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 يحيى رمضان  

      
 

 
    

تنطلق هذه المداخلة من مسلمة مفادهاا ن  ن  ماابةاة لمفماال الاماكا   ماا  

 الحال المفاهيمي الذ  يؤسسه ضمن النص. حدده الاكآ   ال يمكن ن  تتم إال ةاكاءة

من ثم فإ  ن  قكاءة تستمدف استكناه مفمال الامكا  هاي ةالراكةبة مراطكة   

إ   انت تتغيا مالمسة محتااه الاكآني ن  تاف عناد مفااهيم نخاكه لماا عالقاة ةاه إماا 

 عالقة تشا ل ةتأسيس نة عالقة تباين ةهدل . 

ةالمفمال الاكآني ال العمران  ال فناال: إ انسجاما مع هذه المسلمة نادل الا 

يمكاان ن  يفماام فااي نةااااده الماتلفااة  ةالمتااضاادة فااي آ  ماان دة  فماام مفمااال 

، ةهذا المفماال ةادةبه  ال  ياطيناا  ال دالالتاه  ةال تنماات  بياتاه مان دة  االستخالف

مااا ، ةهاذا المفمامااا  ال االساتاالفا ة التساايك ا  ةماا ه التسخخيراستحرااب مفماال 

مماا األعامن مان دة  الن اك  مفماما  مكانا  للمفمال األعم ِّ  الامكا ا ال يادب ا   ةمفماما

ةهذا ةاعتبابه انحكافا عن األصال نة تناسايا لاه ال  الفسادإلى المفمال المااةل  مفمالِّ 

 . العهديمكن ن  ين ك إليه إال من خالل مفمال  

اةلة في جانب آخك ةما يندبج إ  هذه المن امة المتااضدة في جانب ةالمتا  

ضمنما ةيميزها من تفاصيل  ةةما يكةطما من عالقات  هي ما ندعاه ةالحال المفمامي 

 الذ  نكه ننه ينبغي قكاءته إ   نا نكيد ماابةة مفمال الامكا   ما نباده المتكلم ةالاكآ .

 خ العمران: 1
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ل المسلم في الامكا  نحد المفاهيم اإلسالمية المنشأ التي صاغما الاا 

تفاعله الدائم ةالمستمك مع نص الاحي، ةمع الاالم المحيط ةه، ةال يزال هذا المفمال / 

المصطلح حاضكا في الاطاب اإلسالمي المااصك ةالحمالة الاديمة ذاتما نة ةاعتبابه 

مكادفا نة مااةال لمصطلحات نخكه نشأت ضمن مجاالت حرابية نخكه ماتلفة، نة 

حي ِّنة لطبياة الاجاد البشك  في الاالم انطالقا من المكجاية ةاصفه قكاءة مستج   دة ةما

ذاتما التي انطلق منما الادماء، ةهم يؤسسانه ةةالحك ية نفسما حيث الذهاب ة اإلياب 

من ةإلى النص ةالااقع  كدا ةعكسا في عملية قكاءة مبدعة ةتفاعلية تساى، ةهي 

ق الممكنة في النص ةغية إدباك الاالم محملة ةكل منجزات الاصك إلى استكناه  اآلفا

ةتصابه انطالقا من النص ةتحت ظالله الممتدة في الزما  ةالمكا  ةاعتبابه إجاةة ال 

 يحدها الزما  ة ال المكا . 

ة ةالاادة إلى اآلية المك زية في نشاء هذا المفمال ةانبنائه في الاطاب  

]سابة  األَْرضِّ َواْسَتْعَمَرُكْم فِّيَها{ }ُهَو أَنَشأَُكم م ِّنَ اإلسالمي قديمه ةحديثه : 

 نتبين ثالثة  مكانات نساسية: [ 61هاد:

 فال الامكا  النة االستامابا.     .1

 الماصاد ةمذا الفال ال اإلنسا  ةصيغة الجمع ا.      .2

 فراء هذا الفال ال األبض ةما تحايه ةما يالاهاا.     .3

نحااداا الباادايات األةلااى للاجاااد يسااجل هااذا الاطااابا اآليااةا حاادثا مممااا ماان 

البشك ،  ما يكشف السياق الذ  ةبد فيه، نقصد سياق دعاة األنبياء إلى التاحيد في 

سابة هاد، عن نهمية الاظيفةِّ / الفالِّ المشابِّ إليهال االستامابا، ةمكانةِّ الاائم ةه، غيك 

دوا هللا ما } والى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبن   بياة الاطاب الحجاجية  

خَن األَْرضِّ َواْسخَتْعَمَرُكْم فِّيَهخا{ [، 61]ساابة هااد: لكم من اله غيره ُهَو أَنَشأَُكم م ِّ

ةهي تكةط ةين إنكابها سلاك اإلنسا  الحاداِّ المتمثل في الكفاك  ةةاين لح اةِّ الاجااد 

األةلى لمذا اإلنسا ال االستامابا  إنما تساتبطن ن   الطبيااي ةاإلنساا  هاا الاكاس ال  
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ن   انااه ماحااداا. فكيااف يكااا  ب هااا صاااحب فااال التأساايس  األةل للامااابة ةيكااا  

 المابادا غيك ه؟!

  ِّ س إذ  ها شك  الابادة الماح ِّدة} ما لكم إ  شك  الامابة ال الامكا ا المؤ س 

من إله غيكه{. ةهي الغاية التي خلق من نجلما هذا الذ  ةه ننيط فال الامكا  : 

 [ 56]الذابيات: الجن واإلنس إال ليعبدون{ } وما خلقتاإلنسا : 

إ  صفة الابادية، صفة ةدهية نشأت  بيايا من فال الامكا  / االستاماب، فمي األصل 

ك ال اإلنسا ا لح ة فال االستاماب األةل،  ة ن  ما ةقع من  الذ   ا  عليه المستام 

إلى ثموَد }وانحكاف ةاد ذلك ها ما استدعى التذ يك الذ  جاء على لسا  صالح 

أخاُهم صالحا قال يا قومي اعبدوا هللا ما لكم  من إله غيره ُهَو أَنَشأَُكم م َِّن 

[. إ  اآلية تذ يك ةالابادية ةاعتبابها نصال، 61]سابة هاد: األَْرضِّ َواْسَتْعَمَرُكْم فِّيَها{

في عبك التذ يك ةاألصل األةل الستاماب ب لإلنسا  في األبض، فمما  انا متالتمين 

األصل ةذلك ما ينبغي ن  يدةل عليه الحال ألنه الحال الطبياي ةاألصلي. ةلمذا فسك 
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الاك بي ما ةبد في اآلية مباشكة ةاد الحديث عن الابادة ةاالستاماب، ن  قاله تاالى: 

 [1]1'' أي ارجعوا إلى عبادتهةااله '' ، [61]سابة هاد:{ فاستغفكةه ثم تاةاا اليه   }

، ةلم يكن شيء تاكفه  ثمادا  قبل مجيء [2]2شك عادة إلى ما  ا ةالكجاع من دة  

صالح عليه السالل غيك عبادة األصنال فت ايَّن ن  الماصاد ةالاادة إنما هي عادة نهل 

فال عمران إذن ثماد  إلى ما  ا  عليه المستام كة  األةلا  في األبض من عبادة ب. 

حالة انحراف إلى ف ذلك إنما هي ، ةن  حالة يتجسد فيما خالمن دون عبادة

 . الحالة المقابلة للعمران حالة الفساد

إذا ثبت ننه ال عمكا  من دة  عبادة، فمن البدهي نيرا ن  ال تكا  عبادٌة من 

دة  عاةد، ةال يمكن ن  تتجلى لنا حاياةا هذا الااةدِّ  ةال  بياة الابدية التي يتصف ةما 

ب المفمامين اآلخكين المكانين لمفمال االستاماب ال المستامك ةاعتبابه  ذلك  خابج إ ا

 الامكا ا ، نقصد مفمامي االستاالف ةالتسايك.

 خ االستخالف: 2

إ  هذا الابد المستامك، ةقبل حدةا فال االستاماب ذاته ياشمدا ب مالئكته،  

في المأل األعلى، ن  حكمته اقترت جاله خليفة في األبض:  }ةإذ قال بةك للمالئكة 

[ . إ  الاالفة ةما هي إبادة ساةاة عن فال 30إني جاعل في األبض خليفة{ ]الباكة:

االستاماب  ا  لما السبق في تحديد  بياة الاجاد اإلنساني في األبض، إنه ةجاد 

يتجاةت هذه المكتبة  [3]3استاالفي ةاإلنسا  فيه خليفة، خليفٌة ةليس شيئا آخك

 في الاجاد ةين ةني البشك حيث '' التناوبلاليفة الاجادية نة يال عنما، فمن مااني ا

يل ''  ما في تفسيك اةن  ياًل ة ْاد جِّ ة . [4]4 ثيكي ْالاف ة ْارمْم ة ْاًرا ق ْكنًا ة ْاد ق ْك  ة جِّ

،  ن  مكحلة تمنية [5]5الاالفة ةمذا المانى تتساةق ة الامكا  من حيث  اناه عمكا 

ك ليأت ي آخك ياال ةالدةب نفسه. ة ما  ا  غيك قاةل تاتري نماية المستال ف المستام 

للبااء الذ  ها هلل ةحده، فال يكا  إال مستال فا فانيا،  ةما  ا  فانيا  ا  عبدا '' ة ل له 

عبد ''. غيك ن  عبدا عن عبد يفتكق فابد عاةد ةاالختياب  ما ها الاإلنسا  المستالفا 

مالاقاتا،فذاك،  ما ياال اةن الايم الشك نفرلا عند ب من عبد عاةد ةالامك السائك ال

الجاتية،  يابد بةه  ةيسبح ةحمده آناء الليل ةن كاف النماب ةل ةيبذل  نفسه في محبته 

ةمكضاته '' مع ماابضات الماه  ةالشماة ةالادة، ]ةتلك  تابده [ ... من غيك ماابِّض... 

 .  [6]6هم''ةال شماة ةال عدة نة سلطة... ، ةل عبادتكم ةمنزلة النف س  ألحد
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13
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ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده
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 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 
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نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن
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إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 
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ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد
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  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 
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ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13
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_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 
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 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.
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تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
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 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 
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 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 
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 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6
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اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 
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ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد
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}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:
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 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده
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ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.
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تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 
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_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 
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 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17
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 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 
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'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6
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تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 
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 المستالف.
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ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.
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_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14
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ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده
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، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.
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 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27
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 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن
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الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }
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إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 
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اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 
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ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6
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تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }
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} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 
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اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

This file was downloaded from QuranicThought.com
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'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2
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 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3
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من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5
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البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 
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ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن
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تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }
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ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 
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ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد
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ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 
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 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23
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 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 
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  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.
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 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31
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 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.
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ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا
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ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27
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 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 
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ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 
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 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 
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ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن
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نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16
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 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27
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'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6
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ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.
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_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده
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ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.
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 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88
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البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن
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 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 
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 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد
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 المستالف.
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  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده
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، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.
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’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26
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البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن
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 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12
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ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا
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 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1
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 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،
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اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 
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ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن
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تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 
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إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 
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 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:
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 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

This file was downloaded from QuranicThought.com



                                                                                                                                                                      

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2
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 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 
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ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 
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}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.
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 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده
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 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.
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’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27
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} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
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ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 
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نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9
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تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }
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 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 
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 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 
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نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 
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ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.
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 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.
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ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 
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ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.
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’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف
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_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27
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الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 
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الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6
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تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 
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}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 
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 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف
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البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 
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تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:
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ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 
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 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 
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تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 
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إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:
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 ا:65:
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ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد
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 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8
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تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.
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 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده
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ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 
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'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 
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اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 
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ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 
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 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده
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ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.
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 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2
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البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 
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} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33
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 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق

 قطع ما نمك ب ةه ن  ياصل من األبحال.

 .1/85_ تفسيك اةن  ثيك ، [21]21

 .8/186_ الاك بي، الجامع ألحكال الاكآ ،  [22]22

 .4/3134_ تفسيك اةن  ثيك  [23]23

’, _ انتصك اةن حجك الاساالني في  فتح الباب ، لمن جال الكحم  [24]24

تطلق على األقابب ةهم من ةينه ةةين اآلخك نسب ، سااء  ا  يكثه نل ال، 

 ’’.سااء  ا  محكما نل ال

، ةفي المصدب نفسه قال مجاهد في قاله 1/2182_ تفسيك اةن  ثيك  [25]25

 اا  ما ياال: فال  اةن فال  من  ذا ة ذا، ن  من قبيلة  ذا ة ذا.لتاابف

 .1/284_تفسيك اةن  ثيك، [26]26

_  نةا الاباس نحمد ةن يحي الانشكيسي، الماياب الماكب ةالجامع  [27]27

المغكب عن فتاة  نهل إفكياية ةاألندلس ةالمغكب نخكجه جماعة من الفاماء 

ةالشؤة  اإلسالمية،المملكة ةإشكاف محمد حجي، ةتابة األةقاف 

 .2/501ل ،1981ها 1404المغكةية،

 .2/501المصدب نفسه، - [28]28

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [29]29

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [30]30

 .1/284_ تفسيك اةن  ثيك،  [31]31

 .1/181مفتاح داب الساادة، اةن الايم الجاتية، ص، - [32]32

 .3/1508_ تفسيكاةن  ثيك، [33]33

 .9/46، 1يكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم الاكآ  ،داب الكتاب، ة - [1]1

'' الكجاع : الااد إلى ما  ا  منه البدء''  الكاغب األصفماني مفكدات  - [2]2

نلفاظ الاكآ ، الكاغب األصفماني،تح، صفاا  عدنا  داةةد  ، داب الالم ، 

 .342،ص،1،1412/1992دمشق، ةالداب الشامية، ةيكةت، 

 سبحانه، ةال في المكتبة فال ها في مكتبة المؤسس لفال الامكا  ب - [3]3

 األدنى مكتبة األبض مالاقا مساكا ال حكية له ةال اختياب.

، 3اةن  ثيك تفسيك الاكآ  الككيم،مؤسسة الكيا ، ةيكةت،  ،  - [4]4

} إني جاعل في األبض خليفة{  ةقال الطبك  في تفسيكه :'' ؛1428،1/88

الذين يالفا  نةاهم آدل، [ ن  خلفا يالف ةارمم ةارا ةهم ةلد آدل 30]الباكة:

ةيالف  ل قك  منمم الذ  سلف.'' الطبك ، جامع البيا  عن تأةيل آ  الاكآ ، 

 .1999،1/288-1420ضبط ةتاثيق ةتاكيج صدقي جميل الاطاب،داب الفكك ،

من المااني التي يأخذها الجذب اللغا  ال ع ل با  الداللة على المدة  - [5]5

اكا : اسم لمدة عمابة الزمنية فاد قال الكاغب األصف ُا ما ْماكا  ةالاا ماني  ''  ةالا 

البد  ةالحياة... ةالتاميك : إعطاء الامك ةالفال، نة ةالاال على سبيل الدعاء'' 

" . ةقال الاك بي :''586الكاغب األصفماني مفكدات نلفاظ الاكآ ، ص، 

ل  ك  الكَّجا ك  اْم ; ف أ ْعم  ْان ى ن ْعم  ك  اْم " ةِّم  ي اته ةِّاْلا م لِّ ة اْست ْام  ة ح  دَّ ا ما الصَّالِّح فِّيم 

ك ;  ل اْلف اجِّ ن ; ة ةِّاْلا ْكسِّ الكَّجا ن اء اْلح س 
مِّيل ة الثَّ ْ كِّ اْلج  ْاته ةِّالذ ِّ الصَّالِّح , ة ة ْاد م 

ْاتًا . ي اة ة م  ا ح  م  ْني ا ظ ْكف ل ما  ف الدن

نهل الالم اةن الايم  الجاتية، مفتاح داب الساادة  ةمنشاب ةالية  - [6]6

 .1416/1996،1/108، 1ةاإلبادة،داب اةن عفا ، الابك، المملكة الساادية،  ،

 .1/229المصدب نفسه،  - [7]7

اةن تيمية، مجماعة الفتاةه، اعتنى ةما ةخكج نحاديثما عامك الجزاب ة  - [8]8

 .1/176،   2005 -3،1426نناب البات،داب الافاء، ، 

 .1/242، 1لاكآ  ،داب الكتاب، ةيكةت،لبنا   ،الاك بي، الجامع لحكم ا - [9]9

ا ياال ب تاالى: }نلم تك ن  ب سااك لكام ماا فاي األبض ةالفلاك  [10]10

تجك  في البحك ةأمكه ةيمساك الساماء ن  تااع علاى األبض إال ةإذناه { الالحاج 

 ا:65:

الذ  جال لكم األبض فكاشا ةالسماء ةناء ةانزل من السماء ماء فااخكج ةاه }

  ا22الالباكة : {الثمكات بتقا لكم من 

} الذ  خلق السماةات ةاألبض ةانزل من السماء ماء فأخكج ةه من الثماكات 

بتقااا لكاام ةساااك لكاام الفلااك لتجااك  فااي البحااك ةااأمكه ةساااك لكاام األنماااب{ ال 

 ا32إةكاهيم:

إ  في خلق السماةات ةاألبض ةاختالف الليل ةالنمااب ةالفلاك التاي تجاك  }

ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 

ماتما ةةث فيما من  ال داةاة ةتصاكيف الكيااح ةالساحاب المسااك ةاين الساماء 

 ا164ال الباكة: {ةاألبض 

}ةاألبض مددناها ةالاينا فيما بةاساي ةانبتناا فيماا مان  ال شايء مااتة { 

 ا19الالحجك :

ةكاام ةانمااابا ةساابال لالكاام تمتاادة   }ةنلاااى فااي األبض بةاسااي ن  تميااد

 ا15{الالنحل:

}الذ  جال لكم األبض ممدا ةسلك لكم فيما سبال ةانازل مان الساماء مااء 

 ا53فأخكجنا ةه نتةاجا من نبات شتى { ال ه:

}ةننزلنا من السماء ماء ةادب فاسكناه في األبض ةإنا على ذهاب ةه لاادبة {ال 

 ا ...18المؤمنا :

ْن ’’ كة ذلك ة هي تالم _ قالت المالئ [11]11 ْند َّللاَّ م  ْيء ن ْ ك ه عِّ ن نَّها ال  ش 

اد فِّي اأْل ْبض اء ة اْلف س  م  ْفك الد ِّ ا. مفتكضة، ةحسب سياق 1/91اةن  ثيك، ’’ ال س 

اآلية ن  التسبيح  ةالتاديس، ن  الابادة مما اختصت ةه دةنه } ةنحن نسبح 

ا  غائبة عن هذا [  ةمن ثم مما ستك30ةحمدك ةنادس لك{ ]الباكة:

 المستالف.

 .636_ الكاغب األصفماني، مفكدات نلفاظ الاكآ ،  [12]12

’’ : ’’ ةنحن  نسبح ةحمدك   ةنادس لك’’  1/91_  فسك اةن  ثيك، [13]13

 ’’.ننزهك  ةنبكئك مما يريفه نهل الشكك ةك

_ نةا ياكب المكتةقي، إصالح الاال في الفلسفة الاكةية، من ةاقاية  [14]14

ا ةنفال ا  إلى اسمية اةن تيمية ةاةن خلدة ، مك ز دباسات الاحدة نبسط

 . 368، ةيكةت، ص،2001، 3الاكةية، ،

_  ةفصَّل اةن الايم الجاتية فذهب إلى المنع إ  نبيد ةاإلضافة إلى ب   [15]15

ننه ال اإلنسا ا خليفة عنه، ةإلى عدمه  إ إذا نبيد ةما ن   ب استالفه  عن 

  قبله. ذاهبا إلى ن  حاياة اللف ة ن  الاليفة  ها الذ  يالف غيكه ممن  ا

 .   474_1/473مفتاح داب الساادة،’’ الذاهب ن  يجيء ةاده

آفاق النمرة الاكةية ةمستابل اإلنسا  في ممب الاالمة،نةا ياكب  [16]16

 .175ص.  1،1999المكتةقي، داب الطلياة ةيكةت، 

 ه األلباني في صحيح التكمذ .، ةصحح 1924 :_ سنن التكمذ   [17]17

  .1/32_ نفسيك اةن  ثيك، [18]18

إ  الكحم سجنة من ’’ _  قال بسال ب صلى ب عليه ةسلم:  [19]19

 البااب ،  تاب األدب.’’ الكحمن، فاال ب من ةصلك ةصلته، ةمن قطاك قطاته

 قال نةا جافك : ةفسادهم  في األبض ها ما تادل مما’’ _  ة قد  [20]20

ةصفناه  من ماصيتمم بةمم  ة فكهم ةه، ةتكذيبمم بسال، ةجحد نباته، 

، الطبك  ،  ةمما عصاا فيه بةمم ’’ ةإنكابهم ما نتاهم ةه من عند ب ننه الحق
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ينفع الناس ةما انزل ب من السماء من ماء فأحيى ةه األبض ةاد في البحك ةما 
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