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ِث    ْح ُة الَب اَج َب  ْ ي  ِد
ابلربوبية  سبحانه  له  مقر  عبٍد  شهادة  هللا،  إال  إله  أال  وأشهد  والشهادة،  الغيب  عامل  هلل  وجبميع    احلمد 

وصفاته مراده  أمسائه  ابلغيب   وفق  اإلميان  أهَل  ر  بشَّ ورسوله  عبده  حممًدا  أن  وأشهد  العبادة،  وبتوحيد 
 ابحلسىن وزايدة. 

 أما بعد
وراحة   نفسه  وسكينة  صدره  وانشراح  قلبه  طمأنينة  الدارين:  يف  العبد  سعادة  أسباب  أعظم  من  فإن 

وال دره أن ينشرح لص  ابله، وقلب هذا العبد الضعيف ال ميكن أن يطمئن وال ميكن لنفسه أن تسكن 
 إال بتحقيق اإلميان ابهلل تعاىل. 

والتصديق ابلغيب،  التصديق  يعين:  يف   واإلمياُن  هبا  هللا  أخربان  اليت  الغيبيات  بكل  اإلميان  يعين  اجلازم 
حممد   نبينا  ورسوله  عبده  لسان  على  وجاءتنا  اجمليد،  وسلم    -حمكم كتابه  عليه  هللا  أدىن    -صلى  دون 

و  شك،  أو  ريبة  أو  املغيبات،  تردد  بكل  اإلميان  حتتها  يندرج  واليت  الستة،  اإلميان  أبركان  اإلميان  منها 
ْحُفوِظ. 

َ
 واليت منها اإلميان ابللُّْوِح امل

خالقها   إال  يعلمها  ال  اليت  الكثرية  واملخلوقات  العوامل  من  يسريًا  جزًءا  إال  ليس  املَشاَهد  العامَل  وإن كان 
 . -سبحانه  -

اليق متام  يتيقن  ومدبّ رًا واملؤمن  وقيوًما  خالًقا  والشهادة،  الغيب  عامَل  بعامليه:  الفسيح  الكون  هلذا  أن  ني 
وقد   والشهادة،  الغيب  عامل  وحده  سبحانه  وأنه  عليم،  شيء  وبكل  قدير،  شيء  على كل  هو  عظيًما، 

 استأثر سبحانه بعلم الغيب وحده. 
قال  وحده ال شريك له، وإن من أصول الدين وقواعد اإلميان االعتقاد اجلازم أبن علم الغيب هلل تعاىل

ِإال اّللَُّ ﴿تعاىل:   اْلَغْيَب  َواْْلَْرِض  السََّماَواِت  يَ ْعَلُم َمن ِف  الكتاب  ،  (65النمل:   (  ﴾ُقل ال  وأدلة 
الكثرية  يف    والسنة  أحٌد  يعلم  ال  أنه  على  الداللة  قاطعة  وهي  ذلك،  على  ووفرة  وجمتمعة كثرة  متضافرة 

السماوات واألرض الغيب إال هللا، ال ملك مقرب، وال نيب مرسل، وأنه ال يعلم أحد من هؤالء الغيب 
 .الكرام بواسطة الوحي  إال ما أطلعه هللا سبحانه عليه، كالغبيات اليت أخرب هبا رسَله

تعاىل:   قال  ابلغيب، كما  اإلميان  املتقني:  هللا  عباد  صفات  أول  من  اْلِكَتاُب الَ  ﴿ لذا كان  َذِلَك  امل 
 .اآلية (، 3-1)البقرة: ﴾ رَْيَب ِفيِه ُهًدى ل ِْلُمتَِّقنَي الَِّذيَن يُ ْؤِمُنوَن ِِبْلَغْيبِ 

https://www.dorar.net/tafseer/27/10
https://www.dorar.net/tafseer/2/1
https://www.dorar.net/tafseer/27/10
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  -حممد    فجعل هللاُ صفَة اإلميان ابلغيب من أول صفات عباده املتقني املهتدين هبدي كتابه وسنة نبيه
وهم الذين وحدوا طريق التلقي عن وحيي التنزيل فال يتلقون غيًبا إال عن هللا    ،-صلى هللا عليه وسلم  

وهو رسوله الكرمي  -سبحان  -كان واسطة يف البالغ عنه    ، أو عمن-تعاىل    - وبني عباده  نبينا    بينه 
 .-صلى هللا عليه وسلم  -حممد 

ْحُفوظ
َ

امل تعاىل  واللُّْوُح  هللا  خلقها  اليت  العظيمة  املخلوقات  سواه  من  عليها  يطلع  وال  ،  -سبحانه    - 
ولكن أيىب دجاجلة الرافضة واملتصوفة إال أن يهدموا هذا األصل العظيم بزعمهم أن سادهتم وشيوخهم  

ما   بواسطة  وذلك  احملفوظ  اللوح  على  اطالع  )    يسمونههلم  أم    -كان  -صوفًيا    "  -"  الكشف"ب  
وكشف  "رافضًيا والذي يعنون به رفع  والويل ليطالع عامل الغيب ببصره    (  والشيخ  احلجب أمام العارف 

سواء  عن  وضلوا  الصراط  تنكبوا  ممن  الضاللة  أهل  سائر  يف  وقل كذلك  الشهادة،  عامل  يطالع  كما 
 السبيل من الفرق الغالية واملنحرفة الذين يدعون أهنم يطلعون على اللوح احملفوظ. 

احمل   غري  واللوح  على  قامت  أوصاف  وله  قبوهلا  جيب  الوحيني،  أدلة  عليها  دلت  اثبتة  أوصاف  له  فوظ 
بين أعمال  فيها  تسجل  صحف  هلم  الكرام  واملالئكة  ردَّها،  جيب  ساطع،  برهان  أو  قاطع  ،  دمآ  دليل 

أو   فيه  ما  يتغري  أن  ميكن  ال  اثبت  فإنه  احملفوظ  الّلْوح  يف  أما  والتبديل،  للتغيري  عرضة  الصحف  وهذه 
 تبدل. ي

العزيز   الكتاب  ضوء  يف  العقدية  القضية  تلك  ليعاجل  جاء  انظريك  بني كرمي  املاثل  البحث  وهذا 
 وصحيح السنة وإيضاح وبيان أئمة التفسري وعلماء األمة.  
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ِث  ْح ُص الَب خَّ َل  ُم
 

حبث: املَْلُفوظِ   فهذا  الَقْوِل  املَْحُفوِظ"  "َصِحيُح  اللُّْوِح  َوْصِف  حتليليةِف  دراسة  يف    -)   ) موضوعية 
 وهو حبث عقدٌي علمٌي أتصيلٌي تناوله الباحث يف فصلني.ضوء )عقيدة أهل السنة واجلماعة ( 

 
فتناول فيه بيان: مفهوم اللَّوِح احملفوظ، وسبب تسميته، وأبرز أمسائه، وأن اإلميان  أما الفصل اْلول:   

افه الثابتة اليت تؤيدها واضحات األدلة وقواطع الرباهني، به يعد من اإلميان ابلغيب، مث تناول بيان أوص
بداللة   يثبت  مل  وصف  أي  عن  حمذرًا  دليل،  عليها  يقم  مل  اليت  الواردة  األوصاف  بيان  على  عرَّج  مث 

، وختم مبا ورد يف وصفه عند  -خاصة    -الوحيني، مث بني ما ورد يف وصفه عند أهل السنة واجلماعة  
 ملنحرفة.بعض أهل امللل والنحل ا

 
مث تناول    ؟،فتكلم فيه عن عالقة املالئكة ابللَّْوح احملفوظ، وهل يطلعون عليه أم ال  وأما الفصل الثاين:

أعمال   يف كتابة  مسارعتهم  وعن  منه،  الَسنة  وقائع  املالئكة  نسخ  يف  السلف  أئمة  عن  الواردة  اآلاثر 
 الئكة بني التغريَّ والثَّبات. العباد، مث ختم الباب ابلكالم عن الّلْوح احملفوظ وصحف امل
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Research Summary 
This is a research: “The correct saying uttered in the description 
of the Preserved Tablet” (analytical-objective study) in the light 
of (the belief of Ahlus Sunnah wal Jama’ah), which is a 
doctrinal, scientific and original research that the researcher 
dealt with in two chapters. 
 As for the first chapter, it dealt with a statement: the concept of 
the Preserved Tablet, the reason for its name, and its most 
prominent names, and that believing in it is a belief in the 
unseen. Warning about any description that was not proven by 
the significance of the two revelations, then he explained what 
was described in his description according to Ahl al-Sunnah 
wal-Jama`ah - in particular - and concluded with what was 
described in his description according to some people of deviant 
sects and bees . 
As for the second chapter: it talks about the relationship of the 
angels to the Preserved Tablet, and whether they see it or not? 
Then he dealt with the reports from the imams of the 
predecessors about the angels transcribing the facts of the 
Sunnah from it, and about their haste in writing the deeds of 
the servants, then he closed the door with talking about the 
Preserved Tablet and the scrolls of the angels between change 
and stability . 
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 خطة البحث 
مكونة حبث  خطة  حبَثه  الباحُث  ن  ضمَّ فصلني  وقد  املباحث،  من  من  عدد  فصل  حتت كل  ويندرج   ،

 وكل مبحث يندرج حتته عدد من املطالب، وقد بنيَّ فيه ما يلي: 
 أواًل: أمهية موضوع البحث

 اثنًيا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها  
 اثلثًا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث

 رابًعا: أهداف البحث
 خامًسا: منهج البحث

 سادًسا: خامتة البحث، وبيان أهم النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة املختصرة.
 سابًعا: جمموع الفهارس: 

 على النحو التايل: تشتمل على فصلنيوخطة البحث 
 خطة البحث
 الفصل اْلول

 التعريُف ِبللَّوِح احملفوظ  
 وفيه أربعة مباحث

 املبحث اْلول: مفهوم اللَّوِح احملفوظ
 وفيه مطلبان: 

 املطلب األول: مفهوم اللَّْوِح لغة
 املطلب الثاين: مفهوم اللَّْوِح احملفوظ شرًعا

 احملفوظاملبحث الثاين: تسمية اللَّوِح 
 وفيه مطلبان: 

 املطلب األول: سبب تسميته ابللَّوِح احملفوظ
 املطلب الثاين: أبرز أمساء اللَّوِح احملفوظ وأوصافه كما وردت يف القرآن 

 املبحث الثالث: اإلميان ِبللَّوِح احملفوظ م ن اإلميان ِبلغيب
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 وفيه مطلبان: 
 لمها إال هللا  املطلب األول: َمَفاِتُح اْلَغْيِب وخزائنه ال يع

 املطلب الثاين: نفى عموم علم الغيب عن مجيع اخللق وإثباته هلل تعاىل وحده 
 املبحث الرابع: وصف اللَّْوِح احملفوظ 

 وفيه أربعة مطالب: 
 املطلب األول: ما ورد يف وصفه ووافق األدلة

 املطلب الثاين: ما ورد يف وصفه ومل نقف فيه على دليل
 ورد يف وصفه عند أهل السنة واجلماعةاملطلب الثالث: ما 

 املطلب الرابع: ما ورد يف وصفه عند بعض أهل امللل والنحل املنحرفة 
 املالئكة واللَّْوح احملفوظ   الفصل الثاين

 وفيه ثالثة مباحث
 املبحث اْلول: عالقة املالئكة ِبللَّْوح احملفوظ 

 وفيه ثالثة مطالب: 
 املالئكة على اللَّْوِح احملفوظ املطلب األول: هل تطلع 

 املطلب الثاين: اآلاثر الواردة عن أئمة السلف يف نسخ املالئكة وقائع الَسنة من اللوح احملفوظ 
 صحف املالئكة املطلب الثالث: 

 املبحث الثاين: املالئكة وكتابة اْلعمال 
 وفيه ثالثة مطالب: 

 القرآن  املطلب األول: ما يدل على كتابة املالئكة لألعمال من
 املطلب الثاين: ما يدل على كتابة املالئكة لألعمال من الُسنة

 املطلب الثالث: مشاهد من مسارعة املالئكة يف كتابة أعمال املسارعني للخريات 
 املبحث الثالث: الل ْوح احملفوظ وصحف املالئكة بني التغَّيَّ والثَّبات

 وفيه مطلبان: 
؟ املطلب األول: هل ما يف   الّلْوِح احملفوظ يتغريَّ

؟   املطلب الثاين: هل الصحف اليت يف أيدي املالئكة تتغريَّ
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 منهجية البحث 
: أمهية موضوع البحث   أواًل

والتنقيب   ابلبحث  فتناوله  غييب،  عقدي  أبمر  ومتعلقه  متعلقه،  يف  البحث  موضوع  أمهية  تكمن 
ة وإبرازًا ملعلم هام متعلق ابملغيبات اليت يعد والدراسة والتحقيق والتدقيق أييت انتصارًا للعقيدة الصحيح

 اإلميان هبا ركن من أركان اإلميان الستة. 

ا: أهم الدراسات السابقة وأبرزها    اثنًي
موضوع   تناولت  سابقة  حبثية  دراسة  أي  على  يقف  مل  الضئيل  وجهده  الضيق  حبثه  حدود  يف  والباحث 

علمي أبسلوب  متخصصة  بدراسة  غري    البحث  العقدية  أتصيلي،  املباحث   " ب   املوسومة  الدراسة  هذه 
خليفة  بن  حجي العامري؛ اشراف حممد  بن  ودراسًة، اعداد عادل  مجًعا  والقلم  ابللوح احملفوظ  املتعلقة 

النشر:    -التميمي اتريخ  اإلسالمية،  اجلامعة  االسالمية،  العقيدة  ماجستري،    -ه   1428رسالة 
الوطني  –م  2007 فهد  امللك  مبكتبة  الصفحات:  -ة  مسجلة  عدد  التسجيل:    ،698الوصف:  رقم 

 . 14294/308رقم اإليداع:   ،431585
والقلم   احملفوظ  ابللوح  املتعلقة  العقدية  املسائل  تناولت  إهنا  منثورًا  -فحسب    -غري  ما كان  وكذلك   ،

 يف بطون أمهات كتب التفسري، ويف بعض مصنفات أئمة اإلسالم.  
 وصف هذه الدراسة: 

مت   العقدية لقد  املباحث  وتناقش  املاجستري،  درجة  على  احلصول  متطلبات  ضمن  الرسالة  هذه  تقدمي 
املتعلقة ابللوح احملفوظ والقلم ) مجًعا ودراسة (، حيث يبني الباحث يف املقدمة أمهية املوضوع وأسباب  

 اختياره، والدراسات السابقة للموضوع، وخطة البحث، ومنهج البحث.
مكونة من متهيد واببني، وأدرج الباحث حتت كل ابب عدًدا من الفصول على وجاءت هذه الدراسة  

 النحو التايل: 
 فتناول فيه الباحث التعريف الغيب ومنزلته يف العقيدة وأثره على عقيدة املسلم أما التمهيد: 

للوح : فجاء يف مخسة مباحث، تناول فيها الباحث بيان املباحث العقدية املتعلقة ابوأما الباب اْلول
وجوده،   ومكان  وأوصافه  أبمسائه  وعرف  السنة،  أهل  عند  احملفوظ  ابللوح  التعريف  فتناول  احملفوظ، 
واملالئكة املوكلون به، غري إنه ساق أدلة ال تقوم هبا حجة على ما ذهب إليه واختاره من أمساء هؤالء  

 النفر من املالئكة سوى ما ذكره أئمة التفسري و بعض أهل العلم. 
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فيها    صل الثاين:أما الف وردَّ  اللوح،  يف  الباطلة  األقوال  ذكر  خالليهما  من  تناول  مبحثني  من  فتكون 
ذكر  يف  وتوسع  وتعريفها،  والفلسفة  وأقسامهم  الفالسفة  على  الكالم  يف  توسع  لكنه  الفالسفة،  على 

ومنها الغيبيات،  يف  الفالسفة  أقوال  بني  مث  املألوف،  احلد  عن  زائًدا  توسًعا  اجلانب  اإلميان    هذا  أصول 
 الستة.

أبن  القول  مبحث  تناول  مث  احملفوظ،  اللوح  هي  العقل  أو  الفلكية  النفس  أبن  القول  بطالن  بني  مث 
 اللوح احملفوظ كاملرآة للصور املعلنة وأنه ليس يف حيز وبني بطالنه. 

احملفو   وأما الفصل الثالث:  ابللوح  القرآن  عالقة  عن  فيه  وتكلم  مباحث،  ثالثة  يف  وكتابته  فتناوله  ظ، 
فيه، وعن كيفية إنزاله منه، وعن ترتيب سور القرآن وفق ما هي مرتبة فيه، مث تناول صفة نزول القرآن 

مث انتصر ملعتقد أهل السنة فبني بطالن قول من قال: إن   ،-صلى هللا عليه وسلم  -الكرمي على النيب  
اخ مث  هللا،  من  يسمعه  ومل  احملفوظ  اللوح  من  جربيل  أخذه  األقوال القرآن  عن  ابلكالم  الفصل  هذا  تتم 

 يف الكتاب الذي وقع فيه احملو واإلثبات. 
الرابع: الفصل  وعن    وأما  ذلك،  يف  الناس  وأقوال  احملفوظ  اللوح  يف  املقادير  عن كتابة  فيه  فتكلم 

 .وجوب اإلميان ابلقدر ومراتب القدر، مث تكلم عن كتابة املقادير عند أهل السنة وعند الفرق املنحرفة
فتكلم فيه عن اختصاص هللا عز وجل بعلم ما يف اللوح احملفوظ، وأنه ال يلحقه  وأما الفصل اخلامس:

بني   مث  احملفوظ،  اللوح  على  اخللق  اطالع  يف  املخالفني  أقوال  بني  مث  ذلك،  على  األدلة  وساق  الفناء، 
 اليت خلقها هللا للبقاء.  بطالن ذلك، وبني أن اللوح احملفوظ ال يلحقه الفناء، مث تناول ذكر املخلوقات 

فتناول فيه ذكر املباحث العقدية املتعلقة ابلقلم واستعرض فيه القلم تعريفه وحقيقته   وأما الباب الثاين:
بيان   تناول  األقالم. كما  أنواع  ووضح  املخالفني،  أقوال  إىل  وأشار  السنة،  أهل  قول  مبيًنا  ومراتبه 

لماء يف املسألة، وقد عرض معىن جفاف القلم، وشرح معىن قوله املسائل املتعلقة ابلقلم مبيًنا أقوال الع
وسلم  - عليه  هللا  يف    -صلى  أيت  مث  القلم.  صريف  معىن  إىل  وأشار  والشرع،  اللغة  يف   " القلم  "جف 

 مبجموع الفهارس.  اخلتام
 وقد اكتفينا هنا ببيان الفصل الثاين موجزًا لعدم تعلقه مبوضوع البحث.  
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ا: أسباب ودواعي اختيار موضوع البحث   اثلًث
من   احملفوظ  ابللوح  املتعلقة  اخلاطئة  املفاهيم  تصحيح  هو  البحث  موضوع  اختيار  دواعي  أبرز  من  لعل 

دلي يرد عليه  مل  مما  أوصافه  يف  ورد  جهة ما  ومن  بيان  جهة مفهومه،  جهة  ومن  تسميته،  جهة  ومن  ل، 
أنه من املغيبات، وإبطال زعم االطالع عليه من قبل خمريف الصوفية والرافضة وأمثاهلم، ومن جهة بيان  

 أن اإلميان به يندرج حتت اإلميان ابلغيب الذي هو أحد أركان اإلميان الستة. 

ا: أهداف البحث   رابًع
 مر عقدي ولعل من أبرزها ما يل:هلذا البحث أهداف جليلة عظيمة لتعلقه أب

 -عموًما  -محى جناب التوحيد  -1
بيان    -2 يف  واجلماعة  لسنة  أهل  الساعة  قيام  إىل  املنصورة  والطائفة  الناجية  الفرقة  ملعتقد  االنتصار 

 -خصوًصا  -معتقدها يف اللوح احملفوظ 
ه من املغيبات ال يت اخت ص هللا بعلمها  بيان أن اإلميان ابللَّوِح احملفوظ يعدُّ من اإلميان ابلغيب، وأن  -3

 -سبحانه  -فال يطلع علي ه أحد إال هو
وسائر أهل البدع والضالل والربيلوية  بيان بطالن مزاعم الدجاجلة واملخرفني من الصوفية والرافضة    -4

 يف ادعاء اطالع شيوخهم وساداهتم من العارفني واألولياء وغريهم على اللوح احملفوظ
املز   -5 تيمية  رد  ابن  اإلسالم  شيخ  اطالع  حول  الواردة  الشبهة  يف  الباطلة  اللوح   -اعم  على  هللا  رمحه 

 احملفوظ.
بيان وصف اللَّْوِح احملفوظ وفق األدلة الصحيحة، والتوقف عن قبول أي وصف مل يقم عليه دليل    -6

 اثبت صحيح، وبيان ما ورد يف وصفه عند أهل السنة واجلماعة 
 ئكة ابللَّْوح احملفوظ، وهل يطلعون عليه أم ال؟ بيان عالقة املال -7
 ذكر اآلاثر الواردة عن أئمة السلف يف نسخ املالئكة وقائع الَسنة من اللوح احملفوظ  -8
 ذكر صحف املالئكة وكتابتهم لألعمال وداللة ذلك من الوحيني  -9

 لثَّبات بيان الفرق بني الّلْوح احملفوظ وصحف املالئكة من جهة التغريَّ وا -10
  



 

 

14 

ا: منهج البحث   خامًس
 املنهج الوصفي التحليلي: 

ِف َوْصِف    " َصِحيُح الَقْوِل املَْلُفوظِ   فقد قام الباحث جبمع أطراف املادة العلمية املتعلقة مبوضوع حبثه
أتصيلًيا مرتًبا ترتيًبا أولًيا حسب األمهية يف مث قام بعرض مادته العلمية عرًضا حتليلًيا  اللُّْوِح املَْحُفوِظ"،  

لتقدم  انتقل  مث  الداء،  موضع  هي  واليت  البحث  مشكلة  على  يده  وضع  مث  حبثه،  موضوع  تناول    ترتيب 
مشك وأبرز  أهداف  أهم  وأما  الربهان،  وقوي  احلجة  وصحيح  البيان  بواضح  مؤيًدا  الدواء  الت أنفع 

واملخالفات  التحدايت  وفق  املناسبة  احللول  أجنع  هلا  ووضع  هلا  وعدَّ بينها  ووازن  قومها  فقد  حبثه، 
حبثه  مشكلة  معاجلة  ميكنها  اليت  الصحيحة  احللول  هلا  فوضع  حبثه،  موضوع  تواجه  اليت  والشبهات 

أص مع  تتوافق  واليت  املرعية  العقلية  واحلجج  الشرعية  ابألدلة  مؤيدة  دقيقة  العقيدة بصورة  وقواعد  ول 
 الصحيحة املرضية عند رب الربية. 
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 التعريُف ِبللَّوِح احملفوظ   الفصل اْلول 
 وفيه أربعة مباحث

 املبحث اْلول: مفهوم اللَّوِح احملفوظ 
 وفيه مطلبان: 

 املطلب اْلول: مفهوم اللَّْوِح لغة 
 : -رمحه هللا - ه (630)ت: قال ابن منظور 

 . كل صفيحة عريضة من صفائح اخلشب  واللوُح: 
   :-رمحه هللا - ه (370)ت: وقال اْلزهري 

اخلشب،    اللَّْوُح: " صفائح  من  صفيحة  اللَّْوُح  اأَلزهري:  اخلشب؛  صفائح  من  عريضة  َصِفيحة  كلُّ 
 .والَكِتف ِإذا كتب عليها مسيت َلْوًحا

 .الذي يكتب فيه واللوُح: 
 .اللوح احملفوظ واللوُح: 

التنزيل:  َلْوٍح ََمُْفوظٍ ﴿  وِف  تعاىل،22-21)الربوج:    ﴾ِف  هللا  َمِشيئاِت  ُمْستَ ْودَع  يعين  هو    (.؛  وِإمنا 
َثِل. وكلُّ عظم عريض: َلْوٌح، واجلمع منهما أَلواٌح، وَأالِويُح مجع اجلمع. )

َ
 ( 1على امل

 املقصود ابللوح هنا اللوح احملفوظ والذي هو أم الكتاب. ﴾ِف َلْوٍح ََمُْفوظٍ ﴿وقوله 
 : -رمحه هللا - ه (510)ت: قال البغوي 

أم   وهو  احملفوظ  ابللوح  يعرف  الذي  ومن وهو  الشياطني،  من  حمفوظ  الكتب،  نسخ  ومنه  الكتاب، 
 ( 2الزايدة فيه والنقصان. ) 

خشب، أم من حديد، أم من ذهب، أم من   واللوح احملفوظ:  ال نعرف ماهيته، من أي شيء، أمن 
فاهلل أعلم بذلك، إمنا نؤمن أبن هناك لوًحا كتب هللا فيه مقادير كل شيء، وليس    ؟ فضة، أم من زمردة

 
 (. 584/  2لسان العرب: ) -1
2-  ( البغوي:  حممد  4/592تفسر  أبو  السنة،  حميي  املؤلف:  البغوي  تفسري   = القرآن  تفسري  يف  التنزيل  معامل  البغوي:  تفسر   .)

)املتوىف:   بن مسعود البغوي  ضمريية    -ه ( احملقق: حققه وخرج أحاديثه حممد عبد هللا النمر  510احلسني  مجعة  سليمان    -عثمان 
 . 8م عدد األجزاء:   1997  -ه   1417مسلم احلرش الناشر: دار طيبة للنشر والتوزيع الطبعة: الرابعة، 
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شيء، فالواجب أن   يدلنا على  والسنة ما  جاء يف الكتاب  وراء ذلك، لكن لو  لنا احلق يف أن نبحث 
 (3)  .نعتقده

ا   املطلب الثاين: مفهوم اللَّْوِح احملفوظ شرًع
 ِح احملفوظ: نذكر مجلة من تعاريف أهل العلم للَّوْ 

خلق   هو:- رمحه هللا  -ه (  310)ت:  قال الطربي  - قبل  فيه  هو كائن  ما  هللا كل  الذي كتب   "
 (.4السموات واألرض" )

 :  -رمحه هللا  - ه (671)ت:   وقال القرطيب -
وأعماهلم  "وقيل: اللوح احملفوظ الذي فيه أصناف اخللق واخلليقة، وبيان أمورهم، وذكر آجاهلم وأرزاقهم  

 ( 5)  ".واالقضية النافذة فيهم ومآل عواقب أمورهم، وهو أم الكتاب 
وردت  :  -رمحه هللا    - ه (725)ت:    وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية  - الذي  احملفوظ  اللوح  فإن   "

 (.  6به الشريعة َكَتَب هللاُ فيه مقاديَر اخلالئِق قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة" ) 
 ( 7" الذي كتب فيه كل شيء".) :-رمحه هللا  - ه (751)ت:   ل ابن القيموقا -
اخلالئق  :-رمحه هللا    -  ه (792)ت:    وقال ابن أيب العز احلنفي  - مقادير  هللا  الذي كتب  هو   "

 (. 8فيه" ) 

 
 (. 2/197شرح الواسطية، البن عثيمني: ) - 3
د بن كثري بن غالب  (. تفسري الطربي: جامع البيان يف أتويل القرآن املؤلف: حممد بن جرير بن يزي17/134تفسري الطربي: )- 4

)املتوىف:   الطربي  جعفر  أبو  األوىل،  310اآلملي،  الطبعة:  الرسالة  مؤسسة  الناشر:  شاكر  حممد  أمحد  احملقق:    -ه     1420ه ( 
 . 24م عدد األجزاء:  2000

5  -  ( القرطيب:  بكر  19/298تفسري  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  عبدهللا  أبو  القرآن،  ألحكام  اجلامع  القرطيب،  تفسري  فرح  (.  بن 
)املتوىف:   القرطيب،  الدين  مشس  اخلزرجي،  املصرية  671األنصاري  الكتب  دار  أطفيش،  وإبراهيم  الربدوين،  أمحد  حتقيق:    -ه (، 

 م. 1964 -ه   1384القاهرة، الطبعة: الثانية، 
 (. 2/200الرد على املنطقيني: ) -6
ضاء والقدر واحلكمة والتعليل املؤلف: حممد بن أيب بكر بن  شفاء العليل يف مسائل الق   (. 163/ 1شفاء العليل، البن القيم: ) - 7

)املتوىف:   اجلوزية  قيم  ابن  الدين  مشس  سعد  بن  احملقق:  751أيوب  الطبعة:    -ه (  لبنان  بريوت،  املعرفة،  دار  الناشر: 
 . 1م عدد األجزاء:  1978ه /1398
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 (.9هو:" الذي قد أثبت هللا فيه كل شيء" )  : -رمحه هللا  - ه (1376)ت:  وقال ابن سعدي -
 الباحث: يقول 

ويف ضوء تعاريف أهل العلم للوح احملفوظ ميكنا أن خنلص من ذلك إىل تعريف نرجو أن يكون تعريًفا   
 جامًعا مانًعا. 

 تعريُف اللَّْوِح اْلَمْحُفوظ: 
اخللق،  اللَّْوُح اْلَمْحُفوظ: خلق  قبل  اخلالئق  مجيع  مقادير  فيه  هللاُ  الذي َكتب  الكتاب  قبل    هو  وذلك 

 (، وما فيه اثبت ال يتغري.  10أن خيلق هللا السموات واألرض خبمسني ألف سنة) 
وأفعال   وأعمال  وأقدار  حوى كل أعمار  هللا من األقدار، كما قد  حوى كل ما قدره  وهذا الكتاب قد 

ي أن  ميكن  وال  خفّي،  أو  جلّي  من  جليل  أو  دقيق  أو  أو كبري  صغري  من  واملخلوقات  اخلالئق  قع مجيع 
احملفوظ   اللوح  يف  ما ُكِتِب  وفق  إال  أبًدا  يكون  وال  وسفليها  علويها  عوامله  جبميع  الكون  هذا  يف  شيء 

 .قبل أن خيلق هللا السموات واألرض خبمسني ألف سنة
  

 
بن حممد ابن  263شرح العقيدة الطحاوية: )ص:    -  8 بن عالء الدين علّي  (. شرح العقيدة الطحاوية املؤلف: صدر الدين حممد 

)املتوىف:   الدمشقي  الصاحلي  األذرعي  احلنفي،  العز  واألوقاف  792أيب  اإلسالمية،  الشؤون  وزارة  الناشر:  شاكر  أمحد  حتقيق:  ه ( 
 . 1ه  عدد األجزاء:   1418 - والدعوة واإلرشاد الطبعة: األوىل 

(. تفسري ابن سعد، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان املؤلف: عبد الرمحن بن انصر بن  5/398تفسري ابن سعدي: )  -9
)املتوىف:   السعدي  هللا  األوىل  1376عبد  الطبعة:  الرسالة  مؤسسة  الناشر:  اللوحيق  معال  بن  الرمحن  عبد  احملقق:  -ه   1420ه ( 

 . 1م عدد األجزاء:  2000
بن العاص   ويدل على ذلك ما رواه  -10 بن عمرو  مسعت رسول هللا    -رضي هللا عنهما    -مسلم يف )صحيحه( عن عبدهللا  قال: 

وسلم    - عليه  هللا  وعرشه    يقول:   -صلى  قال:  سنة،  ألف  خبمسني  واألرض  السماوات  خيلق  أن  قبل  اخلالئق  مقادير  هللا  "كتب 
 ( .  2653مسلم: ) رواه على املاء" . 
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 املبحث الثاين: تسمية اللَّوِح احملفوظ 
 وفيه مطلبان: 

 املطلب اْلول: سبب تسميته ِبللَّوِح احملفوظ 
احملفوظوإمنا   ابللوح  ي  فما ُكِتَب    مسُِّ والنقصان،  الزايد  ومن  والتبديل،  التغيري  من  حمفوظ  ألنه  بذلك 

َمُصواًن   ِفيِه  َما ُكِتَب  فَ َيَظلُّ  نقصان،  أو  زايدة  أو  تبديل،  أو  تغيري  أي  يعرتيه  أن  ميكن  ال  فيه  ر  وُسطِّ
 َدْهر الّداِهرين. وَ أبَد اآلبدين  -هكذا  -وحَمُْفوظًا

 لثاين: أبرز أمساء اللَّوِح احملفوظ وأوصافه كما وردت ِف القرآن املطلب ا 
الربوج سورة  يف  القرآن، كوروده  يف  صرحًيا  ابمسه  احملفوظ"  اللَّوِح   " ذكر  ورد  اإلشارة    ،لقد  وردت  كما 

 إليه ببعض أوصافه أبلفاظ أخر متقاربة املعىن، مثل:  
ُمِبنيٍ  اْلِكَتابِ   ِكَتاٍب،  ،ِإَماٍم  ُمِبنيٍ ، ِكتَ أُمِّ  الدالة    ،َمَسُطورٍ   ِكَتابٍ   ،اٍب  واأللفاظ  األوصاف  من  وغريها 

التفسري   أئمة  ببيان كالم  عليه  تدل  وما  واألوصاف  األمساء  تلك  معاين  بعض  بيان  نتناول  وهنا  عليه، 
   وسادات التحبري والتأويل.

 (.22-21)الربوج:  ﴾ ِف َلْوٍح ََمُْفوظٍ  َبْل ُهَو قُ ْرآٌن َمَِيدٌ ﴿قال تعاىل:  -1
 واملعىن:

   -:رمحه هللا -ه ( 310)ت:  قال الطربي:
 (.  11)  .يقول تعاىل ذكره: هو قرآن كرمي ُمثْ َبت يف لوح حمفوظ  ﴾ِف َلْوٍح ََمُْفوظٍ ﴿ :وقوله

  -:رمحه هللا -ه ( 774)ت:  وقال ابن كثَّي 
ََمُْفوظٍ ﴿  قوله َلْوٍح  من    ﴾ِف  حمفوظ  األعلى  املإل  يف  هو  والتبديلأي:  والتحريف  والنقص    . الزايدة 

 (13وهذا فيه تشريف للقرآن وترفيع. )  (.12)

 
 ( . 24/347تفسري الطربي: )  - 11
12 -   ( ابن كثري:  ابن كثري:  498  -  497/    4تفسري  تفسري  بن    (  عمر  بن  إمساعيل  الفداء  أبو  املؤلف:  العظيم،  القرآن  تفسري 

)املتوىف:   الدمشقي  مث  البصري  القرشي  العلم774كثري  الكتب  دار  الناشر:  الدين  مشس  حسني  حممد  احملقق:  منشورات  ه (  ية، 
   .ه .1419 -بريوت الطبعة: األوىل   -حممد علي بيضون 
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 -:رمحه هللا -ه ( 751)ت: وقال ابن القيم 
به    ﴾ََمُْفوظٍ ﴿ وقوله التنّزل  ميكنهم  ال  الشياطني  أن  إىل  إشارة  وفيه  للوح،  صفة  اجلر  على  القراء  أكثر 

 . نفسه حمفوظ أن يْقِدر الشيطان على الزايدة فيه والنقصانألن حمله حمفوظ أن يصلوا إليه، وهو يف 
(، ووصف  9)احلجر:    ﴾ ِإَّنَّ ََنُْن نَ زَّْلَنا الذِ ْكَر َوِإَّنَّ َلُه حَلَاِفظُونَ ﴿:  فوصفه سبحانه أبنه حمفوظ يف قوله

 .حمله ابحلفظ يف هذه السورة 
و  والتبديل،  والنقصان  الزايدة  من  وحفظه  حمله،  حفظ  سبحانه  التحريف كما  فاهلل  من  معانيه  حفظ 

التحريف  ِمن  ومعانيه  والنقصان،  الزايدة  ِمن  حروفه  حيفظ  َمن  له  وأقام  التبديل،  من  ألفاظه  حفظ 
 (14)  .والتغيري

َناُه ِف ِإَماٍم ُمِبنيٍ ﴿قال تعاىل:  -2    (.12) يس:  ﴾وَُكلَّ َشْيٍء أْحَصي ْ
 واملعىن:
ُمِبنيٍ ﴿وقوله:   ِإَماٍم  ِف  َناُه  أْحَصي ْ َشْيٍء  هو كائن    .﴾وَُكلَّ  أو  شيء كان  وكل  ذكره:  تعاىل  يقول 

 .﴾ُمِبنيٍ ﴿أحصيناه، فأثبتناه يف أم الكتاب، وهو اإلمام املبني. وقيل: 
فيه  أثبت  ما  مجيع  حقيقة  عن  يبني  حجة  .(15)   .ألنه  هو  الذي  به  املقتدى  الكتاب  .  واإلمام: 
(16 ) 

ِإَماٍم  ﴿وقوله:   ِف  َناُه  أْحَصي ْ َشْيٍء  َمْسُطوٍر   ﴾ُمِبنيٍ وَُكلَّ  يف ِكَتاٍب  َمْكُتوٌب  اْلَكائَِناِت  ومجيع  َأْي: 
َماُم اْلُمِبنُي َهاُهَنا ُهَو أُمُّ اْلِكَتاِب. )   (  17َمْضُبوٍط يف َلْوٍح حَمُْفوٍظ، َواإْلِ

" شيء)   أي:  لكل  موضح  وواضح،  بنّي  و(18أنه كتاب  ما   -،  صحة  عن  يبنّي  ما    أنه  بوجود  فيه  هو 
 (. 19على ما رسم) رسم فيه 

 
13-  ( عطية:  ابن  عطية، 4/45تفسري  ابن  تفسري  غالب   (.  بن  احلق  عبد  حممد  أبو  املؤلف:  العزيز  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  احملرر 

)املتوىف:   احملاريب  األندلسي  عطية  بن  متام  بن  الرمحن  عبد  الس542بن  عبد  احملقق:  الكتب  ه (  دار  الناشر:  حممد  الشايف  عبد  الم 
   . ه 1422 -بريوت الطبعة: األوىل   -العلمية 

ص    -  14  ( القيم:  البن  القرآن،  أقسام  يف  سعد   . (  62التبيان  بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد  املؤلف:  القرآن  أقسام  يف  التبيان 
 . 1الفقي الناشر: دار املعرفة، بريوت، لبنان عدد األجزاء:  ه ( احملقق: حممد حامد751مشس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف: 

 ( 20/499تفسري الطربي: ) -15
 (. 15/11تفسري القرطيب: ) -16
 .  ( 504/   6قَاَلُه جُمَاِهٌد َوقَ َتاَدَة َوَعْبِد الرَّمْحَِن ْبِن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، يُنظر: تفسري ابن كثري: )  -17
 (. 6/425(، و أضواء البيان: )504/ 3يُنظر: فتح القدير: ) - 18
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َ يَ ْعَلُم َما ِف السََّماء َواْْلَْرِض ِإنَّ َذِلَك ِف ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى  ﴿  وقال تعاىل:  -3  َأمَلْ تَ ْعَلْم َأنَّ اّللَّ
  (. 70)احلج:  .﴾اّللَِّ َيِسَّيٌ 
 واملعىن:
ماِء   .﴾ِإنَّ َذِلَك ِف ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اّللَِّ َيِسَّيٌ ﴿قوله:   السَّ يف  يكوُن  ما  بكلِّ  هللِا  ِعلَم  إنَّ  أي: 

حفوظِ 
َ

  (20) .واألرِض قد أثبَ َته هللاُ يف اللَّوِح امل
قبل    الكائنات كلها  علم  وأنه  شيء,  بكل  احمليط  علمه  على  الدالة  األدلة  أوضح  من  اآلية  وهذه 

 ( 21) .وجودها, وكتب هللا ذلك يف كتابه اللوح احملفوظ
حفوِظ ما هو كائٌن إىل يَوِم الِقيامةِ  -وفيها 

َ
 (22) .َداللٌة على أنَّ هللاَ تعاىل َكَتب يف اللَّوِح امل

 ( 4)الزخرف: ﴾َوِإنَُّه ِف أُمِ  اْلِكَتاِب َلَديْ َنا َلَعِليٌّ َحِكيمٌ ﴿ قال تعاىل: -4
 واملعىن: 

 : -رمحه هللا  -ه ( 671)ت:  قال القرطيب 
 (23. ) "يَ ْعيِن اْلُقْرآَن يف "اللَّْوِح اْلَمْحُفوظِ  ﴾َوِإنَُّه ِف أُمِ  اْلِكَتابِ ﴿ قَ ْولُُه تَ َعاىَل:

يف املشتهرة  األحاديث  بن  سبق    ومن  عبادة  حديث:  اْلَمْحُفوِظ،  اللَّْوِح  يف  املقادير  و كتابة  هللا  علم 
"إن أول ما خلق  يقول: -صلى هللا عليه وسلم  -قال مسعت رسول هللا  -رضي هللا عنه   -الصامت 

تقوم  حىت  شيء  كل  مقادير  اكتب  قال  أكتب؟  وماذا  رب  قال:  اكتب  له:  فقال  القلم،  هللا 
 (24الساعة....". ) 

 
19  -   ( البيان:  أضواء  الشنقيطي،  تفسري  ) 7/267يُنظر:   ،)11/163( الشنقيطي 22/77(،  تفسري  إيضاح  (.  يف  البيان  أضواء   :

املؤلف ابلقرآن  )املتوىف   :القرآن  الشنقيطي  اجلكين  القادر  عبد  بن  املختار  حممد  بن  األمني  الناشر 1393  :حممد  الفكر    :ه (  دار 
 م . 1995 -ه   1415لبنان عام النشر:  -للطباعة و النشر والتوزيع بريوت 

 .( 545(، تفسري ابن سعدي: )ص: 5/452(، تفسري ابن كثري: )16/629يُنظر: تفسري الطربي: )  - 20
   .( 3/389(، تفسري النسفي: )5/448يُنظر: تفسري ابن كثري: ) -21
22-  ( العثيمني:  ورسائل  فتاوى  جمموع  املؤلف:    .(3/255يُنظر:  العثيمني  صاحل  بن  حممد  الشيخ  فضيلة  ورسائل  فتاوى  جمموع 

بن حممد العثيمني )املتوىفحمم بن صاحل  إبراهيم السليمان الناشر: دار الوطن  1421  : د  انصر بن  بن  دار    -ه ( مجع وترتيب: فهد 
 .  26عدد األجزاء:  -ه   1413 -الثراي الطبعة: األخرية 

  (.298/  19تفسري القرطيب: )   - 23
24 - ( داود:  أبو  )4700رواه  عاصم:  أيب  وابن   ،)102( الشاميني:  مسند  يف:  والطرباين   ،)1 /58( والبيهقي:  59(   ،)

 (.  336( )8/274(، والضياء: )20664( )10/204)
 (. 104ويف: ختريج كتاب السنة: )(، 264) شرح الطحاوية  وصححه األلباين يف:
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هريرة  -أيًضا  ومنها أليب  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  عنه    -  قول  هللا  أنت  :  –رضي  مبا  القلم  "جف 
 ( 25الق". ) 

تعاىل:    5 قال  َوَما ِمْن َدابٍَّة ِف اْْلَْرِض ِإالَّ َعَلى اّللَِّ ِرْزقُ َها َويَ ْعَلُم ُمْستَ َقرََّها َوُمْستَ ْوَدَعَها ُكلٌّ ِف  ﴿  
 (. 6)هود:  ﴾ِكَتاٍب ُمِبنيٍ 

 واملعىن:
ُمِبنيٍ ﴿  قوله ِف ِكَتاٍب  أحواهِلا ﴾ُكلٌّ  تفاصيُل  ُمثَبٌت  الدوابِّ  كلُّ  ومستَ َقّرِها   -أي:  أرزاِقها  يف 

ره هللاُ جلَميِع اخلَلِق ابلتَّفصيلِ  -وُمسَتوَدِعها ظهِر لكلِّ ما قدَّ
ُ

حفوِظ امل
َ

 (26)  . يف اللَّوِح امل

 ِبللَّوِح احملفوظ م ن اإلميان ِبلغيب املبحث الثالث: اإلميان  
 وفيه مطلبان: 

ِب وخزائنه ال يعلمها إال هللا   ْي َغ ُح اْل اِت َف  املطلب اْلول: َم
أن  اللَّْوِح اْلَمْحُفوِظ:   اإلسالم،  أهل  عقيدة  ثوابت  ومن  هبا،  نؤمن  أن  أمران  اليت  َغيَّبات 

ُ
ابمل متعلق  أمره 

َغيَّبات 
ُ

 وحده  هللا تعاىل استأثر بعلم تلك امل
 -رمحه هللا -(  ه 1361 :) ت الشيخ علي َمفوظ   يقول

به   احملفوظِ   -فاإلميان  وال    -  اللَّوِح  زايدة  بال  الثابتة  النصوص  عند  فيه  نقف  أن  جيب  ابلغيب  إميان 
هللا   قدره  ما  وأن كل  خلقه   -تعاىل  -نقص،  خلق  يف  ومثبت  مسطور  آخره  إىل  العامل  خلق  ابتداء  من 

ورد يف القرآن الكرمي"  -تعاىل  -هللا   واترة إبمام مبني كما  واترة ابلكتاب املبني  ابللوح،  . يعرب عنه اترة 

(27 ) 
  

 
   .(5076رواه البخاري ) -25
الطربي   -26 تفسري  )يُنظر:   :12/328( ابن كثري:  تفسري   ،)4/306( الشوكاين:  تفسري  )ص:  547/ 2(،  سعدي:  ابن  تفسري   ،)

377).   
)ص:    -27 االبتداع:  مضار  يف  )ت (.396-395اإلبداع  حمفوظ:  علي  املؤلف:  االبتداع،  مضار  يف    -ه 1361  :اإلبداع 

اخلامسة،  1942 الطبعة:  االعتصام،  دار  عدد    1956  -ه     1375م(الناشر:  )ت .453الصفحات:  م،  حمفوظ  علي    : الشيخ 
به1942  -ه 1361 الوعظ  لقسم  رئيس  وأول  ابألزهر  العلماء  هيئة كبار  عضو  على   م(  صفحته  يُنظر  ترمجته  من  ولالستزادة   .

 شبكة األلوكة.  
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 املطلب الثاين: نفى عموم علم الغيب عن مجيع اخللق وإثباته هلل تعاىل وحده 
 فقال جل  ِف عاله:  أواًل: لقد حصر هللا تعاىل علمه ِبلغيب وحده

 . (18)التغابن ﴾َعاملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَعزِيُز احْلَِكيمُ ﴿
 واملعىن: 

 : -رمحه هللا  - ه (310)ت: قال الطربي 
قوله    أموركم  ﴾َعاملُ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدةِ ﴿"  بواطن  عليه  خيفى  ال  الذي  والعالنية  السّر  يعلم  الذي  يعين 

 (28) . "وظواهرها
   اثنًيا: ولقد نفى هللا تعاىل علم الغيب عن مجيع خلقه، وأثبته لذاته العلية فقال جلَّ ِف:

َعثُونَ ُقل الَّ يَ ْعَلُم َمن ِف ﴿ َن يُ ب ْ ُ َوَما َيْشُعُروَن َأَّيَّ  (. 65) النمل  ﴾السََّماَواِت َواْْلَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اّللَّ
 واملعىن:

 : -رمحه هللا - ه (774)ت: قال ابن كثَّي 
رسوله   " آمرًا  تعاىل  وسلم    -يقول  عليه  هللا  أحد    -صلى  يعلم  ال  إنه  اخللق:  جلميع  معلًما  يقول  أن 

 ( 29فإنه املنفرد بذلك وحده، ال شريك له. )  ،هللا عز وجلالغيب إال 
تعاىل قال  غيبه،  أمر  من  يشاء  ما  على  خلقه،  من  شاء  من  يُطلع  تعاىل  هللا   : لكن 

َيَدْيِه َوِمْن  ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسوٍل فَِإنَُّه َيْسُلُك ِمْن َبنْيِ    َعاملُ اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا ﴿
 (.27-26)اجلن:  ﴾َخْلِفِه َرَصًدا

 واملعىن:
 : -رمحه هللا - ه (774)ت: قال ابن كثَّي 

َواَل ﴿هذه كقوله تعاىل:   ﴾ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسولٍ   َعاملُ اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا﴿وقوله  
مِ ْن   ِبَشْيٍء  َشاءَ ُيُِيطُوَن  ِبَا  ِإالَّ  الغيب 255)البقرة:   ﴾ِعْلِمِه  يعلم  إنه  هاهنا:  قال  وهكذا   ،)

علمه من  شيء  على  خلقه  من  أحٌد  يطَِّلع  ال  وإنه  قال:    ،والشهادة،  وهلذا  عليه؛  تعاىل  أطلعه  مما  إال 
 (30الرسول امللكي والبشري. ) وهذا يعم  .﴾ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمْن َرُسولٍ  َفاَل ُيْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا﴿

 
 (.  11/4تفسري الطربي: ) -28
  .(207/  6تفسري ابن كثري: ) - 29
 .(247/ 8املرجع السابق: ) -30



 

 

23 

 : قال علماء اللجنة الدائمة لإلفتاء
علم املغيبات من اختصاص هللا تعاىل فال يعلمها أحد من خلقه، ال جين وال غريه، إال ما أوحى هللا   

 (31به إىل من شاء من مالئكته أو رسله. ) 
  :  -رمحه هللا  - ه (725)ت: قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

 (32)  . وأما ما يعلمه بعض املخلوقني: فهو غيب عمن مل يعلمه، وهو شهادة ملن علمه 
ا قالت: )... وَمن زعَم أنَّه-رِضي هللاُ عنها    -وعن عائشَة    -صلَّى هللا عليه وسلَّم  -أي النَّيبَّ    -، أهنَّ

الِفْريَ  هللِا  عَلى  أعظَم  فقد  غٍد،  يف  َيكوُن  مبا  يقوُل:خُيرُب  وهللاُ  السََّماَواِت ﴿  َة،  ِف  َمن  يَ ْعَلُم  الَّ  ُقل 
َعُثونَ  َن يُ ب ْ ُ َوَما َيْشُعُروَن َأَّيَّ    (33(. ) 65)النمل:   ﴾ َواْْلَْرِض اْلَغْيَب ِإالَّ اّللَّ

 وخزائنه ال يعلمها إال هو فقال سبحانه:   َمَفاِتَح اْلَغْيبِ  اثلثًا: وأثبت سبحانه أن 
ِإالَّ يَ ْعَلُمَها   َوِعنَدُه َمَفاِتُح اْلَغْيِب الَ يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهَو َويَ ْعَلُم َما ِف اْلرَبِ  َواْلَبْحِر َوَما َتْسُقُط ِمن َورََقةٍ ﴿

 (.  59األنعام: ) ﴾ِف ِكَتاٍب مُِّبنيٍ  َوالَ َحبٍَّة ِف ظُُلَماِت اَْلْرِض َوالَ َرْطٍب َوالَ ََّيِبٍس ِإالَّ 
 واملعىن:

وال   يراها  وال  يعَلُمها  ال  واليت  وخزائنه  الغيِب  مفاتيح  علم  عنده  الذي  وحده  أنَّه  وتعاىل  تبارك  هللا  خُيرُب 
يعلُم ما يف    اخلمس املذكورة يف خواتيم سورة لقمان، وهو وحدهوهي    -سبحانه  -يطلع عليها إالَّ هو  

َشَجٍر   أي  من  تسقُط  ورقِة  ِمن  وما  خملوقاته،  من  خلقه  على  وخفي  بعلمه  استأثَر  مما  والبحر    -الرَبِّ 
مفاوز   -كانت أو  قفار  ويطلع   يف  ويراها  يعلمها  وهو  إالَّ  قرى  أو  أمصار  يف  براري،  و  صحاري  أو 

ساقطة كانت َقى    عليها  يَ ب ْ َوَما  َجاِر  األشَّ َوَرِق  ِمْن  يْسُقُط  َما  َعَدَد  يَ ْعَلُم  وحده  فهو  تسقط،  مل  ابقية  أم 
ويطلع  ويراه  يعلمه  وهو  إالَّ  ايبٍس  أو  َرْطٍب كان  شيٍء  وال  األرِض،  ظُُلماِت  يف  َحبٍَّة  من  وما  َعَلْيِها، 

يف    ن أمر بكتابة كل ما قدره وخلقهوقد سبق أ  -سبحانه    -عليه، مما كان ومما سيكون، وملا ال يعلمه
  .كتاب مبني قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة، وهذا الكتاب هو اللَّْوِح اْلَمْحُفوظِ 

 
اجملموعة األوىل املؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء    -فتاوى اللجنة الدائمة    .(346/  1اللجنة الدائمة: )فتاوى   -31

اإلدارة العامة    -جزءا، الناشر: رائسة إدارة البحوث العلمية واإلفتاء    26مجع وترتيب: أمحد بن عبد الرزاق الدويش عدد األجزاء:  
  (233677اإلسالم سؤال وجواب: سؤال رقم: ) الرايض. ويُنظر: –للطبع  

 م.  2015-10-11اتريخ النشر:  
 .(1022/ 2النبوات: ) - 32
 .( 177رواه مسلم ) - 33

https://www.dorar.net/tafseer/6/16
https://www.dorar.net/tafseer/6/16
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يَ ْعَلُمَها ِإالَّ ُهوَ ﴿قوله:   اْلَغْيِب الَ  غاب    ﴾َوِعنَدُه َمَفاِتُح  ما  مجيَع  فيعَلُم  الغيِب،  خزائُن  وعنَده  أي: 
املخلوقاتِ  وأعَلُم  عليه،  َيطَِّلعوا  فلم  َخْلِقه،  واملالئكةُ   -عن  الرُُّسُل  ما   -وهم  إالَّ  الغيِب  من  يَعلموَن  ال 

 ( 34) َعلََّمهم هللاُ تعاىل، وهو تعاىل يُ َعلِّم رُسَله ِمن َغْيِبه ما شاء. 
حُميٌط   ﴾ اْلرَبِ  َواْلَبْحرِ َويَ ْعَلُم َما ِف ﴿وقوله:   فِعلُمه  النَّاُس،  يعَلُمه  ما  مجيَع  ذلك  مع  أيًضا  ويَعلُم  أي: 

من  والِقَفار؛  الرَباري  يف  ما  فَيعلُم  شيٌء،  ذلك  من  عليه  خَيفى  ال  وحَبْرِيِّها؛  بَ رِّيِّها  املوجوداِت،  جبميِع 
واحَلَصى   والّرِماِل  واألشجاِر،  ومعاِدهِنا  احليواانِت  حيواانهِتا  ِمن  البحاِر؛  يف  وما  ذلك،  وغرِي  اب،  والرتُّ

  (35)  وَصْيِدها، وغري ذلك.
األرض   ﴾َوَما َتْسُقُط ِمن َورََقٍة ِإالَّ يَ ْعَلُمَها﴿وقوله:   من  مكاٍن  أيِّ  يف  تَقُع  َشَجٍر  ورقِة  ِمن  وما  أي: 

 .)36(يعلُم احلركاِت حىت ِمن اجلماداتِ إالَّ وهللاُ عزَّ وجلَّ يَ ْعَلُمها، فهو سبحانَه 
  ﴾ َوالَ َحبٍَّة ِف ظُُلَماِت اَْلْرِض َوالَ َرْطٍب َوالَ ََّيِبٍس ِإالَّ ِف ِكَتاٍب مُِّبنيٍ ﴿وقوله: 

وبُذوِر   اخلَْلُق؛  يَ ْبُذرها  اليت  الُبذوِر  وحبوِب  والزُّروِع،  الثِّماِر  حبوِب  من  َحبٍَّة  َوال  اليت  أي:  الرَبِّيَّة  النَّواِبِت 
هلا   تعاىل  هللا  رؤيِة  وبني  بينها  حتوُل  ال  اأَلْرِض؛  ظُُلماِت  يف  مظروفٍة  النَّبااتِت،  أصناَف  منها  يُنشُئ 
عَدُده   فيه  مكتواًب  احملفوِظ،  اللَّوِح  يف  أُثِْبَت  قد  ايبٍس؛  أو  رْطٍب  من  آَخَر  شيٍء  وكذا كلُّ  هبا،  وِعْلِمه 

والوَ  َلُغه،  ما  وَمب ْ ة  ِصحَّ عن  يُِبنُي  احملفوُظ  واللَّوُح  ذلك،  وغري  فيه،  يَفىن  والذي  فيه،  يوَجُد  الذي  ْقُت 
يِء يف الواقع، كما أُثِبَت من قبلُ   )37.(  أُثبَت فيه بوجوِد الشَّ

ٌس،  مفاتيُح الغيِب مخَ  ، أنَّ رسوَل هللِا صلَّى هللاُ عليه وسلََّم قال: ) -َرِضَي هللا عنهما  -وعن ابِن ُعَمَر  
أييت   مىت  يَعلُم  وال  هللاُ،  إالَّ  األرحاُم  َتغيُض  ما  يَعلُم  وال  هللاُ،  إالَّ  َغٍد  يف  ما  يَعلُم  ال  هللاُ:  إالَّ  يَعلُمها  ال 

اعُة إالَّ هللاُ(.  (38)  املطُر أحٌد إالَّ هللاُ، وال َتدري نفٌس أبيِّ أرٍض متوُت، وال يعلُم مىت تقوُم السَّ
 

)  يُنظر:   -  34 الطربي:  )283-282/ 9تفسريه  ابن كثري:  تفسري  )ص:  3/264(،  سعدي:  ابن  تفسري  تفسري  259(،   ،)
 .( 482-1/481الشنقيطي، أضواء البيان: )

 .(259(، تفسري ابن سعدي: )ص: 3/265(، تفسري ابن كثري: )9/283تفسريه الطربي: ) يُنظر:   - 35
التحرير والتنوير "حترير املعىن السديد وتنوير   تفسري ابن عاشور:  .(7/272املرجع السابق نفسه، ويُنظر: تفسري ابن عاشور: )  -36

حم  بن  الطاهر  حممد  املؤلف:  اجمليد"  الكتاب  تفسري  من  اجلديد  )املتوىف:  العقل  التونسي  عاشور  بن  الطاهر  حممد  بن  ه (  1393مد 
 . يف قسمني( 8)واجلزء رقم   30ه  عدد األجزاء:  1984تونس سنة النشر:   -الناشر: الدار التونسية للنشر 

37-  ( (، جمموع فتاوى  7/273(، تفسري ابن عاشور: )259(، تفسري ابن سعدي: )ص:  284-9/283يُنظر: تفسري الطربي: 
 .(190-189/ 3ل العثيمني: )ورسائ

 (.  4697رواه البخاري: ) -38
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 اللَّْوِح احملفوظ املبحث الرابع: وصف  
 وفيه أربعة مطالب: 

احملفوظ  ابللوح  يتعلق  ما  ألحد    كل  ميكن  فال  فيها،  للرأي  جمال  ال  اليت  األمور  من  ألنه  حمٌض،  غييبٌّ  فأمره 
ما   عموم  من  ذلك  غري  أو  مبحتواه  تتعلق  تفاصيل  أي  عن  أو  مكانه  أو  وصفه  يف  يتكلم  أن  من كان  كائًنا 

الوحي خبرب  إال  به،  إما  وا  ،يتعلق  رمجًا    -لوحي  فَ يُ َعدُّ  ذلك  غري  أم  صحيحة،  اثبتة  سنة  أو  حمكمة،  آية 
 ابلغيب.

 املطلب اْلول: ما ورد ِف وصفه ووافق اْلدلة 
 ( 39)  .أن اللوح احملفوظ هو فوق العرش  -1

النيب   بقول  ذلك  على  وسلم    -واستدلوا  عليه  هللا  إنَّ -صلى  اخلَْلَق:  خَيُْلَق  أْن  قَ ْبَل  اَّللََّ َكَتَب ِكتااًب  "إنَّ   :  
 ( الَعْرِش".  فَ ْوَق  ِعْنَدُه  َمْكُتوٌب  َفهو  َغَضيب،  َسبَ َقْت  اللَّْوِح  40َرمْحَيت  يف  مما ُكِتَب  الكتاب  هذا  أن  قيل:   )

 اْلَمْحُفوِظ. وقيل غري ذلك. 
   :ه (743)ت: قال الطييب 

القدر) وجاللة  األمر  تعظيم  على  تنبيٌه  العرش"  "فوق  الع 41وقوله:  حتت  احملفوظ  اللوح  فإن  والكتاب  (؛  رش، 
 .املشتمل على هذا احلكم فوق العرش

مرتقًيا    إىل أن قال:  اْلَمْحُفوِظ،  اللَّْوِح  عن  خارًجا  أمرًا  عرشه  على  عنده  ووضعه  نفسه  على  هللا  والذي كتبه 
 (42) .من عامل اجلزاء العدل إىل عامل الفضل الذي هو فوق العرش

ويؤيده   الطييب  على كالم  به  يُستدل  قد  ) ومما  العرش".  على  عنده  وضع  "وهو  بلفظ:  البخاري   ( 43رواية 
اْلَمْحُفوِظ   اللَّْوِح  عن  خارج  الكتاب  هذا  أن  على  بذلك  فاستدلوا  املخلوقات،  سقف  العرش  ألن  وذلك 

 الذي هو حتت العرش. وهللا تعاىل أعلى وأعلم وأجل.
 

39 -   ( أمحد  13/526فتح الباري شرح صحيح البخاري، البن حجر العسقالين:  ( . فتح الباري شرح صحيح البخاري املؤلف: 
ه: حممد فؤاد عبد  رقم كتبه وأبوابه وأحاديث   1379بريوت،    -بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي الناشر: دار املعرفة 

الباقي قام إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز عدد  
 . 13األجزاء: 

 . -رضي هللا عنه  -(. من حديث أيب هريرة 7554البخاري: ) رواه -40
 كالمه تشم فيه رائحة التأويل.    -41
الطييب،    -  42 عبدهللا  بن  احلسني  الدين  شرف  السنن(،  حقائق  عن  ب )الكاشف  املسمى  املصابيح،  مشكاة  على  الطييب  شرح 

املكرمة  743) )مكة  الباز  مصطفى  نزار  مكتبة  هنداوي،  عبداحلميد  د.  حتقيق:  األوىل،    -ه (،  الطبعة:    -ه     1417الرايض(، 
 (.  6/1860م، ) 1997

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8#cite_note-4
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 املطلب الثاين: ما ورد ِف وصفه ومل نقف فيه على دليل   
 ذلك ومل تقم به حجة من دليل قاطع أو برهان ساطع ما يلي: ومما ورد ِف 

ينظر    -1 ماطريون...  له  يقال  ملك  ِحْجر  يف  وأسفله  ابلعرش،  معقود  أعاله  محراء،  ايقوتة  من  اللوح 
 ( 44)  .هللا عز وجل فيه كل يوم ثالمثائة وستني نظرة

َهِة ِإْسرَاِفيَل")  -2  ( 45إن اللوح احملفوظ "يف َجب ْ
 .(46اللوح احملفوظ عن ميني العرش. )  -3 

استسلم -4 من  رسويل،  حممد  أان،  إال  إله  ال  هللا  أان  إين   " احملفوظ  اللوح  يف  تعاىل  هللا  شيء كتبه  أول 
يستسلم مل  ومن  الصديقني،  مع  وبعثته  صديًقا  نعمائي، كتبته  وشكر  بالئي،  على  وصرب    لقضائي، 

 (47)  يشكر نعمائي، فليتخذ إهلًا سواي. لقضائي ومل يصرب على بالئي، ومل 
ويفرح،    -5 ويبتلي  ويذل،  يعز  احملفوظ،  اللوح  يف  نظرة  وستني  ثلثمائة  يوم  يف كل  تعاىل  هلل  أن  بلغين 

 ( 48)  .ويفعل ما يريد، فلعل نظرة منها تشغلك بنفسك، فتشتغل هبا وال تتفرغ
هب، وَكتَ َبها الرمحن عز وجل بيده، ومسع  اللوح من ايقوتة وأان أقول كان من زمرد، كتابتها من الذ -6

 (49)  .أهل السماوات صرير القلم 
 (50خلق هللا اللوح احملفوظ ملسرية مائة عاٍم. )  -7 

  . .اللوح احملفوظ طوله ما بني السماء واألرض وعرضه ما بني املشرق واملغرب وهو من درة بيضاء  -8
(51 ) 

 
ُ نَ ْفَسُه( )آل عمران:  ابب قول هللا تعاىل: ) -كتاب التوحيد   -صحيح البخاري  -43    .(  28َوحُيَذِّرُُكُم اَّللَّ
 ". -رضي هللا عنهما -(. ذكره القرطيب وَنَسَبُه ل " ابن عباس  298/ 19تفسري القرطيب: ) - 44 
 ". ومبثله قال مجع من املفسرين.  -رضي هللا عنه  -نس نفس املرجع السابق: ذكره القرطيب وَنَسَبُه ل " أل - 45 
 ". -رمحه هللا   -نفس املرجع السابق:: ذكره القرطيب وَنَسَبُه ل " مقاتل  - 46 

47  -  ( القرطيب:  عباس  299-19/298تفسري  ابن  ل "  وَنَسَبُه  القرطيب  ذكره  عنهما  -(.  هللا  تنزيه  -رضي  يف:  الكناين  وأورده   ."
 (. 5429( )ح/714/ 11إسناده ظلمات، وحكم عليه األلباين ابلوضع يف: السلسلة الضعيفة: ) ( وقال 1/212)الشريعة:  

   يتوعده، فكتب إليه ابن احلنفية.  -رضي هللا عنه -وكتب احلجاج إىل حممد ابن احلنفية  املرجع السابق: ذكره القرطيب وقال: -48
". العظمة: املؤلف:  -رمحه هللا    -ل " سعيد بن جبري    . األصبهاين وَنَسَبه (  2/495كتاب العظمة، البن حيان األصبهاين: ) -49

)املتوىف:   األصبهاين  الشيخ  أبيب  املعروف  األنصاري  حيان  بن  جعفر  بن  حممد  بن  هللا  عبد  حممد  بن  369أبو  هللا  رضاء  احملقق:  ه ( 
 . 5عدد األجزاء:  1408 الرايض الطبعة: األوىل،  -حممد إدريس املباركفوري الناشر: دار العاصمة 

   ".-رضي هللا عنهما  -( . ذكره السيوطي وَنَسَبُه ل " ابن عباس 6/74كتاب الدر املنثور، للسيوطي: )  - 50
   ( . 4/498تفسري ابن كثري: ) -51

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%81%D9%88%D8%B8#cite_note-6
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إال وهو يف اللوح احملفوظ، واللوح احملفوظ بني    ،القرآن فما قبله وما بعده   ما من شيء قضى هللا    -9
 (52عيين إسرافيل، ال يؤذن له ابلنظر فيه. ) 

وصف    -10 يف  يُنسب  الذي  األثر  األوصاف  هذه  من  مجلة  اْلَمْحُفوظِ وجيمع  عباس    اللَّْوِح    -البن 
  -    هللا إن  قال:"  أنه  فيه  يُروى  ايقوتة    -  -والذي  َدفّ َتاه  بيضاء،  ُدرّة  من  حمفوظًا  لوًحا  خلق 

مئة   وثالث  ستني  يوم  فيه كل  ينظر  واألرض،  السماء  بني  ما  وعرضه  نور،  وكتابه  نور،  قلمه  محراء، 
 . (53ما يشاء" ) نظرة، خيلق بكل نظرة، وحيي ومييت، ويعز ويذل، ويفعل 

 
    ( . ومبثله قال مجع من أهل التفسري. 8/394تفسري ابن كثري: ) -52

53-  ( "تفسريه"  يف  الصنعاين  )264-3/263أخرجه  الكبري"  "التاريخ  يف  والبخاري  خلق  5/135(،  هللا  أن   " بلفظ  خمتصرًا   )
( "تفسريه"  يف  جرير  وابن  بيضاء"،  درة  من  الكبري")13/168لوًحا  "املعجم  يف  والطرباين  "العظمة"  10/260(،  يف  الشيخ  وأبو   ،)

(2/492  -  493  " "املستدرك  يف  واحلاكم   ،)(4/1411( واجلماعة"  السنة  أهل  اعتقاد  "أصول  يف  والاللكائي   ،)4/742    ،)
( األولياء"  "حلية  يف  نعيم  )325/ 1وأبو  طريقني  من  والصفات"  "األمساء  يف  والبيهقي  و)2/264-265(،   )2/426-427  ،)

 (.   14/121وابن مردويه وابن املنذر كما يف "الدر املنثور" )
 (. 2/496وأبو الشيخ يف "العظمة" )   ،( 2/20(، و "املعجم األوسط" ) 12/57"املعجم الكبري " )وأخرجه مرفوًعا الطرباين يف  

 (. 263. انظر "شرح العقيدة الطحاوية" ص) -رمحه هللا  -واحلديث ضعف رفعه األلباين  
( "فيه أبو محزة الث  ، (4/1411قال احلاكم يف وقفه: "صحيح اإلسناد ومل خيرجاه"  اثبت وهو واٍه  وتعقبه الذهيب فقال:  مايل، وامسه 

 ( . 7/393مبرّه"، وقال اهليثمي: "رواه الطرباين من طريقني ورجال هذه ثقات" أي املوقوف "جممع الزوائد" )
عن   الثمايل،  محزة  أيب  عن  موسى،  بن  هللا  عبيد  حدثنا  أبو كريب،  حدثنا  فقال:  بسنده،  موقوفًا؛  عباس  ابن  عن  الطربي  وأخرجه 

 .بن عباس، فذكرهسعيد بن جبري، عن ا
 .وهذا اإلسناد ضعيف، من أجل أيب محزة الثمايل، قال فيه احلافظ يف التقريب: ضعيف رافضي 

ويف إسناد الطرباين املذكور آنًفا: زايد بن عبد هللا البكائي، وهو صدوق ثبت يف املغازي، ويف روايته عن غري ابن إسحاق لني؛ كما  
 .ن غري ابن إسحاق، وهو الليث بن أيب سليميف التقريب، وهو يف هذا السند يروي ع

 .والليث املذكور مرتوك احلديث، ألنه اختلط؛ ومل يتميز حديثه؛ كما يف التقريب
 (. 263يف وقفه: "وإسناده حيتمل التحسني" . يُنظر: "شرح العقيدة الطحاوية" )ص:   -’-وقال األلباين

ال العقيدة  "شرح  انظر   . األرانؤوط  شعيب  إسناده  ) وحّسن  الرسالة2/405طحاوية"  ط:  حمقق    ، (  طرقه  مبجموع  وقفه  حّسن  وممن 
 (. 2/494كتاب" العظمة" )

أن آنًفا  ذُِكر  مما  يبدو  ضعيف والذي  احلديث  ذكران هذا  ملا  الطربي،  جرير  ابن  وطريق  الطرباين،  طريق  مجيًعا:  طريقيه  وحُيتمل    ،من 
 .أن يكون مأخوًذا من اإلسرائيليات. وهللا أعلم
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ْلَمْحُفوِظ واليت ذكرها مجع من أهل العلم وأوردها اليت وردت فيها أوصاف اللَّْوِح اوذكر مثل هذه اآلاثر 
واالختالف   التفاوت  من  بينها  ترى  ولذا  قاطع،  دليل  أي  عليه  يدل  ال  مل  مما  التفسري،  أئمة  بعض 

الواضح،  البنيِّ  الشيء  والتضاد  احلرب   والتباين  على  بعضها  وقف  وأما  منها،  أي  وثبوت  رفع  نعلم  وال 
  -عموًما  -  ، فظاهرها الضعف كما مر معنا، واآلاثر الواردة-و غريهأ  -رضي هللا عنهما  -ابن عباس  

فيها   للرأي  جمال  ال  حمضة  غيبية  أبمور  تتعلق  ألهنا  واستيثاق  حتقيق  وزايدة  دراسة  إلعادة  حتتاج  كلها 
 البتة والقول ابلوقوف فيها أسلم وأحكم، وهللا تعاىل أعلم.

 ومجع شتاته يتناول الباحث هنا ومن ابب إمتام الفائدة وإكمال البحث ومل مشله 
 بيان بعض أوصاف اللَّْوِح اْلَمْحُفوِظ عند بعض أهل امللل والنحل. 

 املطلب الثالث: ما ورد ِف وصفه عند أهل السنة واجلماعة 
 أواًل: وصف اللَّْوِح اْلَمْحُفوِظ عند أهل السنة واجلماعة 

 والطائفة املنصورة إىل قيام الساعة.إن أهل السنة واجلماعة هم الفرقة الناجية 
األمة   هذه  وسطية  من  ممتدة  الوسطية  وهذه  واجلافية،  الغالية  الفرق  بني  وسط  واجلماعة  السنة  وأهل 

 وعدالتها وخرييَِّتها. 
الثالثة   القرون  وهم  األمة،  سلف  عليه  ومبا كان  والسنة  ابلكتاب  املتمسكون  هم  واجلماعة  السنة  وأهل 

أصح وهم  من املفضلة،  بعدهم  من  جاء  ومن  إبحسان  هلم  والتابعني  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  اب 
ِلَك َجَعْلَناُكْم أُمًَّة ﴿اتبعي التابعني الذين سلكوا مسالك من سبقهم إبميان وإحسان. قال تعاىل:   وََكذََٰ

 ( أي عدواًل خيار. 143)البقر:  ﴾َوَسطًا
 فوظ اثنًيا: عقيدة أهل السنة واجلماعة ِف اللوح احمل

أمجع   وما  والسنة  الكتاب  أدلة  أثبتته  ما  تتعدى  ال  احملفوظ  اللوح  يف  واجلماعة  السنة  أهل  عقيدة  إن 
 عليه سلف األمة واليت تتلخص إبجياز شديد فيما يلي:

خَمُْلوق  -1 وأبنه  وجوده،  وإبثبات  به  يَ ْعَلُم كيفيَّته   اإلميان  وال  َوَجلَّ،  َعزَّ  اَّللَِّ  خَمُْلوقاِت  هومن   -  ِإالَّ 
   -سبحانه وتعاىل 

عليه    -2 هللا  صلى  النيب  عن  الثابتة  الصحيحة  السنة  وأبدلة  الكتاب  أبدلة  له  الثابتة  أبوصافه  يؤمنون 
 وسلم وال يتعدون ذلك أبًدا

 أن هللا كتب فيه مقادير كل شيء قبل أن خيلق السموات واألرض خبمسني ألف سنة  -3
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من    -4 أنه  ويكلونيعتقدون  عليها،  وابالطالع  وبعلمها  هبا  تعاىل  هللا  استأثر  اليت   علم  املغيبات 
 عز وجل وحده إىل هللاحقيقته وكيفيته 

ما    -5 ومشاهدة  عليه  ابالطالع  املخرفني  دعوى  وأن  عليه،  يطلع  أن  ملخلوق  ميكن  ال  أنه  ويعتقدون 
يستتاب قائلها ألهنا من ادعاء علم ا وال بد أن  ابطلة،  ابهلل فيه دعوى  وادعاء علم الغيب كفر  لغيب، 

 . -سبحانه  -وتكذيب له 
خبالف    -6 الداهرين،  ودهر  األبدين  أبد  يتبدل  وال  يتغري  ال  فيه  وُكِتَب  احملفوظ  اللوح  حواه  ما  أن 

 صحف املالئكة فإهنا حمل احملو واإلثبات. 
 : -رمحه هللا -ه ( 792)ت: يقول الطحاوي

اخْلَْلُق ُكلُّ  اْجَتَمَع  َغرْيَ َكاِئٍن  "فَ َلِو  لَِيْجَعُلوُه  أَنَُّه َكاِئٌن،  تَ َعاىَل   ُ اَّللَّ َشْيٍء َكتَ َبُه  َعَلى  َعَلْيِه.    -ُهْم  يَ ْقِدُروا  ملَْ 
تَ َعاىَل ِفيِه، لَِيْجَعُلوُه َكائًِنا    ُ َيْكتُ ْبُه اَّللَّ َشْيٍء ملَْ  يَ ْقِدُروا َعَلْيِه. َجفَّ   -َوَلِو اْجَتَمُعوا ُكلُُّهْم َعَلى  اْلَقَلُم مبَا    ملَْ 

 ( 54ُهَو َكاِئٌن ِإىَل يَ ْوِم اْلِقَياَمِة". )

 املطلب الرابع: ما ورد ِف وصفه عند بعض أهل امللل والنحل املنحرفة 
 أواًل: وصف اللَّْوِح اْلَمْحُفوِظ عند الصوفية

ويشاهد مشاهد كبرية إن املتأمل يف خرفات غالة الصوفية وترهاهتم يف هذا الصدد يرى عجًبا عجااًب،  
ويطالع واملرسلني،    جزافًا،  النبيني  من  خلقه  وخرية  عباده  صفوة  عن  هللا  أخفها  قد  عظاًما  جليلة  أمورًا 

 كما قد حجب علمها عن املالئكة املقربني الذين ال يعلمون الغيب.
يكون للنبيني وأوليائهم ما ال  وساداهتم  يكون لشيوخهم  أيىب غالة الصوفية إال إن  وال    ولكن  واملرسلني 

وال   هللا  إال  يعلمه  ال  الذي  الغيب  علم  أوليائهم  إىل  ينسبون  أن  إال  أيبون  املقربني،  األطهار  للمالئكة 
 حييط بعلمه وحقيقته إال إايه، سبحانه وتعاىل عما يقول الظاملون علًوا كبريًا. 

تعاىل: يَ ْعَلُم َمن ِف السََّماَواِت َواْْلَْرِض اْلغَ ﴿  قال  َعُثونَ ُقل الَّ  يُ ب ْ َن  َيْشُعُروَن َأَّيَّ َوَما   ُ   ﴾ ْيَب ِإالَّ اّللَّ
 (.  65)النمل: 

  

 
   (. 242/ 1احلنفي: ) بن أيب العز ، ال شرح الطحاوية  -54

https://al-maktaba.org/book/31619
https://al-maktaba.org/book/31619
https://al-maktaba.org/book/31619
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 واملعىن:
 (55فإنه املنفرد بذلك وحده، ال شريك له. )  ،"إنه ال يعلم أحد الغيب إال هللا عز وجل

قدرات خارقة عن قدرات البشر كاجلن والشياطني، وكذلك من    فإذا كان علم الغيب ال يعلمه من هلم
هللا،   عند  والقدر  املكانة  من  هلم  ما  مع  جمتمعة،  البشر  قدرات  تعدهلا  ال  خلقية  وإمكاانت  قدرات  هلم 

املقربني،  قدر، كاملالئكة  ورفعة  منزلة  وعلو  مكانة  من  ماهلم  ومع  هللا،  من  قرب  من  به  حيظون  ما    مع 
 يعلمه خرية خلق فمع ذلك كله فأهنم ال يعلمون الغيب، وال يطلعون على شيء من البتة، وكذلك ال

استأثر   الذي  الغيب  علم  عنهم  هللا  نفى  مجيًعا  فهؤالء  واملرسلني،  األنبياء  وهم  عباده  من  وصفوته  هللا 
 !. ؟مع عامة اإلنس ذلك  فكيف يكون سبحانه بعلمه،

تعاىل: اْلَغْيِب َفال يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا﴿ وقال  رَُّسوٍل فَِإنَُّه َيْسُلُك ِمن ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمن   .َعاملُ 
لِيَ ْعَلَم َأن َقْد أَبْ َلُغوا ِرَساالِت َرّبِ ِْم َوَأَحاَط ِبَا َلَدْيِهْم َوَأْحَصى ُكلَّ َشْيٍء    .َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًدا 

 (.  28 - 26اجلن:  ) ﴾َعَدًدا
 واملعىن:

  :-رمحه هللا  - ه (310)ت: قال الطربي  
   ﴾ِإالَّ َمِن اْرَتَضى ِمن رَُّسولٍ  .َعاملُ اْلَغْيِب َفال يُْظِهُر َعَلى َغْيِبِه َأَحًدا﴿وقوله: 

يعين بعامل الغيب: عامل ما غاب عن أبصار خلقه، فلم يروه فال يظهر على غيبه أحدا، فيعلمه أو يريه   
الذي قلنا يف ذلك قال أهل  وبنحو  .إايه إال من ارتضى من رسول، فإنه يظهره على ما شاء من ذلك 

 (56) . التأويل
 بعلم الغيب:  -تعاىل   -من حكم هللا الظاهرة ِف استئثاره 

 وَحَجَبه عن عباده ملصلحتهم. -سبحانه  -وأما علم الغيب فهو مما اختص هللا به نفسه 
 وهو يُبني  العلم املمنوح للعباد والعلم املمنوع:   -رمحه هللا  - ه (751)ت: قال ابن القيم 

واحلساب  الطب  حاجاهتم كعلم  بقدر  ودنياهم  معاشهم  بصالح  املتعلقة  العلوم  من  أعطاهم  "كذلك 
واستخراج   السفن  وصنعة  األبنية  وعقد  املياه،  واستنباط  الصنائع  وضروب  والغراس،  الزراعة  وعلم 

يد الوحش  املعادن، وهتيئتها ملا يراد منها، وتركيب األدوية وصنعة األطعمة، ومعرفة ضروب احليل يف ص

 
  .(207/  6تفسري ابن كثري: ) - 55
   (.23/671)  تفسري الطربي:  -56
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قيام   فيه  مما  ذلك  وغري  املكاسب  وجوه  ومعرفة  التجارات  وجوه  يف  والتصرف  املاء  ودواب  والطري 
ذلك   سوى  ما  علم  سبحانه  منعهم  مث  ينفعهم-معايشهم.  ما  سوى  ما  علم  شأهنم    -أي  يف  ليس  مما 

والعلم بعدد القطر  وال فيه مصلحة هلم وال نشأهتم قابلة ل ه، كعلم الغيب وعلِم ما كان وكّل ما يكون،  
 وأمواج البحر وذرات الرمال ومساقط األوراق وعدد الكواكب ومقاِديرها. 

يف   الناس  ُيِكنُّه  وما  العامل،  وأقطار  البحار  جلج  يف  وما  الثرى،  حتت  وما  السموات  فوق  ما  وعلِم 
ف علمه،  عنهم  عزب  ما  سائر  إىل  تزداد،  وما  األرحام  تغيض  وما  أنثى  حتمل كل  وما  من  صدورهم، 

تكلف معرفة ذلك فقد ظلم نفسه وخبس من التوفيق حظه، ومل حيصل إال على اجلهل املركب واخليال  
 (57)  الفاسد يف أكثر أمره".

وِظ عند الصوفية  ُف ْح َم  مشاهد من وصف اللَّْوِح اْل
 املشهد اْلول: أرِبب الكشوف يطَِّلعون على معلومات اللَّْوِح اْلَمْحُفوِظ 

   :ه (743)ت: قال الطييب  
وُخلَّص  . وأنبيائه  مالئكته  من  هللا  أراد  َمن  معلوماته  بعِض  على  يطَِّلع  فقد  اْلَمْحُفوظ،  اللَّْوح  ...وأما 

ل عليه وأيخذ األمور منه، فيأمر   أوليائه من أرابب الكشوف، ال سيما إسرافيل عليه السالم، فإنه ُموكَّ
مبا هو ِمن جنس عمله؛ على ما ورد يف بعض    جربيل وميكائيل وعزرائيل عليهم الصالة والسالم، كاًل 

 ( 58األخبار واآلاثر. ) 
اللَّْوِح   على  اطالعهم  يرى  حىت  الرمحن  مالئكة  مع  أو كان  الكشف  أهل  مع  الطييب  فهل كان 

 اْلَمْحُفوِظ ويصفه وينقله لنا، سبحانك هذا هبتان عظيم.
من   عليها كثري  درج  اليت  األخرية  نسخته  يف  الصويف  رفع "والكشف  عندهم  يعين  الصوفية  متأخري 

 (59)  . احلجب أمام قلب الصويف، وبصره، ليعلم ما يف السماوات مجيًعا، وما يف األرض مجيًعا"
 

 .( 1/282بريوت )  –ة  مفتاح دار السعادة: البن القيم: دار الكتب العلمي  - 57
58-   ( املفاتيح:  الدين    (. 3634/  9مرقاة  احلسن نور  أبو  )سلطان( حممد،  بن  علي  املؤلف:  املصابيح  مشكاة  شرح  املفاتيح  مرقاة 

)املتوىف:   القاري  اهلروي  بريوت  1014املال  الفكر،  دار  الناشر:  األوىل،    -ه (  الطبعة:  األجزاء:  2002  -ه   1422لبنان  عدد  م 
9  . 

)ا  -  59 اخلالق:  عبد  الرمحن  لعبد  والسنة،  الكتاب  ضوء  يف  الصويف  والسنة    (. 1/146لفكر  الكتاب  ضوء  يف  الصويف  الفكر 
الثالثة،   الطبعة:  الكويت  تيمية،  ابن  مكتبة  الناشر:  اليوسف  اخلالق  عبد  بن  الرمحن  عبد  عدد    1986  -ه     1406املؤلف:  م 

 . 1األجزاء: 
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 حقيقة الكشف الصوِف:
الرئيسة املصادر  أهم  أحد  يُعدُّ  الصويف  على    والكشف  يعتمدون  فالصوفية  الصويف،  املنهج  يف  للتلقي 

والقضا املسائل  تقرير  يف  واملنامات  الكشف  الرؤى  يعتمدون  تراهم  ولذا  والتعبدية،  والعقدية  املنهجية  اي 
والكشف  مصنفاهتم،  هلا  وتشهد  ومشهودة  معروفة  ذلك  يف  وشطحاهتم  التلقي،  مصادر  من  ويعدوهنا 
فيطالع   الُسرت،  ترفع  به  و  احلجب،  ُتكشف  فبه  الوحي،  يفوق  هو  بل  الوحي،  منزلة  منزل  غالهتم  عند 

 ا الكشف عاملَ الغيب كما يطالع عموم اخللق ما يرونه أبعينهم من عامل الشهادة.الويل الصويف هبذ
 املشهد الثاين: العيدروس ميتنع عن اخلروج من بطن أمه حىت يتم قراءة اللَّْوِح اْلَمْحُفوظِ 

   :(60)قال علي بن َممد احلِْبِشي
أمه يف الوالدة، قال أبوه سيدان عبد هللا بن  وقالوا: إن سيدان أبو بكر العيدروس العدين ملا تعّس َرت به  

 ( 61أيب بكر: هذا ولدي ما اب خيرج حىت يقرأ اللوح احملفوظ، ابقي معه أسطر اب يتمها واب خيرج. ) 
 وّبذا يكون العيدروس: 

 قد تعلم القراءة قبل أن خيرج من بطن أمه  -
زمانه   - طول  يعلم  ال  جًدا  طويال  مكواًث  أمه  بطن  يف  مكوثه  حىت    ويكون  خيرج  لن  ألنه  هللا  إال  ومداه 

 يقرأ اللوح احملفوظ الذي حوى كل مقادير اخلالئق 
 وسيكون محل أمه زمااًن خيالف أزمنة محل عموم نساء العاملني.  -

 وأبو يشاهده وهو يقرأ اللوح احملفوظ  - 
 وغري ذلك من الكرامات الشيطانية اليت خص هبا أوليائه من ذوي العقول البهيمية.  -

  

 

 
"رابط    -  60 ابمسه  مسمى  هبا  رابط  ومنشئ  ابليمن(  شهرية  مدينة  سيؤن)  صاحب  احلضرمي  العلوي  احلِْبِشي  حممد  بن  علي 

يف األنفاس العلية   "كنوز السعادة األبدية  مزيد عليه ومن ذلك ما حواه كتاب  ماال  احلِْبِشي" و قد نقل عنه من اخلرافات واهلذاين 
 ه حمسن بن عبد هللا السقاف وهو أيًضا صاحب زايرة احلول املشهورة حبضرموت تويف سنة  احلِْبِشية" كتبه من إمالئه تلميذ

  (1312  ( احلضرميني:  الشعراء  اتريخ  يُنظر:   ) الطبعة    4/128ه   املعارف،  مكتبة  الناشر  السقاف،  حممد  بن  عبدهللا  أتليف:   )
 .(  1/197ه ( الطائف، ولوامع النور: ) 1418الثالثة سنة )

)ص:  كنوز    -  61 احلِْبِشيَّة:  العلية  األنفاس  يف  األبدية  ليشاهد  227السعادة  العامية  احلضرمية  ابللهجة  هو  النص كما  أبقيت   .)
 القارئ الكرمي مشاهد من اجلهل املركب. الباحث. 
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 مقامات الصوفية ِف االطالع على اللوح احملفوظ  املشهد الثالث:  
اجليالين)ت:   القادر  عبد  الشيخ  رأى  فقال    ه (461لقد  واحدة،  رجل  على  ابلكعبة  يطوف  شخًصا 

انئمة   بنيت  وتركت  ابلبيت  أطوف  جئت  بغداد  من  امرأة  أان  له  فقالت  رجل.؟  على  الطائف  هذا  من 
فتعجب من كوهنا يف بغداد ومل يعلم هبا، فقال هلا: أان أتصفح اللوح احملفوظ كل على الرجل األخرى،  

أم   يف  فقبلك  أان  وأما  وألمثالك،  لك  احملفوظ  اللوح  له:  فقالت  فيه.؟!  رأيتك  وما  مرة،  يوم كذا كذا 
 (62الكتاب. ) 

 . وهذا املنقول وأمثاله مما يدلل على ذهاب العقول
 م الفلسفي وعلم الكشف الصوِف املشهد الرابع: اخللط بني الكال 

 : ه (505)ت: قال أبو حامد الغزايل 
احملفوظ   اللوح  من  واترة  احلواس،  من  اترة  وصورته،  العامل  حقيقة  فيه  حيصل  أن  يُ َتَصور  قد  "القلب 
وابب   املالئكة،  وعامل  احملفوظ  اللوح  وهو  امللكوت  عامل  إىل  مفتوح  ابب  ابابن:  للقلب  فإذا   .)...(

لك والشهادة". ) مفتوح إىل ا
ُ

 (63حلواس اخلمس املتمسكة بعامل امل
 والشك أن كالم الغزايل كالم فلسفي مع ما يشري إليه من علم الكشف الصويف.  

 ادعاء احملو واإلثبات الذي هو من خصائص الربوبية  املشهد الرابع: 
ه ( أنه قال: أيها  1181ه ( إىل أمحد الرفاعي )ت:  1266وينسب حممد أبو اهلدى الصيادي: )ت:  

ديوان  إىل  الشمس  غروب  عند  يوم  يصعد كل  سره  هللا  قدس  آابدي  السامل  عثمان  الشيخ  الفقراء: 
سيئة ميحوها ويكتب عوضها بال معارضة. مث التفت إىل ابن  وينظر ديوان ذريته، فما جيد من  الربوبية 

ممكًنا يف سائر أحواله حىت يعرض عليه اي إبراهيم ال يكون الرجل    :وقال له  -إبراهيم األعزب    -أخته  
ما   فيها  ويثبت  يشاء  ما  منها  فيمحو  وتالمذته  وأتباعه  أصحابه  أعمال  مجيع  الشمس  غروب  عند 

( وال شك أبًدا أن هذا القول فيه ادعاء للربوبية، ألن احملو واإلثبات من خصائص الربوبية،  64يشاء. ) 
الربية:   رب  قال  َما يَ ﴿كما   ُ َويُ ْثِبُت َوِعنَدُه أُمُّ اْلِكَتابِ مَيُْحو اّللَّ املغفرة   (.39)الرعد:    ﴾َشاُء  حىت 

سواه   عليها  يقدر  وال  هللا  إال  ميلكها  ال  واليت  الربوبية  خصائص  أخص  من  هي  فال    –سبحانه    –اليت 

 
 (. 152الرجع السابق: )ص:  - 62
 (. 18/ 3إحياء علوم الدين، أليب حامد الغزايل: ) -63
 (.   193قالدة اجلواهر يف سرية الرفاعي وأتباعه األكابر، للصيادي: )ص:  -64
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ميلكها ملك مقرب وال نيب مرسل، أصبحت من خصائص أوليائهم والعياذ ابهلل، وال شك يف أن هذا 
 (135)آل عمران:  ﴾ َوَمن يَ ْغِفُر الذُّنُوَب ِإالَّ اّللَُّ ﴿من الكفر األكرب املخرج من امللة. قال تعاىل: 

 لم اإلهلياملشهد اخلامس: اطالعهم على اللوح احملفوظ، واملقام القلمي, وحضرة الع
 :ه ( 673)ت: يقول َممد بن إسحاق القونوي 

ل ومن شاء هللا من األفراد أهل االطالع على اللوح احملفوظ, بل وعلى املقام القلمي, بل وعلى   الُكمَّ
 حضرة العلم اإلهلي, فيشعرون ابملقدر كونه لسبق العلم بوقوعه.

(65 ) 
  :ه (1131)ت:  الدِبغ  العزيز  عبد يقول اهلراء هذا من االزدَّيد وِف  

على  يقدر  من  منهم  بل  احملفوظ،  اللوح  يف  النظر  على  يقدر  األولياء  من  الديوان  حيضر  من  ليس كل 
 ( 66النظر فيه ومنهم من يتوجه إليه ببصريته. ) 

 املشهد السادس: اطالعهم على مجيع ما ِف احلجب
 ( 67) يقول عبد هللا بوراس القَّيواين: 

يف    ما  ومجيع  احملفوظ  اللوح  يف  وما  الكرسي  يف  وما  السبع  السماوات  يف  ما  تعاىل  هللا  أشهدين 
الفلك   ومجيع  الكواكب  مجيع  فيه  الذي  الثامن  والفلك  السبع  السماوات  طالسم  وفككت  احلجب، 
ورصدت  األطلس،  يسمونه  الذي  التاسع  للفلك  ووصلت  والقطب،  واجلدي  نعش  بنات  وهم  الثامن، 

 ( 68وأان عند ذلك طفل صغري مل أبلغ احللم. ) جداوله
 وكان بوراس يقول: 

 ويف السماء السابعة شاهدت ريب وكلمته
 وفوق العرش والكرسي قد انداين وخاطبته 

 وما يف اللوح احملفوظ من اآلي واألمر والنهي قد حفظته
 وبيدي ابب اجلنان قد فتحته ودخلته 

 وأحصيته وما فيه من احلور العني قد رأيته 
 

 ( ط، مشهد، إيران. 41-40رسالة النصوص، حملمد بن إسحاق القونوي: )ص:  - 65
 (. 188اإلبريز: )ص:   - 66
 . الباحث. وأبو حنيفة مالك على مذهب اإلمامني القريوان ولعل الصواب أنه: فتح هللا أبو راس مفيت  - 67
 .( ط مكتبة النجاح طرابلس ليبيا 75الوصية الكربى لشيخ العروسية عبد السالم الفيتوري: ) ص:  - 68

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%83_(%D8%AA%D9%88%D8%B6%D9%8A%D8%AD)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%A8%D9%88_%D8%AD%D9%86%D9%8A%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%86
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 ومن رآين ورأى من رآين وحضر جملسي 
 ( 69ف ي جنة عدن وبستاهنا قد أسكنته.) 

 :رمحه هللا ه ( 751)ت: وِف جواب ترهات بوراس وأمثاله يقول ابن القيم
الرسل،   " عن  إال  منتفية  والعصمة  نصيب،  منه  أيضا  ولألذن  نصيب،  اخلطاب  هذا  من  وللقلب 

 .وجمموع األمة
 للمخاطب أن هذا اخلطاب رمحاين، أو ملكي؟ أبي برهان؟ أو أبي دليل؟ فمن أين 

يل  قيل  املخدوع:  املغرور  فيقول  خطابه،  السمع  يف  ويلقي  وحيه،  النفس  يف  يقذف  والشيطان 
عنه   هللا  رضي  اخلطاب  بن  عمر  قال  وقد  واملخاطب،  لك  القائل  يف  الشأن  لكن  صدقت  وخوطبت، 

مل الصحابة  من  وهو  سلمة  بن  فيما لغيالن  الشيطان  ألظن  إين  بنيه:  بني  ماله  وقسم  نساءه،  طلق  ا 
 !!!يسرتق من السمع مسع مبوتك، فقذفه يف نفسك 

 (70" ) .فمن أيمن القراء بعدك اي شهر؟
فيه، وقد ورد ذلك عن مجوع من غالة  اللوح احملفوظ واإلخبار عما  السابع: مشاهدة  املشهد 

   لي:القوم الظاملني، ونعرض بعًضا منها فيما ي 
 يف كتاب: "جامع كرامات األولياء، للنبهاين:   :ه (790ورد يف ترمجة إمساعيل األنبايب)ت:  -1

 ( 71أنه كان يطلع على اللوح احملفوظ فيقول: يقع كذا، فال خيطَي!. ) 
 (72ه ( خيرب: أنه يطلع علي ما كتب يف اللوح احملفوظ. ) 973وكذلك الشعراين)ت:  -2
 (73) .نظر يف اللوح احملفوظ -يدعي  -ه ( 592القنائي)ت: وكذلك عبد الرحيم  -3
اللوح   -4 من  أجبتك  عندي  يكن  مل  شيًئا  سألتين  لو  يسأله  ملن  يقول  احلنفي  الدين  مشس  وكان 

 ( 74) .احملفوظ
 

 نفس املرجع السابق.  -69
مدارج السالكني بني منازل إايك نعبد وإايك نستعني، املؤلف: حممد بن أيب بكر بن أيوب بن     .( 1/71دارج السالكني: )م  -  70

)املتوىف:   اجلوزية  قيم  ابن  الدين  مشس  العريب  751سعد  الكتاب  دار  الناشر:  البغدادي  ابهلل  املعتصم  حممد  احملقق:  بريوت    -ه (، 
 . 2م عدد األجزاء: 1996 -ه   1416الطبعة: الثالثة، 

 (.  1/588جامع كرامات األولياء، للنبهاين: ) - 71
 ( .  195اجلواهر والدرر: )ص:  - 72
 خمطوط ( . 15 مناقب عبد الرحيم القنائي: )ص:  - 73
 ( .   89/ 2الطبقات الكربى للشعراين: ) -74
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)ت:   -5 الشعراين  احملو 973يقول  عن  احملفوظ  اللوح  حمل كشفه  اخلواص كان  شيخه  عن  ه ( 
قواًل ال بد أن يقع علي الصفة اليت قال, وكنت أرسل له الناس يشاورونه عن واالثبات, فكان إذا قال  

أحواهلم فما كان قط حيوجهم ايل كالم, بل كان خيرب الشخص بواقعته اليت أيت ألجلها قبل أن يتكلم. 
(75  ) 

 ه ( يف طبقاته: 994وعند الشرنويب)ت:  -6
 فوظ، ومثله يف ذلك الرفاعي.ه ( اطلع علي اللوح احمل461أن عبد القادر اجليالين)ت:  
ه ( عن نفسه: وتكلمت مبا يف اللوح احملفوظ وأان ابن شهر، وقرأت مجيع  696وقال الدسوقي )ت:   

 (76ما يف اللوح احملفوظ وأان ابن مخس سنني. ) 
الصوفية    دجاجلة  عليه  يطلع  "مكشوفًا"  لوًحا  الظاملني  القوم  هؤالء  عند  احملفوظ  اللوح  فإذا كان 

 وسفهاؤهم فكيف يسمى لوًحا حمفوظًا.  وخمرفوهم
عند   القولية  البدع  من  وهي  األابطيل،  أبطل  من  هي  بل  ابطلة،  ودعاوى  وخرفات  ترهات  فهذه كلها 

 غالة الصوفية وأذانهبم وأشياعهم وأشباههم. 
به   أن    -سبحانه    -نعوذ  وتعاىل  تبارك  ونسأله  األعمال،  ومبطالت  حمبطات  ومن  الفنت  من مضالت 

 علينا عقولنا وأن يربط على قلوبنا وأن يثبتنا ابلقول الثابت.حيفظ 
  

 
   ( . 2/135املرجع السابق: ) -75
 ( .  8,7,4,3طبقات الشرنويب: ) خمطوط   - 76
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وِظ عند الرافضة  ُف ْح َم ا: وصف اللَّْوِح اْل  اثنًي
 أما اللوح احملفوظ ِف مصنفات الرافضة فرتى ِف وصفه العجب العجاب: 

 بعض ما ورد عندهم ِف وصف اللَّْوِح اْلَمْحُفوظِ  -1
القمي)ت:   إبراهيم  بن  علي  عن  تعاىل:  329ورد  قوله  يف   ﴾ِف َلْوٍح ََمُْفوظٍ   َبْل ُهَو قُ ْرآٌن َمَِيدٌ ﴿ه ( 

 (. أنه قال:22-21)الربوج: 
العرش  ميني  على  طرف  طرفان  له  احملفوظ  جل  اللوح  الرب  تكلم  فإذا  إسرافيل،  جبهة  على  وطرف 

  .جربئيل عليه السالمذكره ابلوحي ضرب اللوح جبني إسرافيل فينظر يف اللوح فيوحى مبا يف اللوح إىل  
(77 ) 

 اْلئمة االثين عشر مطلعون على مجيع ما ِف اللَّْوِح اْلَمْحُفوظِ  -2
على    مطلعون  أمجعني(  عليهم  وسالمه  هللا  )صلوات  عشر  األربعة  املعصومني  أن  املعترب  األثر  يف  جاء 

مجيع ما يف اللوح احملفوظ، إذ ورد عن األمري عليه السالم: "وأان صاحب اللوح احملفوظ، أهلمين هللا عز  
 (78وجل علم ما فيه". ) 

 اإلمام املبني هو -رضي هللا عنه -ه ( 40)ت: علي بن أيب طالب -3
للمجلسي)ت:   األنوار  حبار   " يف  عليه 1111ورد  مطلعون  السالم(  )عليهم  املعصومني  أن   " ه ( 

رسول   قول  منها  الشريفة،  النصوص  من  مجلة  من  املعىن  هذا  وُيستفاد  فيه.  مبا  حميطون  اطالًعا كاماًل، 
من علم إال وقد أحصاه هللا يفَّ،  هللا )صلى هللا عليه وآله وسلم( يف خطبة الغدير: "معاشر الناس.. ما  

املبني".   اإلمام  وهو  علًيا  عّلمته  وقد  إال  علم  من  وما  املتقني،  إمام  يف  أحصيته  فقد  علمته  علم  وكل 
(79  ) 

 ومنها ما عن أيب جعفر الباقر عن أبيه عن جده عليهم السالم: 
وآله    عليه  هللا  صلى  هللا  رسول  على  اآلية  هذه  نزلت  ِإَماٍم ُمِبنيٍ وَُكلَّ  ﴿"ملا  َناُه ِف  )    ﴾َشْيٍء أْحَصي ْ

فهو    (.12يس:   قاال:  ال.  قال:  التوراة؟  هو  هللا  رسول  اي  فقاال:  جملسهما  من  وعمر  بكر  أبو  قام 
 

 (.  2/415تفسري القمي، علي بن إبراهيم القمي: ) -77
 (. 4/  26البحار: ) - 78
 79 - ( ويُنظر: 428/  35البحار:  اللجاج  (.  أهل  على  حممد عن  ( 1/144/32)  االحتجاج  بن  مشهد،   علقمة  احلضرمي،، 

الطربسي،    1403  ، 1،طمرتضى  علي  بن  )  ه ، كليهما ألمحد  الواعظني:  وراجع105روضة   ،) (   (، ويُنظر: 127 / 350اليقني: 
 (. 10/32)  : حممد الريشهري -يخ موسوعة اإلمام علي بن أيب طالب )ع( يف الكتاب والسنة والتار 

https://dorar.net/tafseer/36/1
https://dorar.net/tafseer/36/1
http://www.shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1171_%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=105#top
http://www.shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1171_%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=105#top
http://www.shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1171_%D8%B1%D9%88%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=105#top
http://www.shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1371_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=350#top
http://www.shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1371_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=350#top
http://www.shiaonlinelibrary.com/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%AA%D8%A8/1371_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%82%D9%8A%D9%86/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_0?pageno=350#top
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ع أمري املؤمنني  صلى اإلجنيل؟ قال: ال. قاال: فهو القرآن؟ قال: ال. فأقبل  هللا  فقال رسول  السالم  ليه 
 ( 80) .هللا عليه وآله: هو هذا، إنه اإلمام الذي أحصى هللا تبارك وتعاىل فيه علم كل شيء".

، وهو خالف ما ثبت يف كتب أهل السنة يف  وما من شك أن هذا من الكذب واالفرتاء الواضح البنيِّ
 شأن خطبة الغدير. 

 هو اللَّوُح، الَقَلُم، الَعْرُش، الُكْرِسي   -رضي هللا عنه - ه (40)ت: علي بن أيب طالب -4
الروحّية اخلطبة  من  مقطع  يف  اليقني"  أنوار  "مشارق  يف  قال:  ورد  أنه  السالم"  "عليه  املؤمنني  َأاَن   ألمري 

 (81) . اللَّوُح، َأاَن الَقَلُم، َأاَن الَعْرُش، َأاَن الُكْرِسي
 كان يطالع اللَّْوِح اْلَمْحُفوِظ وهو رضيع  - عنهما رضي هللا - ه (51)ت:  احلسن بن علي -5

أورد حال    فقد  يف  وهو  احملفوظ  اللوح  يطالع  السالم( كان  )عليه  احلسن  "أن  املهرقة  صاحب "الصوارم 
 (82رضاعه. ) 

 عالقة أهل البيت ِبلكتاب املكنون  -6
 الرافضي )م(: وحول عالقة أهل البيت ِبلكتاب املكنون يقول منَّي اخلباز 

 ( 79-77) الواقعة:  ﴾ اَل مَيَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ  . ِف ِكَتاٍب َمْكُنونٍ  .ِإنَُّه َلُقْرآٌن َكِريٌ ﴿ قال تعاىل:
 :وحديثنا حول اآلية املباركة ِف ثالث نقاط

 يف بيان املقصود ابلكتاب املكنون  النقطة اْلوىل:
 يف بيان املقصود ابملس يف اآلية  النقطة الثانية:
 يف بيان من هم املطهرون الذين انلوا علم الكتاب  النقطة الثالثة:

 أما النقطة اْلوىل: فبيان املقصود ِبلكتاب املكنون 
 قصد به: اللوح احملفوظ. 

د  قال: هو مقام معنوي حميط مبعلومات الكون، ومرتبط جبميع ما يف الكون من أسرار وقضااي، واملرا و
املكنون،   وابلكتاب  احملفوظ،  ابللوح  عنه  يعرّب  الذي  هو  املركز  وهذا  للكون كله،  معلومات  مركز  به 

 .وابلكتاب املبني، وغري ذلك من التعابري القرآنية
 

 (. 428/ 35البحار: ) -80
ص:    -  81  ( اليقني:  أنوار  اليقني  (. 171مشارق  أنوار  أسرار مشارق  السالم يف  عليه  املؤمنني  احلافظ أمري  الربسي   رجب أتليف 

 ه . 1422ط - لبنان – بريوت حتقيق العالمة السيد علي عاشور منشورات مؤسسة األعلمي للمطبوعات
   .(313صوارم املهرقة، للشهيد التسرتي: )ص: ال -82



 

 

39 

 مث قال: 
وتعاىل    -ومركز املعلومات ال يطلع عليه إال من اختصه هللا   واملميزات اليت    -تبارك  ببعض اخلصائص 

 طة الثانية.  سنبينها يف النق
 ( 79) الواقعة:  ﴾اَل مَيَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ ﴿ واما النقطة الثانية: فما معىن

 :هنا تفسَّيان
 التفسَّي اْلول: الضمَّي يعود على القرآن 

 هذا ما ذكره الكثَّي من العلماء من الشيعة والسنة....... 
 املكنون التفسَّي اآلخر واْلدق: الضمَّي يعود على الكتاب  

الضمري   إن  إذ  املكنون،  الكتاب  على  يعود  بل  القرآن،  على  يعود  ال  ميسه(  )ال  يف  كما    -الضمري 
 يرجع إىل أقرب مرجع إليه. -يقول علماء النحو 

 وأما النقطة الثالثة: فمن هم املطهرون؟ 
 .حنن نقيم شواهد من القرآن ومن السنة ومن التاريخ على بيان املراد من املطهرين

 كالًما بعيًدا جًدا يطول ذكره   –عامله هللا بعدله  -ذكر مث 
ابملطهرين يف قوله    وهو أن املقصود  ختم مقاله به أال  ملا يريد  والتلبيس  ﴿ وأراد بكالمه هذا التدليس 

غري (  79) الواقعة:    ﴾اَل مَيَسُُّه ِإالَّ اْلُمَطهَُّرونَ  احملفوظ  اللوح  على  يطلع  ال  إنه  أي  البيت،  أهل  هم 
 أهل البيت.

وأتباعه   إبليس  صناعة  من  والتلبيس  التدليس  أن  املعلوم  ومن  والتلبيس،  التدليس  من  هذا  أن  شك  وال 
 املفاليس.

 والرافضة هلم لوح خاص ِبْلئمة االثين عشرية نزل به جربائيل: 
جعهم وهذا االفرتاء واالمرتاء سطرته األحاديث اليت أوحاها هلم الشيطان فسطروها يف أصح وأثبت مرا

 للكليين. األصيلة كما هو يف "الكايف"
 ِف" الكاِف" قال: ه (329)ت:   عند الرافضة أورده الكليين  وحديث اللوح 

ذكر األنصاري لقد  هللا  عبد  بن  على جابر  دخل  الزهراء أنه  بوالدة فاطمة  هتنئتها  أجل  اإلمام  من 
لوًحااحلسني يديها  يف  ورأى  فحدثته   أخضر  ،  عنه  فسأهلا  الشمس  لون  شبه  أبيض  فيه كتاب  كالزمرد 

  .حبديث اللوح

https://ar.wikishia.net/view/%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B5%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
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 الرافضة:عند  وحديث اللوح 
به اَّللّ  هو كتاب من  جاء  بيان نعمرسول اَّللّ  إىل جربئيل تعاىل  وفيه  لوح أخضر،  على  هللا تعاىل ، يف 

جعل يف  عليه  نعمته  خاّصة  شكرها،  إىل  وتوجيهه  أمسائهم يف   اإلمامة نبّيه  ذكر  وفيه  ذرّيّته، 
عشر وأهّنم وعددهم إىل إماًما اثنا  اللوح  هذا  هللا  رسول  وأهدی  منهم.  واحد  كّل  عن  ونبذة   ،

 ( 83. )اإلمام احلسني ا بوالدة، هتنئًة هلفاطمة الزهراء السيدة
 ولعل ِف ذكر طرف من هذا اهلراء ما يدلل على أنه كله َمض كذب وافرتاء. 

ا: وصف   وظِ اللَّْوِح  اثلًث ْحُف َم  (84) عند الربيلوية   اْل
 -صلى هللا عليه وسلم  -من علوم النيب  علم اللوح وعلم القلماعتقادهم أن  -أ

 ِف كتابه "خالص االعتقاد":   (85) يقول أمحد رضا خان الربيلوي
عليه   هللا  صلى  النيب  علوم  من  واحًدا  جزًءا  يكون  وما  ما كان  وعلم  القلم  وعلم  اللوح  علم     . وسلم إن 

 مث يقول عامله هللا ِبا يستحق: 
و "إن علومه "أي النيب صلى هللا عليه وسلم" تتنوع إىل اجلزئيات والكليات، وحقائق ودقائق وعوارض 

 ابلذات والصفات، وعلم اللوح والقلم إمنا يكون سطرًا  تتعلقومعارف 
هللا عليه وسلم، هو وسع العاملني  من سطور علمه وهنرًا من حبور حلمه، مث مع هذا بربكة وجوده صلى  

 (86. ) "علًما وحلًما
 فماذا ترك هذا الظامل املفرتي هلل تبارك وتعاىل.  

 

) الكايف  -83  للكليين:  )ص: 527/  1،  القمي:  اببويه  البن  والتبصرة،  واإلمامة   ،)103( للمجلسي:  األنوار،  حبار   ،)43  /
 (. 5/355إلمساعيل األنصاري الزجناين: ) املوسوعة الكربى عن فاطمة الزهراء (، 259

االستعمار    - 84 أايم  ابهلند  أوترابراديش  والية  يف  بريلي  مدينة  يف  الباكستانية  اهلندية  القارة  شبه  يف  نشأت  صوفية  فرقة  الربيلوية 
 .الربيطاين 

وقت   ميضي  لن  ولعله  اإلسالم،  عن  االحنراف  شديدة  داينة  ونشأت  وتغدو  صوفية،  طريقة  أتباع  أهنم  أتباعها  ينسى  حىت  طويل 
 (.  11لالستزادة، يُنظر: الكشف عن حقيقة الصوفية حملمود عبد الرؤوف قاسم: )ص:   جديدة مستقلة، والتشيع فيها واضح.

خان  -85 رضا  ) :أمحد  بني  ما  مدرسة  م(1921  -م1856عاش  ومؤسس  صويف،  عامل  مدينة  الربيلوية هو  إىل  الواقعة   بَريلي  نسبًة 
ْرك والوثنيَّة.  اهلند مشال  وهي مسقط رأسه، وهي من أشدِّ الفرق ضالاًل، وأعظمها ولوًغا يف الشِّ

م   إدارة ترمجان السنة  الهور  1983/ه 1403     1(   ط  13الربيلوية: عقائد واتريخ، إحسان إهلي ظهري: )ص:   لالستزادة، يُنظر:
 .  ابكستان 

   .(38خالص االعتقاد، ألمحد رضا خان الربيلوي: ) -86

https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%91%D9%87
https://ar.wikishia.net/index.php?title=%D8%AC%D8%A8%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D9%84&action=edit&redlink=1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87_%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%89
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AB%D9%86%D8%A7_%D8%B9%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://ar.wikishia.net/view/%D9%81%D8%A7%D8%B7%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%87%D8%B1%D8%A7%D8%A1
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86
https://ar.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84%D9%8A_(%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
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 ُأعطى مجيع ما ِف اللوح احملفوظ: -صلى هللا عليه وسلم    -اعتقاده أن النيب  -ب
 ِف ُأعطى مجيع ما    -صلى هللا عليه وسلم    -اعتقاده أن النيب    -كذلك  -ومن عقائده الفاسدة  

 اللوح احملفوظ: 
 ويقول ِف ذلك ِف موضع آخر من نفس الكتاب:

حممد    وموالان  سيدان  القرآن  صاحب  أعطى  وتعاىل  تبارك  هللا  وسلم    -إن  عليه  هللا  ما    -صلى  مجيع 
 اللوح احملفوظ. يف 

 ويتهم الصحابة رضي هللا عنهم بقوله:
 ( 87جازمون ابطالعه على الغيب. )  -صلى هللا عليه وسلم  -أن أصحاب النيب  

 الشركية:  (88) ِف بردته   ه (696)ت: قال البوصَّيي
 

 (. 33املرجع السابق: )ص:  - 87
، ولقد غاىل فيها الصوفية َغَلْوا شديًدا  -88 ديح النبويِّ

َ
هرية يف الغلو امل َجَعل  حىت    ُقصيدُة الرُبَدة للُبوِصريي من الَقصائد الشركية الشَّ

ًة، وشفاًء من األمراض! بل إن ِمن َكَتبِة األحجبِة والتَّمائم َمن َيستخدم لكلِّ مرٍض أو حاجة بيًتا خاًصا:   بعُضهم ألبياهِتا بركًة خاصَّ
الكر  القرآِن  آايِت  يف  هذا  َعِلمنا  وهكذا! وما  الزَّْوجني  بني  للتوفيق  وآَخر  احلريق،  من  للِحفظ  وبيٌت  الصرع،  ملَرض  يف  فبيٌت  وال  مي، 

 !األحاديِث النبويَّة
تزالُ   -وكانت الرُبدة إىل اليوِم يف    -وما  ُتستعمل  باح واملساِء يف َهيبٍة وخشوع، وأبياهُتا  تُقرأ يف الصَّ من األوراد اليت  بعِض الناس  عند 

 ، وغرِي ذلك. الرَُّقى، وتُتَلى عند الدفن، وقد وَضعوا هلا ُشروطًا عند قراءهتا، كالوضوِء واستقباِل الِقبلة 
 وهذا كلُّه من الضالل املبني، نعوذ ابهلل من اخلذالن والعمه والسفه. 

 لالستزادة يُنظر: 
)ص:    مكي  علي  حملمود  النبويَّة(  )ص:  119)املدائح  للهيتمي  الربدة(  شرح  و)العمدة  من  53(،  الربدة كثريًا  ُشروح  عدُد  فاق   ،)

ف  األربعة،  والكُتب  مسلم،  نة، كصحيح  السُّ غريِها كُتب  عن  )ص:  !ضاًل  الرُبدة(  شرح  الناُس  41،)العمدة  يزال  )وال  قه:  حُمقِّ قال   ،)
سبًبا  فكانت  قْدَرها،  وَقدروها  شَرَفها،  اعتقدوا  الذين  من  املرَضى  إبراِء  يف  أثٍر  من  هلا  ظَهر  فكم  األرض؛  أقطاب  يف  هبا  يف    يَتربَّكون 

قراءهتا يف  والربكاِت  اخلريات  ونيل  )ص:  ،)العمد!ِشفائهم،  جاجة  لعبدهللا  الربدة(  إعراب  يف  األدب  17ة  يف  النبويَّة  و)املدائح   ،)
)ص:   مبارك  لزكي  )ص:  142العريب(  العريب(  األدب  يف  النبويَّة  )142(،)املدائح  اإلسالمية(  املعارف  (،)ديوان  3/5289(،)دائرة 

)ص:   لسيد كيالين(  وِشعْ 29البوصريي  الُبوِصريي  بُردة  يف  جديدة  ِقراَءٌة  السنية  (،  الدرر  موقع  قَّاف،  السَّ عبدالقاِدر  بن  َعَلوي  رِه، 
 بتصرف. 

مة الي من أكثِر األبيات ُغلًوا عندهم، ومن هؤالء: عالَّ تعدُّ  أبيااًت ُمعيَّنة فيها،  أهل الِعلم  د بن  وهذه الَقصيدُة انتَقد كثرٌي من  من حممَّ
)ت:   الشوكاين  كل 1255علي  إخالص  يف  النضيد  ر  )الدُّ يف  )ص:  ه (  التوحيد(  شكري  59مة  حممود  العراق  مة  وعالَّ  ،)

)  ه ( 1342األُلوسي)ت:   النبهاين(  على  الرد  األماين يف  املعاِصرين 2/349يف )غاية  من  وكثري  من    .(،  آَخرون  عنها  داَفع  إنه  كما 
يَ  مبا  ُمنَتقد فيها  بيت  ُمعلِّلني كلَّ  نَ ْقٍد،  من  إليها  ه  ما ُوجِّ وردُّوا  التَّصوُّف،  هي ُدعاة  واهية،  واهنة  حبجج  فأتوا  النَّقد،  ِعلََّة  أوهى    نفي 

 بيت العنكبوت.  
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نْ َيا َوَضرَّهتا  .. َوِمْن ُعُلْوِمَك ِعْلَم اللَّْوِح َوالَقَلمِ .فَِإنَّ ِمْن ُجْوِدَك الدُّ
 : -رمحه هللا  - ه (1420)ت: شيخنا اإلمام ابن ِبز   يقول مساحة

الشرك األكرب نعوذ    هذه أبيات منكرة، شرك، هذه من أبيات الربدة للبوصريي ال جتوز، بل هذه من 
الرسول   فإن  جل    -ملسو هيلع هللا ىلص    -ابهلل،  الرب  جود  من  هذا  اآلخرة،  ضرهتا  وضرهتا،  الدنيا  جوده  من  ليس 

ميلكه ما  وعال،  جل  الرب  ملك  من  الصالة   وعال،  عليه  والقلم  اللوح  يف  ما  يعلم  وال  ملسو هيلع هللا ىلص  النيب 
 ( 89والسالم، ما يعلم الغيب عليه الصالة والسالم.) 

 اعتقادهم أن عبد القادر اجليالين له حق التثبيت والتغيَّي ِف اللوح احملفوظ -ج
 ومن عجائب عقائدهم ِف عبد القادر اجليالين 

حق    له  وإن  األغواث،  غوث  هو  رجاًل أنه  املرأة  جيعل  أن  ميلك  وإنه  احملفوظ،  اللوح  يف    "التثبيت 
(90 .) 
 :-كذلك  -ومن عقائدهم فيه  

 (91انه أزال موت شخص كان مكتواًب يف اللوح احملفوظ أبنه ميوت، وهكذا غريَّ قضاءه وقدره. ) 
هلل   بَِقي  األوَّ   -فماذا  إله  واألرض،  السموات  جِلبَّار  أبَقْوا  ماذا  وتعاىل؟!  وقيُّوم  تبارك  واآلِخرين،  لني 

ست أمساؤه وجلَّ ثناؤه؟ -السموات واأَلَرضني   !عزَّ شأنُه، وتقدَّ
  حكم من ادعى مشاهدة اللوح احملفوظ 

عن رجل يدعي مشاهدة اللوح    -رمحه هللا  -  ه (1420)ت:  سئل مساحة شيخنا اإلمام ابن ِبز 
 قائاًل:  -رمحه هللا -فأجاب مساحته احملفوظ:

خمريف   من كالم  وهذا  وتعاىل،  سبحانه  هللا  إال  عليه  يطلع  ال  احملفوظ  اللوح  املخرفني،  من كالم  هذا 
الصوفية، الذين يلبسون على الناس ويغشوهنم، نسأل هللا العافية. فاللوح احملفوظ ال يطلع عليه إال هللا  

 

 وهذا كلُّه من اخلذالن والعمه والسفه، نعوذ ابهلل من الضالل املبني. 
ابز    -89 بن  هللا  عبد  بن  العزيز  عبد  الشيخ/  لسماحة  الرمسي  هللا  -املوقع  الدرب برانمج/   -رمحه  على  بعض  نور  على  التعليق   ،

 أبيات البوصريي يف الربدة. 
 .اهلند  -( ط بريلي  26يُنظر: ابغ فردوس، أليوب علي رضوي الربيلوي: )ص:   - 90
 نفس املرجع السابق.   -91

https://binbaz.org.sa/fatwas/kind/2


 

 

43 

و كافر يستتاب من والة عز وجل هو الذي جعله وهو الذي يطلع عليه، ومن زعم أنه يعلم ما فيه فه
 (92)  األمر فإن اتب وإال وجب قتله محاية للمسلمني من شره وفتنته. 

 شبهة وردها:
تيمية   ابن  اإلسالم  شيخ  أن  زعمهم  الباطل  أهل  ّبا  ُيتج  اليت  الواردة  الشبهات  )ت: ومن 

 اطلع على اللوح احملفوظ  -رمحه هللا  - ه (725
اللوح   على  اطالعهم  إمكان  يف  ودجاجلتهم  خمرفيهم  زعم  جانب  تعزيز  مروجها  أراد  الشبهة  وهذه 
احملفوظ، وكأهنم يقولون بلسان احلال: إن كنتم تقول بعدم إمكان اطالع أحد من األولياء على اللوح 

 . فلما تنكرون علينا ذلك إذناحملفوظ، فهذا شيخكم وإمامكم يثبت ذلك 
 أواًل: عرض هذه الشبهة 

عن شيخ اإلسالم  -رمحه هللا  - ه (751)ت: ويتلخص عرض هذه الشبهة فيما ذكره ابن القيم 
 أنه:

عليهم،    واهلزمية  الدائرة  أن  الشام،  وقصدوا  التتار  حترك  ملا  وسبعمائة  اثنتني  سنة  واألمراء  الناس  أخرب 
للمسل  والنصر  الظفر  هللا،  وأن  شاء  إن  قل  له:  فيقال  مييناً،  سبعني  من  أكثر  ذلك  على  وأقسم  مني، 

تكثروا   ال  قلت:  علي،  أكثروا  فلما  قال:  ذلك.  يقول  ومسعته  تعليًقا.  ال  حتقيقاً  هللا  شاء  إن  فيقول: 
 (. 1)يف اللوح احملفوظ أهنم مهزومون يف هذه الكرة، وأن النصر جليوش اإلسالم  -تعاىل -كتب هللا 

 ا: وصف حال املسلمني وقت مواجه التتار اثنيً 
رمحه هللا   -  ه (774)ت:    ابن كثَّي   ويتلخص وصف حال املسلمني وقت مواجه التتار فيما ذكره 

 حيث يقول:  -
يوم األحد يتحدثون   وضيق األمر...وأصبحوا  السبت على ما كانوا عليه من اخلوف  يوم  أصبح الناس 

الُكْسَوة   انحية  إىل  الناس  وخرج  الترت،  رؤوس  1)بكسر  ومعهم  املكاسب،  من  شيء  ومعهم  فرجعوا   )
ولكن   مجلة،  اتضحت  حىت  قليالً  قليالً  وتتزايد  تقوى  التتار  وصارت كسرة  الترت،  رؤوس  ملا  من  الناس 

 ( 2)عندهم من شدة اخلوف وكثرة الترت ال يصدقون.  
 

 . -رمحه هللا -املوقع الرمسي لسماحة الشيخ/ عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز  - 92
 (. 2/366: )مدارج السالكني  -1
 (. 7/138الُكْسَوة: قرية هي أول منزلة تنزله القوافل إذا خرجت من دمشق إىل مصر. يُنظر: معجم البلدان: )  -1
 (. 9/269البداية والنهاية: ) - 2



 

 

44 

اإلسالم   شيخ  فأراد  الترت،  أعداد  من كثرة  يرونه  ملا  شديد  خبوف  مصحوبة  املسلمني كانت  فأحوال 
أهنم  ابهلل  فأقسم  نفوسهم  يف  ألوليائه  ابلنصر  هللا  وعد  بتحقق  الظن  حسن  وإلقاء  عزميتهم  تقوية 

 ه، وإذا وقع النصر وحتقق وعد هللا فال شك أنه مكتوب يف اللوح احملفوظ. منصورون، ثقة ابهلل وبوعد
 اثلثًا: جواب هذه الشبهة ِبختصار

 و جواب هذه الشبهة يكون من أوجه كثَّية، ولعل من أبرزها ما يلي:
اْلول:   اإلسالم  الوجه  شيخ  هللا    -أن  قال:    -رمحه  وإمنا  احملفوظ"،  اللوح  على  "اطلعت  يقل  مل 

هللا احملفوظ"    -تعاىل  -  "كتب  اللوح  واضح  -فحسب   -يف  العبارتني  بني  الفرق  أن  يف  شك  وال   ،
 .وجلي

الثاين:   هللا  الوجه  "كتب  قوله  ال    -تعاىل  -إن  الذي  هللا  وعد  يف  واثًقا  قاهلا  إمنا  احملفوظ"  اللوح  يف 
تعاىل:   قوله  يف  الوارد  ألوليائه  والغلبة  ابلنصر  هللا  وعد  حتقق  بذلك  متأواًل  يتبدل  وال  ُ  ﴿يتغري  َكَتَب اّللَّ

 (. 21)اجملادلة:  ﴾ْلْغِلََبَّ َأََّن َوُرُسِلي
 : -رمحه هللا  - ه (774)ت:   ابن كثَّي  م يقولوِف وصف أتول شيخ اإلسال 

الترت،  على  منصورون  الكرة  هذه  يف  أنكم  والناس  لألمراء  حيلف  تيمية  ابن  الدين  تقي  الشيخ  وكان 
فيقول له األمراء: قل إن شاء هللا، فيقول إن شاء هللا حتقيًقا ال تعليًقا، وكان يتأول يف ذلك أشياء من  

 . (6)احلج:  ﴾َوَمْن َعاَقَب ِبِْثِل َما ُعوِقَب ِبِه مثَّ بُِغَي َعَلْيِه لََينُصَرنَُّه اّللَُّ ﴿  تعاىلكتاب هللا منها قوله 
 وإليك أبرز أقوال أئمة التفسَّي ِف موافقة ما أتوله شيخ اإلسالم:

 عند أتويل هذه اآلية:  -رمحه هللا  - ه (310)ت:  قال الطربي 
 (. 2)قضى هللا وخط يف أم الكتاب ألغلنب أان ورسلي من حادين وشاقين  

شيخ   مقصود  هو  وهذا  الكتاب،  أم  يف  وخمطوط  مكتوب  الوعد  هذا  أبن  الطربي  من  تقرير  وهذا 
 اإلسالم.

 : -رمحه هللا  - ه (774)ت:  وقال ابن كثَّي 
ولكتابه،    له،  النصرة  أبن  يبدل  وال  ميانع  وال  خيالف  ال  الذي  وقدره  األول،  يف كتابه  وكتب  حكم  قد 

 (. 3)وعباده املؤمنني يف الدنيا واآلخرة 

 

 (. 14/34تفسري الطربي: )  -2 
 (. 4/352تفسري ابن كثري: )  -3 
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وقصده   عناه  ما  وهو  احملفوظ،  اللوح  يعين  يف كتابه األول"  وكتب  "حكم  هللا  إن  بقوله  ابن كثري  وتقرير 
 شيخ اإلسالم. 
 : -رمحه هللا  - ه (1255)ت: وقال الشوكاين 

والسيف.   ابحلجة  ورسلي  أان  ألغلنب  علمه  سابق  يف  وقضى  احملفوظ،  اللوح  يف  والشوكاين 4)كتب   )
 ينتصر لقول شيخ اإلسالم بقوله " كتب يف اللوح احملفوظ ".   -هنا  -يف أتويل اآلية 

واح مشكاة  من  خرج  التفسري كأنه  أئمة  وكالم  اإلسالم  شيخ  أن كالم  شك  من وال  سواء كالم  دة، 
املفسرين وتلق عنه العلم  ،-الطربي  -سبقه بقرابة أربعه قرون كشيخ  وأخذ  وعاش    أو كالم من عاصره 

 بعده لسنوات كابن كثري، أو كالم من جاء بعده خبمسة قرون كالشوكاين. 
الثالث:  مقولته    الوجه  قال  التتار   -هذه-أنه  مواجهة  على  اإلقدام  يف  املسلمني  جلند  وشًدا    ترغيًبا 

للفزع واستئصااًل  لقلوهبم،  وتثبيًتا  عدة    ألزرهم،  رأوا  ملا  هبم  حل  الذي  للخوف  وهدًما  نفوسهم  من 
مالقات  قبل  معنوايهتم  ورفع  وتثبيتهم  تشجيعهم  على  األمراء  فحث  مجوعهم،  وكثرة  عدوهم  وعتاد 

 عدوهم. 
الرابع: وشهود  الوجه  العلم  يف  ورسوخه  قدره  وعلو  اإلسالم  شيخ  مكانة  مع    إن  بذلك  له  الدنيا 

ذلك كله   مع  يدعي  أن  ميكن  ال  وجمدديها  السنة  أهل  أئمة  من  وكونه  معتقده  وحسن  وداينته  إمامتهم 
 اطالعه على اللوح احملفوظ 

علم    الوجه اخلامس: تنفي  اليت  السنة  أهل  عقيدة  هي  الصحيحة  الراسخة  اإلسالم  شيخ  عقيدة  إن 
لى اللوح احملفوظ، ومصنفاته اليت مألت الدنيا وسارت ومنها االطالع ع -الغيب عن كل ما سوى هللا

عامة   عقيدته  على  لشاهدة  والقمر  الشمس  ضوء  اخللق كانتشار  بني  وانتشرت  والنهار  الليل  مسري 
 واليت منها االطالع على اللوح احملفوظ  -خاصة   - وعلى نفيه علم الغيب عن كل ما سوى هللا

خاصة    -إن شيخ اإلسالم يقرر ما ثبت يف السنة الصحيحة يف شأن اللوح احملفوظ    الوجه السادس:
 : -رمحه هللا  -وأنه ال يطلع عليه غري هللا فيقول  -

 

 (. 4/253تفسري الشوكاين: )  -4 
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السموات   خيلق  أن  قبل  اخلالئق  مقادير  فيه  هللا  الشريعة كتب  به  وردت  الذي  احملفوظ  اللوح  فإن 
ع الصحيح  يف  ذلك  ثبت  سنة، كما  ألف  خبمسني  النيب  واالرض  يطلع    ،--ن  ال  احملفوظ  واللوح 

 (. 1)عليه غري هللا 
السابع: املتصوفة   الوجه  خمريف  على  وينكر  املقولة  هذه  يبطل  الذي  هو  نفسه  اإلسالم  شيخ  إن 

عليهم ويشنع  احملفوظ  اللوح  على  يطلعون  أهنم  يقولون  الذين  لدين    وغالهتم  خمالفة  أهنا  ويبني  مقولتهم 
عون عليه خالف ذلك. املسلمني وأتباع الرسل،  فيكيف يدَّ

 رمحه هللا: -وِف َنو ذلك يقول 
هذا   أبن  معرفة  عن  إما  هؤالء،  طريقة  على  احملفوظ  ابللوح  يتكلمون  الذين  الشيوخ  بعض  يقول  وهلذا 

يوجد   عن الفالسفة، كما  ذلك  أخذوا  الذين  شيوخهم  من  ذلك  قال  ملن  منهم  متابعة  عن  وإما  قوهلم، 
و  عريب،  ابن  احملفوظ،  يف كالم  اللوح  على  يطلع  قد  العارف  إن  يقولون:  وغريهم  والشاذيل  سبعني،  ابن 

وحنو   حملفوظ،  اللوح  من  ويكون  ويل كان  يعلم كل  أنه  أو  احملفوظ،  اللوح  من  مريديه  أمساء  يعلم  وأنه 
املسلمني  لدين  خمالف  ابطل  وهذا  احملفوظ،  اللوح  يف  ما  يعلمون  أهنم  مضموهنا  اليت  الدعاوى  هذه 

 (1) هم من أتباع الرسل. وغري 
 أن هذه املقولة من أبعد اْلمور عن دين اإلسالم فيقول:   -رمحه هللا  -ويقرر 

عون أن العارف قد يقرأ ما يف اللوح احملفوظ ويعلم ما فيه، ومن علم دين اإلسالم الذي بعث  . ...ويدَّ
 ( 2)هللا به رسله، علم أن هذا من أبعد األمور عن دين اإلسالم. 

 أنه ليس ْلحد االطالع على اللوح سوى هللا فيقول:   -رمحه هللا  - ويقرر
االطالع   من  واملتكلمني  الشيوخ  بعض  يف كالم  يوجد  وما  هللا،  سوى  اللوح  على  اطالع  ألحد  وليس 
من  به...ويظن  تتصل  البشر  نفوس  وأن  الفعال،  العقل  هو  اللوح  أن  من  اعتقدوه  ما  على  فمبين  عليه 

، وال يعلم ال يعرف حقيقة قول هؤالء، وال حقيقة دين اإلسالم أن هذا من كالم أولياء هللا املكاشفني

 

(. الرد على املنطقيني املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين احلنبلي  2/200الرد على املنطقيني: ) -1
 . 1عدد األجزاء:  -الناشر: دار املعرفة، بريوت، لبنان الطبعة:  -ه ( احملقق:  728الدمشقي)املتوىف:  

 (. 201/ 2السابق: ) املرجع -1
 ( 9/398درء تعارض العقل والنقل: ) -2
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يف   وأنه  عنه،  يفيض  السفلي  العامل  وأن  األول،  العقل  يف  تقوله  الصوفيني  الفالسفة  أن  اجلاهل  هذا 
 ( 4)احلقيقة ربه ومدبره.  

 : -رمحه هللا  -ويرد على أهل املكاشفات ِبطلهم فيقول 
للرسل فال بد أن  وهؤالء مجيعهم الذين ينتسبون إىل املكاشفات وخوارق العادات إذا مل يكونوا متبعني  

أو  الشرك  من  نوع  مثل  وفجور  إمث  هو  ما  أعماهلم  يف  يكون  أن  بد  وال  شياطينهم.  وتكذهبم  يكذبوا 
الظلم أو الفواحش أو الغلو أو البدع يف العبادة؛ وهلذا تنزلت عليهم الشياطني واقرتنت هبم فصاروا من 

نُ َقيِ ْض َلُه َشْيطَاًَّن  ن يَ ْعُش َعن ِذْكِر الرَّمْحََٰنِ َومَ ﴿أولياء الشيطان ال من أولياء الرمحن. قال هللا تعاىل:  
 (.93)  (.36)الزخرف:   ﴾فَ ُهَو َلُه َقرِينٌ 

الثامن: املسلمني،   الوجه  عقيدة  هي  واليت  احملفوظ  اللوح  يف  اإلسالم  شيخ  عقيدة  هذه  إذا كانت 
وساطعة جلية  ظاهرة  فيه  أقواله  بعض  وبينة  وتلك  ضحاها،  يف  الشمس  ضوء  ضوء    كسطوع  كبيان 

القائلة   املقولة  هذه  نسبة  بطالن  للعيان  فتبني  جلَّها،  إذا  النهار  وواضحة كوضوح  تالها،  إذا  القمر 
 والقاضية أبن شيخ اإلسالم قد اطلع على اللوح احملفوظ.

هلل  واحلمد  والروغان،  الزيغ  أهل  مقولة  ببطالن  الربهان  وجيلي  احلجة  يثبت  ما  البيان  هذا  يف  ولعل 
 الكرمي املنان الذي أعان على هذا اإليضاح وكامل البيان إببطال قول الزور ودحض ظاهر البهتان. 

  

 

 (. 138 - 1/137املستدرك على جمموع الفتاوى: )  -4
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 املالئكة واللَّْوح احملفوظ   الفصل الثاين 
 وفيه ثالثة مباحث

 املبحث اْلول: عالقة املالئكة ِبللَّْوح احملفوظ 
 وفيه ثالثة مطالب: 

وِظ؟ املطلب اْلول: هل تطلع املالئكة على اللَّْوحِ  ُف ْح َم   اْل
َغيَّبات اليت تفتقر إىل حجة وبرهان وحناول هنا  

ُ
يُعد اجلزم ابطالع املالئكة على اللَّْوِح اْلَمْحُفوِظ من امل

فيما   أدلة  من  به  استدلوا  وما  العلم  أهل  عن  نقلوه  وما  التفسري  أئمة  بكالم  مزيَّاًل  اهلام  ْعلم 
َ

امل هذا  إبراز 
 ذهبوا إليه. 

تعاىل  -1 هللا  َحِكيمٍ ﴿:  قال  َأْمٍر  يُ ْفَرُق ُكلُّ  ِفيَها  ُمْنِذرِيَن  ِإَّنَّ ُكنَّا  ُمَبارََكٍة  َلٍة  لَي ْ ِف  أَنْ َزْلَناُه  )   ﴾ِإَّنَّ 
 (.  4 -3 الدخان:
 واملعىن: 

 حتديد هذه الليلة
 -:رمحه هللا -ه ( 310)ت: قال الطربي  -أ

هي  السنة  ليايل  من  ليلة  أّي  الليلة،  تلك  يف  التأويل  أهل  القدر،   .واختلف  ليلة  هي  بعضهم  فقال 
قول   ذلك  يف  والصواب  قال:  شعبان،  من  النصف  ليلة  هي  آخرون  وقال  القدر،  ليلة  أهنا  قتادة  وعن 

تعاىل:   لقوله  ذلك كذلك  أن  أخرب  ثناؤه  جل  هللا  ألن  القدر،  ليلة  هبا  يعين  قال:  ِإَّنَّ ُكنَّا  ﴿من 
 (. 94) ﴾ُمْنِذرِينَ 

وهو الذي    أتكيد على أن هذه الليلة هي ليلة القدر،  ويف هذا  ورسول،  يكون إال برسالة  واإلنذار ال 
 .  - رمحه هللا  -اختاره ابن جرير الطربي

  

 
 (. 11/221تفسري الطربي: )  -94
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  -:رمحه هللا -ه ( 774)ت:  قال ابن كثَّي  -ب
ِمَن   " يُ ْفَصُل  اْلَقْدِر  َلِة  لَي ْ يف  اآْلَجاِل  َأْي:  ِمَن  ِفيَها  َيُكوُن  َوَما  َنِة،  السَّ أَْمُر  اْلَكتَ َبِة  ِإىَل  اْلَمْحُفوِظ  اللَّْوِح 

َوالضَّ  َوجُمَاِهٍد،  َماِلٍك،  َوَأيب  ُعَمَر،  اْبِن  َعِن  ُرِوَي  َوَهَكَذا  آِخرَِها،  ِإىَل  ِفيَها  َيُكوُن  َوَما  اِك،  َواأْلَْرزَاِق،  حَّ
ُل َواَل يُ َغريَُّ. )  ﴾َحِكيمٍ ﴿َوقَ ْولُُه:  .َلفِ َوَغرْيِ َواِحٍد ِمَن السَّ   (95َأْي: حُمَْكٌم اَل يُ َبدَّ

 وليلة القدر مشهورة معروفة وقد ورد ذكرها صرحية ابمسها يف سورة القدر 
تعاىل َلِة اْلَقْدرِ ﴿  :قال  َلُة اْلَقْدرِ   (1)ِإَّنَّ أَنْ َزْلَناُه ِف لَي ْ َلُة اْلَقْدِر َخَّْيٌ ِمْن أَْلِف   (2)َوَما َأْدرَاَك َما لَي ْ لَي ْ

َأْمرٍ   (3)َشْهرٍ  ِمْن ُكلِ   َرّبِ ِْم  ِبِِْذِن  ِفيَها  َوالرُّوُح  اْلَمالِئَكُة  اْلَفْجِر    (4)تَ نَ زَُّل  َمْطَلِع  َحىتَّ  ِهَي  َسالٌم 
 (. 5-1)القدر:  ﴾(5)
رضي  -وهي الليلة اليت ورد يف فضائلها أحاديث كثرية، منها، ما رواه البخاري من حديث أيب هريرة  

عنه   َلُه    -هللا  ُغِفَر  َواْحِتَسااًب  ِإميَااًن  اْلَقْدِر  َلَة  لَي ْ قَاَم  َمْن   ( قَاَل:  َوَسلََّم  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَّيبِّ  َم  َعْن  تَ َقدَّ َما 
َم ِمْن َذنِْبِه (. ) ِمْن َذنِْبِه   ( 96َوَمْن َصاَم َرَمَضاَن ِإميَااًن َواْحِتَسااًب ُغِفَر َلُه َما تَ َقدَّ

املطلب الثاين: اآلاثر الواردة عن أئمة السلف ِف نسخ املالئكة وقائع الَسنة من  
ْحُفوظِ  َم  اللَّْوِح اْل

 اْلَمْحُفوِظ. أي: تقوم بنسخ ما سيقع يف تلك السنة من اللَّْوِح 
 )ت:   -َعِن اْبِن َعبَّاٍس  -يف تفسريه  -رمحه هللا  -ه ( 327)ت:  ابن أيب حامت ما رواه اْلثر اْلول: 

عنهما8  هللا  رضي  قَ ْولِِه:    -ه (  َأْمٍر َحِكيمٍ ﴿يف  يُ ْفَرُق ُكلُّ  يف   ﴾ِفيَها  اْلِكَتاِب  أُمِّ  ِمْن  "ُيْكَتُب  قَاَل: 
َلِة   احْلَاجُّ لَي ْ ُيْكَتَب  َحىتَّ  َمطٍَر،  أَْو  َحَياٍة  أَْو  َمْوٍت  أَْو  رِْزٍق  ِمْن  َنِة  السَّ يف  َيُكوُن  َما  ُفالٌن،    ؛اْلَقْدِر  جُّ  حيَِ

جُّ َفالن".  ( 97)  َوحيَِ
الثاين:   )ت:  اْلثر  احلاكم  رواه  هللا    -ه (  405ما  َعبَّاٍس)ت:    -رمحه  اْبِن  َعِن   -ه (  68وصححه 

اَّللَُّ  ُهَما  َرِضَي  َعن ْ اأْلَْسَواقِ -  يف  مَيِْشي  الرَُّجَل  َلرَتَى  ِإنََّك   " قَاَل:  قَ رَأَ    ، ،  مُثَّ  اْلَمْوَتى"،  يف  امْسُُه  َوَقَع  َوَقْد 

 
والشيخ ابن عثيمني يف    ، (422/ 6)(، وحنوه قاله الطاهر بن عاشور يف "التحرير والتنوير":  246/  7يُنظر: تفسري ابن كثري: )  -95

   . ( 344/ 20"فتاواه": )
 (. 1768رواه البخاري: ) الصوم/ - 96
   (. 18527تفسري ابن أيب حامت: )  -97
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َلٍة ُمَبارََكٍة ِإَّنَّ ُكنَّا ُمْنِذرِيَن ِفيَها يُ ْفَرُق ُكلُّ َأْمٍر َحِكيمٍ ﴿ يَ ْعيِن   ، (.4  -3  ) الدخان:  ﴾ ِإَّنَّ أَنْ َزْلَناُه ِف لَي ْ
نْ َيا ِإىَل ِمْثِلَها ِمْن قَاِبلٍ  َلِة: يُ ْفَرُق أَْمُر الدُّ َلَة اْلَقْدِر َفِفي تِْلَك اللَّي ْ  (98) . "لَي ْ

 يف "الفتح"   -رمحه هللا  -ه ( 852ما ذكره ونقله احلافظ ابن حجر)ت: اْلثر الثالث: 
تَ َعاىَل:   ال: لَِقْولِِه  َنة  السَّ تِْلَك  َأْحَكام  ِفيَها  ُر  يُ َقدَّ أَنَُّه  َحِكيمٍ ﴿َواْلَمْعىَن:  َأْمٍر  يُ ْفَرُق ُكلُّ  مث  ،  ﴾ِفيَها 
فَ قَ :  -رمحه هللا    -قال الن ََّوِويُّ َكالَمُه  َر  َصدَّ ِفيَها  َوبِِه  َتْكُتُب  ِلَما  اْلَقْدر  َلة  لَي ْ َيْت  مسُِّ اْلُعَلَماءُ  قَاَل  اَل: 

تَ َعاىَل:   لَِقْوِلِه  األَْقَداِر  ِمْن  َحِكيمٍ ﴿اْلَمالِئَكُة  َأْمٍر  يُ ْفَرُق ُكلُّ  ِمْن    ﴾ِفيَها  َوَغرْيه  الرَّزَّاق  َعْبد  َوَرَواُه 
َصِحيَحٍة َعْن   أبََِسانِيَد  رِيَن  (  اْلُمَفسِّ َجاَء ) اْلَقْدر  َا  َوقَاَل التُّوْرَبْشيِتُّ: ِإمنَّ  , َوَغرْيهْم  َوقَ َتاَدَة  َوِعْكرَِمة  جُمَاِهٍد 

أَنَُّه   لِيُ ْعَلَم  اِل  الدَّ فَ ْتَح  اْلَقَضاِء  ُمَؤاِخي  ُهَو  الَِّذي  اْلَقَدِر  يف  ائُِع  الشَّ َوِإْن َكاَن  ال,  الدَّ ِبِه ِبُسُكوِن  يُ َرْد  ملَْ 
َنة لَِتْحِصيِل َما يُ ْلَقىَذِلَك َوِإمنََّ  إِلَْيِهْم  ا أُرِيَد ِبِه تَ ْفِصيُل َما َجَرى ِبِه اْلَقَضاء َوِإْظَهارُُه َوحَتِْديُدُه يف تِْلَك السَّ

 (99ِفيَها ِمْقَدارًا مبِْقَدار. ) 

 صحف املالئكة املطلب الثالث:  
ب تتطلع عليه  الذي  أن  ومناقشته  ذِْكره  سبق  مما  ويتضح  ما  يتبني  هو  املالئكة  ) يسمىعض  صحف   ب  

 .املالئكة(
تتغري   ، الصحف اليت تكتب فيها املالئكة أعمال العباد  هي:  صحف املالئكة( )و وهذه األعمال قد 

 وتتبدل حسب عمل كل اإلنسان.
يفارقانه  ال  حافظني،  حاضرين  أي:  عتيدين،  رقيبني  ملكني،  به  هللاُ  ل  وُكَّ إنسان  ويكتبا    فكل  ليحصيا 

يكتب   الشمال  وصاحب  احلسنات  يكتب  اليمني  فصاحب  وسيئها،  صاحلها  أعماله،  مجيع  عليه 
 إحصاء وكتابة مجيع أعمال العباد. السيئات، ذلك ألن من مهام بعض املالئكة 

َماِل َقِعيدٌ ِإْذ يَ تَ َلقَّى اْلُمتَ َلقِ َياِن َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن  ﴿قال هللا تعاىل:  كما   َما يَ ْلِفُظ ِمن قَ ْوٍل ِإالَّ    .الشِ 
 .(18 -17)ق:  ﴾َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيدٌ 

  

 
 (. 3678رواه احلاكم وصححه: ) -98
 (.  4/55فتح الباري: )   -99
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 املبحث الثاين: املالئكة وكتابة اْلعمال 
 وفيه ثالثة مطالب: 

 املطلب اْلول: ما يدل على كتابة املالئكة لألعمال من القرآن 
يف   آدم  بين  أعمال  املالئكة  إحصاء  أدلة  وقدإن  إال  منهم  أحد  من  فما  حتصى،  أن  من  أكثر   القرآن 

من   أو كبري  صغري  من  أوشر  خري  من  أعماله  مجيع  ويكتبان  حيصيان  أبَدا  يفارقانه  ال  ملكان  به  وُكِّل 
حسيب  إنسان  كل  جعل  قد  بعباده  ورمحته  عدله  كمال  من  تعاىل  وهللا  خفي،  أو  جلي 

وال نقصان، غري إن هللا بفضله ورمحته يضاعف   فجميع أعماله حتصى عليه وتكتب بال زايدة نفسك،
احلسنات ملن يشاء. وقد ورد يف كتاب هللا ما يدل على إحصاء األعمال وكتابتها كثرة ووفرة كما قال  

 ربنا جلَّ يف عاله:  
ََتُْكُرونَ ﴿ َما  َيْكتُ ُبوَن  ُرُسَلَنا  يونس:)  ﴾ِإنَّ  تعاىل:(،  21سورة  َهَذا  ﴿  وقال  يُ َغاِدُر  َماِل  اَل  اْلِكَتاِب 

َأْحَصاَها ِإالَّ  َواَل َكِبَّيًَة  تعاىل:(،  49)الكهف: ﴾َصِغَّيًَة  َعدًّا﴿  وقال  هَلُْم  نَ ُعدُّ  َا  (،  84)مرمي:  ﴾ِإَّنَّ
فَ َعُلوُه  وَُكلُّ َشْيٍء  ﴿  وقال تعاىل:(،  80)سورة الزخرف:  ﴾بَ َلى َوُرُسلَُنا َلَدْيِهْم َيْكتُ ُبونَ ﴿  وقال تعاىل:

القمر: ﴾وَُكلُّ َصِغٍَّي وََكِبٍَّي ُمْسَتَطرٌ  ِف الزُّبُرِ  تعاىل:(،  53-52)سورة  َوَنُسوهُ ﴿  وقال   ُ   ﴾ َأْحَصاُه اّللَّ
اجملادلة: تعاىل:(،  6)سورة  حَلَاِفِظني﴿  وقال  َعَلْيُكْم  َكاتِِبنيَ  َوِإنَّ  تَ ْفَعُلونَ   ِكَراًما  َما    ﴾ يَ ْعَلُموَن 

 ( 18 -17ق:)  ﴾َما يَ ْلِفُظ ِمن قَ ْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه رَِقيٌب َعِتيدٌ ﴿ وقال تعاىل:(، 12- 10)االنفطار: 
 ولكثرة هذه اآلايت خنتار منها موضًعا واحدة نتناوله ابلبيان واإليضاح.

َماِل َقِعيدٌ ﴿قال تعاىل:   َما يَ ْلِفُظ ِمن قَ ْوٍل ِإالَّ َلَدْيِه رَِقيٌب   ِإْذ يَ تَ َلقَّى اْلُمتَ َلقِ َياِن َعِن اْلَيِمنِي َوَعِن الشِ 
 (18 -17) ق: ﴾َعِتيدٌ 

 واملعىن:
 يعين حاضر ال يغيب عنه حلظة. ﴾َعِتيدٌ ﴿ال يفوته شيء من كتابة أعمال العباد، و  ﴾رَِقيبٌ ﴿ ف 

َعِتيدٌ ﴿ف    شر،    مها:  ﴾رَِقيٌب  أو  خري  من  آدم  بين  أعمال  مجيع  بكتابة  ال  وُكِّ مللكني كرميني  وصفان 
   ومها: وصفان لكل ملك منهما، فامللك الذي عن اليمني من صفته أنه: 

َعِتيدٌ ﴿ صفته  ﴾رَِقيٌب  من  الشمال  عن  الذي  وامللك  َعِتيدٌ ﴿أنه:  -كذلك   -،  أن    ِبعىن:،  ﴾رَِقيٌب 
 كل منهما حاضٌر، حافٌظ. 

https://quran4all.net/ar/tafsir/2/82/11
https://quran4all.net/ar/tafsir/2/82/12
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 : -رمحه هللا  -ه ( 671)ت: يقول القرطيب 
 :ِف الرقيب ثالثة أوجه

 - أنه املتتبع لألمور أحدها:
 - أنه احلافظ، قاله السدي الثاين:

 - أنه الشاهد، قاله الضحاك الثالث:
 وِف العتيد وجهان: 

 - أنه احلاضر الذي ال يغيب أحدمها:
َعد، إما للحفظ، وإما للش  الثاين:  

ُ
 ( 100هادة. )أنه احلافظ امل

 -:رمحه هللا -ه ( 774)ت: ويقول ابن كثَّي 
اْلُمتَ َلقِ َيانِ ﴿ يَ تَ َلقَّى  اإلنسان،    ﴾ ِإْذ  عمل  يكتبان  اللذين  امللكني  الشِ َماِل  ﴿يعين:  َوَعِن  اْلَيِمنِي  َعِن 

ِإالَّ َلَدْيِه رَِقيٌب  ﴿أي: ما يتكلم بكلمة    ﴾ِمن قَ ْولٍ ﴿أي: ابن آدم  ﴾َما يَ ْلِفظُ ﴿  .مرتصد   :أي  ﴾َقِعيدٌ 
وال حركة، كما قال تعاىل:    ﴾َعِتيدٌ  وهلا من يراقبها معتد لذلك يكتبها، ال يرتك كلمة  َوِإنَّ  ﴿أي: إال 

 (101(. ) 12-10)االنفطار:  ﴾َعَلْيُكْم حَلَاِفِظنَي ِكَراًما َكاتِِبنَي يَ ْعَلُموَن َما تَ ْفَعُلونَ 
   :-رمحه هللا  - ه (1250)ت: الشوكاين وقال 

ملك  أي:  رقيب،  الالفظ  ذلك  على  أي:  لديه،  إال  فيه  من  ويرميه  فيلفظه  من كالم،  يتكلم  ما  أي: 
وشر،   خري  من  يقوله  ما  يكتب  الذي  اإلنسان  ألمور  املتتبع  احلافظ  والرقيب:  ويكتبه،  قوله  يرقب 

الشما ملك  الشر  وكاتب  اليمني،  ملك  هو  اخلري  اجلوهري: فكاتب  قال  املهيأ.  احلاضر  والعتيد:  ل. 
 (102العتيد: احلاضر املهيأ،... واملراد هنا أنه معد للكتابة مهيأ هلا. ) 

  

 
 (. 17/11تفسري القرطيب: ) -100
 (. 7/398تفسري ابن كثري: ) -101
(.بتصرف تفسري الشوكاين: فتح القدير، املؤلف: حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا  5/89ر: ) تفسري الشوكاين، فتح القدي   -102

 ه .  1414 -دمشق، بريوت الطبعة: األوىل  -ه ( الناشر: دار ابن كثري، دار الكلم الطيب 1250الشوكاين اليمين )املتوىف: 
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   :-رمحه هللا  - ه (1393)ت: وقال الشنقيطي 
الكرمية:   اآلية  هذه  يف  تعاىل  قَ ْولٍ ﴿قوله  ِمن  يَ ْلِفُظ  بكالم  ﴾َما  يتكلم  وال  بنطق  ينطق  ما  ِإالَّ  أي: 

منها   يفوته  ال  عليها  شاهًدا  هلا  حافظًا  ألعماله،  مراقًبا  ملًكا  أي  رقيًبا،  عنده  أن  واحلال  إال  أي  َلَدْيِه، 
 ( 103) .أي حاضر ليس بغائب يكتب عليه ما يقول من خري وشر :َعِتيدٌ . شيء

امللكني  والشاهد: مؤاخذ    َيكتُبان  أن  فهو  اإلنسان،  عن  يصدر  ما  شيء،  يُؤاخذ  كل  به،  وحماسب 
شرًا،   على سيئة فيأمث عليها إن عمل  وإما  خريًا،  حسنة فُيؤجر عليها إن عمل  والشر، إما  ما فيه اخلري 

 .وأما ما كان سوى ذلك فيُلقى وال يؤاخذ العبد به
 ولذا فينبغي للعاقل أن يقل خريًا فيسلم أو يسكت عن شر فيسلم.

من  :قال  -صلى هللا عليه وسلم    -عن رسول هللا    -  رضي هللا عنه  -  ه (57)ت:  عن أيب هريرة  
 ( 104كان يؤمن ابهلل واليوم اآلخر فليقل خريًا أو ليصمت. )

   :-رمحه هللا   - ه (463)ت: قال احلافظ أبو عمر بن عبد الرب 
ألن  الصمت؛  من  أفضل  اخلري  وقول  الصمت،  لزوم  يف  التأكيد  منها  وسنن،  آداب  احلديث  هذا  ويف 

 ( 105غنيمة، والسكوت سالمة، والغنيمة أفضل من السالمة. )قول اخلري 

 املطلب الثاين: ما يدل على كتابة املالئكة لألعمال من الُسنة 
للداللة   منها  بعًضا  وخنتار  ونوًعا،  السنة كًما  يف  آدم  بين  أعمال  املالئكة  إحصاء  أدلة  توافرت  ولقد 

 على املقصود، ونتناوهلا ابلبيان واإليضاح.
هللا    : -رضي هللا عنه    -  ه (57)ت:  روى مسلم ِف صحيحه عن أيب هريرة   صلى  هللا  رسول  أن 

فَاكْ  َعِمَلَها  فَِإْن  َعَلْيِه،  َتْكتُ ُبوَها  َفاَل  ِبَسيَِّئٍة  َعْبِدي  َهمَّ  ِإَذا  َوَجلَّ:  َعزَّ  هللاُ  قَاَل  قال:  وسلم  تُ ُبوَها  عليه 
 يف خلقه. ( وهذا من عدل هللا وقسطه 106. ) ..َسيَِّئةً 

 
   .(7/427تفسري الشنقيطي، أضواء البيان: ) -103
   .( 47(، ومسلم: )6475البخاري: )رواه  -104
105- ( الرب:  عبد  البن  بن    .(35/ 21التمهيد،  هللا  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  املؤلف:  واألسانيد  املعاين  من  املوطأ  يف  ملا  التمهيد 

)املتوىف:   القرطيب  النمري  عاصم  بن  الرب  عبد  بن  البكري  463حممد  الكبري  عبد  حممد   , العلوي  أمحد  بن  مصطفى  حتقيق:  ه ( 
 . 2ه  عدد األجزاء:  1387املغرب عام النشر:  -الناشر: وزارة عموم األوقاف والشؤون اإلسالمية 

 (. 128رواه مسلم: ) -106
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 : -أيًضا  -وِف لفظ له 
فَِإنْ   اْرقُ ُبوُه  فَ َقاَل:  بِِه،  أَْبَصُر  َوُهَو  َسيَِّئًة،  يَ ْعَمَل  أَْن  يُرِيُد  َعْبُدَك  َذاَك   ، َربِّ اْلماَلِئَكُة:  َعِمَلَها  قَاَلِت   

َا   َحَسَنًة، ِإمنَّ تَ رََكَها فَاْكتُ ُبوَها َلُه  َوِإْن  َا تَ رََكَها ِمْن  107)  تَ رََكَها ِمْن َجرَّاَي.فَاْكتُ ُبوَها َلُه مبِْثِلَها،  )ِإمنَّ ومعىن:   )
" أجلي  من  تركها  وإن   " البخاري  رواية  جاءت  وهكذا  أجلي،  من  أي  تعين    َجرَّاَي(:   -أيًضا  -وهي 

واملد    معىن: )َجرّاي(  القصر  لغتان  فيها  الراء،  وتشديد  اجليم  بفتح   " َجرَّاَي  و"  مين،  خوفًا  تركها 
 .)جرائي(

صلى هللا    -قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنه    -  ه (57)ت:  عن أيب هريرة    الصحيحني  وِف 
وسلم  وجل: - عليه  عز  هللا  قال  عملها  :  فإن  عليه،  تكتبوها  فال  بسيئة  عبدي  همَّ  فاكتبوها    إذا 

( عشرًا.  فاكتبوها  عملها  فِإن  َحسنة،  فاكتبوها  يعملها  فلم  حبسنة  همَّ  وِإَذا  سعة  (  108سيئة,  من  وهذا 
 فضل هللا وجوده وإحسانه ورمحته بعباده. 

رضي    -ه (  57)ت:  ما ثبت ِف الصحيحني عن أيب هريرة    -أيًضا  -ومما يدلل على هذا املعىن   
قال رسول هللا    : -هللا عنه   َفُكلُّ    :- صلى هللا عليه وسلم  -قال:  إْساَلَمُه:  أَحدُُكْم  أْحَسَن  ِإَذا 

ُتكْ  يَ ْعَمُلَها  َحىتَّ  َحَسَنٍة  مبِْثِلَها  له  ُتْكَتُب  يَ ْعَمُلَها  َسيَِّئٍة  وُكلُّ  ِضْعٍف،  ِمَئِة  َسْبِع  إىل  أْمثَاهِلَا  بَعْشِر  له  َتُب 
 (109يَ ْلقى هللَا َعزَّ َوَجلَّ. ) 

َهاوِف لفظ:  ُ َعن ْ يَِّئُة مبِْثِلَها إالَّ أْن يَ َتَجاَوَز اَّللَّ  ( 110)  .والسَّ

 املالئكة ِف كتابة أعمال املسارعني للخَّيات  املطلب الثالث: مشاهد من مسارعة  
يَ ْوًما   -رضي هللا عنه    -  ه (41)ت:   ما رواه البخاري عن رفاعة بن رافع الزُّرَِقي  -أ قال: ُكنَّا 

دَ  محَِ ُ ِلَمن  َع اَّللَّ رَْأَسُه ِمَن الرَّْكَعِة قاَل: مسَِ َرَفَع  ا  وسلََّم، فَ َلمَّ هللاُ عليه  َصلَّى  ورَاَء النيبِّ  َرُجٌل  ُنَصلِّي  ُه، قاَل 
اْنَصرَ  ا  فَ َلمَّ ِفيِه،  ُمَبارًَكا  طَيًِّبا  مَحًْدا َكِثريًا  احلَْمُد  وَلَك  رَب ََّنا  قاَل:  ورَاَءُه:  أاَن،  قاَل:  َتَكلُِّم 

ُ
امل َمِن  قاَل:  َف، 

 
 (.  129رواه مسلم: ) -107
 .(203(، )128( بلفظ: )إذا أراد(، ومسلم )7501رواه البخاري: ) -108
 .(129(، ومسلم ) 42رواه البخاري ) - 109
بص -110 معلًقا  البخاري  )أخرجه  اجلزم  )41يغة  موصواًل:  النسائي  وأخرجه  يسري4998(،  ابختالف  حديث  .(  من  أيب   أخرجاه 

 . -رضي هللا عنه -  سعيد اخلدري
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أوَّلُ  َيْكتُ بُ َها  أي ُُّهْم  َتِدُروهَنَا  يَ ب ْ َمَلًكا  وَثاَلِثنَي  بْضَعًة  حب 111)   .رَأَْيُت  على  واضحة  داللة  فيه  وهذا   )
لعموم  املالئكة  رصد  سرعة  على  داللة  وفيه  الصاحلة،  أعماهلم  يف كتابة  ومسارعتهم  للمؤمنني  املالئكة 

 أعمال بين آدم.
قال: قال رسول هللا    -رضي هللا عنه    -  ه (57)ت:  ما ثبت ِف الصحيحني عن أيب هريرة    -ب
َمالِئَكٌة   :- صلى هللا عليه وسلم  - ْسِجِد 

َ
امل أْبواِب  ِمن  ابٍب  عَلى ُكلِّ  اجلُُمَعِة، كاَن  يَ ْوُم  إذا كاَن 

ِر َكَمَثِل  َيْكتُ ُبوَن األوََّل فاألوََّل، فإذا َجَلَس اإلماُم طَ  َهجِّ
ُ

َوُوا الصُُّحَف، وجاُؤوا َيْسَتِمُعوَن الذِّْكَر، وَمَثُل امل
جاَجةَ  ، مُثَّ  الذي يُ ْهِدي الَبَدنََة، مُثَّ كالَِّذي يُ ْهِدي بَ َقَرًة، مُثَّ كالَِّذي يُ ْهِدي الَكْبَش، مُثَّ كالَِّذي يُ ْهِدي الدَّ

 ( البَ ْيَضَة.  يُ ْهِدي  وهذا  112كالَِّذي  املؤمنني (  من  واملبكرين  رِين  َهجِّ
ُ

امل يف كتابة  املالئكة  مبادرة  بيان  فيه 
 للمسجد يوم اجلمعة، وفيه حرص املالئكة على حضور جمالس الذكر.

 واألحاديث الواردة يف هذا املعىن كثرية، أكثر من أن حيصيها مقال.

 بات املبحث الثالث: الل ْوح احملفوظ وصحف املالئكة بني التغَّيَّ والثَّ 
 وفيه مطلبان: 

؟   املطلب اْلول: هل ما ِف الل ْوِح احملفوظ يتغَّيَّ
مسألة مشهورة، وهي: هل يتغري ويتبدل ما كتب من األقدار، سواء كان يف الّلْوِح احملفوظ، أم يف  هذه

 ؟وهل هو عام يف كل شيء، أم يستثىن منه احلياة واملوت والسعادة والشقاوة ؟صحف املالئكة
 : املسألة ذكرها الطربي ِف "تفسَّيه" واستقصى فيها أقوال السلفوهذه 

 . أن ما كتب ال يتغري مطلًقا فمنهم من يرى: 
 أن ما يتغري هو ما يف أيدي املالئكة، دون ما كان يف اللَّْوِح اْلَمْحُفوِظ.  ومنهم من يرى:
 . أنه قد يغري هللا املكتوب، سوى احلياة واملوت والسعادة والشقاوة ومنهم من يرى:

 
 .(799رواه البخاري: )  -111
 (. 929(، ومسلم: )929رواه البخاري: ) - 112
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)  ومنهم من يرى: مطلًقا.  املكتوب  القدر  هللا  يغري  أن  من  مانع  ال  وهذا113أنه  عن (،  بن  ينقل  عمر 
(. وسيأيت معنا ذكر  114) ، واستظهره القرطيب يف "اجلامع ألحكام القرآن"- عنه  رضي هللا  -اخلطاب  

 هذا األثر وخترجيه واحلكم عليه.
ُ َما َيَشاء َويُ ْثِبُت َوِعنَدُه أُمُّ اْلِكَتابِ ﴿قال تعاىل:   (.39)الرعد:  ﴾مَيُْحو اّلل 

 واملعىن:
األقداِر   ِمن  يشاُء  ما  هللاُ  ميحو  أو  أي:  رِزٍق  أو  سعادٍة،  أو  َشقاوٍة  ِمن  حَمَوه  يشاُء  ما  فيمحو  املكتوبِة، 

، وغرِي ذلك، ويُبقي منها ما يشاُء.  ُعُمٍر، أو خرٍي أو َشرٍّ
والشوكاين.  السعود،  وأبو  القرطيب،  العموَم:  يقتضي  اآليِة  ظاِهَر  أنَّ  ورأى  املعىن  هذا  اختار  وممَّن 

(115 ) 
من   القول  هبذا  قال  اك، وممن  والضحَّ وكعٌب،  مسعود،  وابُن  عبَّاس،  وابُن  اخلطاب،  بُن  عمُر  السلف: 

 ( 116وشقيُق بن سلمة. ) 
الواحدي   اْلِكَتابِ ﴿  :-رمحه هللا    -ه (  468)ت:  قال  أُمُّ  َوِعنَدُه  َويُ ْثِبُت  َيَشاء  َما   ُ  ﴾مَيُْحو اّلل 

 (.39)الرعد: 
العموِم،   على  اآليِة  هذه  وظاهر  يشاُء،  ما  ويُثِبُت  يشاُء  ما  منه  ميحو  احملفوُظ،  إالَّ    وقال قوٌم: الّلْوِح 

قاوَة، واملوَت والّرِزَق، واخلَلَق واخلُُلق(. ) عادَة والشَّ  (117السَّ
   :-رمحه هللا  -ه ( 542)ت: وقال ابُن عطية 

َرها هللاُ  وختبَّط النَّاُس يف معىن هذه األلفاِظ، والذ ي يتَخلَُّص به ُمشِكُلها: أن نعَتِقَد أنَّ األشياَء اليت قدَّ
وسَبَق  الِكتاِب  أُمِّ  يف  ثبَ َتت  اليت  وهي  تبديٌل،  وال  حمٌو  فيها  َيِصحُّ  ال  ما:  حباٍل  وَعِلَمها  األَزِل  يف  تعاىل 

وأمَّ  وَغريِه ِمن أهِل الِعلِم،  وهذا مرويٌّ عن ابِن َعبَّاٍس  تعاىل أنَّه هبا الَقضاُء،  هللاُ  قد أخرَبَ  ا األشياُء اليت 
 

   (. 13/564يُنظر: تفسري الطربي: ) -113
    (. 9/329)تفسري القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن:   -114
 (.  106-3/105(، تفسري الشوكاين: )5/27(، تفسري أيب السعود: )9/329يُنظر: تفسري القرطيب: ) -115
116-  ( الطربي:  تفسري  )563/ 13يُنظر:  اجلوزي:  ابن  تفسري  اجلوزي:  2/499(،  ابن  تفسري  يُنظر:  ذلك،  غري  وقيل   .)

   (.470  - 468/ 4(، تفسري ابن كثري: )19/51(، تفسري الرازي: )2/499-500)
)ص:   -117 الواحدي، 575الوجيز:  تفسري  بن   (.  حممد  بن  أمحد  بن  علي  احلسن  أبو  املؤلف:  العزيز  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز 

)املتوىف:   الشافعي  النيسابوري،  الواحدي،  الشامية  468علي  الدار   , القلم  دار  النشر:  دار  داوودي  عدانن  صفوان  حتقيق:    -ه ( 
 .  1ه ، عدد األجزاء: 1415ألوىل، دمشق، بريوت الطبعة: ا
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ُحكِمها واسِتقراِر  ِتالوهِتا  بعَد  آيٍة  وكَنسِخ  تقريرِها،  بعد  نوِب  الذُّ ويَنُقل، كَعفِو  فيها  يَقُع    -يُ َبدُِّل  ففيها 
والَقَدرِ  للقضاِء  األمُر  ُردَّ  إذا  ا  وأمَّ ذلك،  وحنو  احلََفظُة  يُ َقيُِّده  فيما  والتَّثبيُت  حما   احملُو  ما  هللاُ  حما  فقد 

الزَّماِن،   ِمَن  ُيستأَنُف  فيما  األموِر  وهذه  احلوادِث  مبَجيِء  ُمسَتِقلًَّة  العبارُة  وجاءت  ثَ َبت،  ما  وثَ بَّت 
 (118فَينَتِظُر الَبَشُر ما ميحو أو ما يُثِبُت، وحَبَسِب ذلك َخوُفهم ورجاُؤهم ودعاُؤهم. ) 

   :-رمحه هللا  -ه ( 1376)ت: قال ابن سعدي
َيَشاء﴿  َما   ُ اّلل  األقدار(  ﴾مَيُْحو  ما    ﴾َويُ ْثِبتُ ﴿  )من  غري  يف  والتغيري  احملو  وهذا  منها(،  يشاء  )ما 

يف   يقع  أن  هللا  على  حمال  ذلك  ألن  تغيري؛  وال  تبديل  فيه  يقع  ال  هذا  فإن  قلمه،  وكتبه  علمه  به  سبق 
خلل، أو  نقص  قال:   علمه  أُمُّ  ﴿وهلذا  سائر   ﴾اْلِكَتابِ َوِعنَدُه  إليه  ترجع  الذي  احملفوظ  اللوح  أي: 

اليوم  والشعب، كأعمال  الفروع  يف  يقع  والتبديل  فالتغيري  وشعب.  له  فروع  وهي  أصلها  فهو  األشياء، 
رسم  ما  تلك األسباب  تتعدى  وحملوها أسبااًب، ال  هللا لثبوهتا أسبااًب  وجيعل  تكتبها املالئكة،  والليلة اليت 

اللوح   وكما  يف  الرزق،  وسعة  العمر  طول  أسباب  من  واإلحسان  والصلة  الرب  هللا  جعل  احملفوظ، كما 
سببا   واملعاطب  املهالك  من  النجاة  أسباب  جعل  وكما  والعمر،  الرزق  بركة  حملق  سببا  املعاصي  جعل 

  للسالمة، وجعل التعرض لذلك سبًبا للعطب، فهو الذي يدبر األمور حبسب قدرته وإرادته، وما يدبره 
 ( 119منها ال خيالف ما قد علمه وكتبه يف اللوح احملفوظ. )

 :  -رمحه هللا  - ه (1421)ت: وقال شيحنا العالمة الفقيه ابن عثيمني  
وجل:    عّز  العاملني  رب  ُ َما َيَشاء َويُ ْثِبُت َوِعنَدُه أُمُّ اْلِكَتابِ ﴿يقول  أي:   (.39)الرعد:    ﴾ مَيُْحو اّلل 

فيه   ليس  احملفوظ  فيه،اللوح  تغيري  وال  فهو كائن  احملفوظ  اللوح  يف  فما كتب  وال كتاب،  ما   حمو  لكن 
الصحف يف  فهذا كتب  املالئكة  أيدي  يف  تعاىل  -  اليت  قول  عليه  ينطبق  َما  ﴿  :-الذي   ُ اّلل  مَيُْحو 

 (120)   .﴾َيَشاء َويُ ْثِبتُ 
  

 
 (.  3/317تفسري ابن عطية: )  - 118
 (. 476: )ص:تفسري ابن سعدي -119
   .(66شرح األربعني النووية: )ص:  - 120
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 : -رمحه هللا  - ه ( 1421)ت: وقال َمدث العصر العالمة اْللباين 
تقدم الشرعية كما  ابألحكام  خاًصا  اآلية  يف  واإلثبات  احملو  وإن كان  أنه  اعلم  الشرع   فليس ....مث  يف 

غريها يف  ينفيهما  ذلك؛ ما  خالف  على  تدل  النصوص  بعض  ظواهر  إن  قوله   بل  هللا   -كمثل  صلى 
  (121 الرب. ) ال يرد القضاء إال الدعاء، وال يزيد يف العمر إال :- عليه وآله وسلم

وسلم  -وقوله   وآله  عليه  هللا  )ويف  : - صلى  أثره  يف  له  ينسأ  وأن  رزقه،  يف  له  يبسط  أن  أحب  من 
 ( 122متفق عليه. )  .آجله(؛ فليصل رمحه يف :بعض الطرق

ال ينفع احلذر من القدر ولكن   أنه قال:   -رضي هللا عنهماه (  68)ت:    وقد صح عن ابن عباس  
 ( 123) .ابلدعاء ما يشاء من القدرهللا ميحو 

والعمر الرزق  يف  والزايدة  املذكور  احملو  أن  فاعلم  تقدم  ما  عرفت  القدر   إذا  أو  للقضاء  ابلنسبة  هو  إمنا 
تغيري املعلق، وال  حمو  فال  اإلهلي  للعلم  املطابق  املربم  القضاء  تعليقي  وأما  يف  ذلك  شرحت  كما كنت 

 ( 124. ) .! هام.على خمتصر مسلم للمنذري فراجعه فإنه 
 قد أشار إىل ذلك ِف تفسَّيه اجلامع، فقال:  -رمحه هللا  -ه (671)ت:  القرطيب  (125) مث رأيت 

أن من القضاء ما   وقد تقدم والعقيدة أنه ال تبديل لقضاء هللا وهذا احملو واإلثبات مما سبق به القضاء 
 (126)  -وهو املمحو. -مصروفًا أبسباب ومنه ما يكون  - وهو الثابت -يكون واقًعا حمتوًما 

   :-رمحه هللا  - (127) قال الغزنوي
املالئكة  بعض  إلحاطة  الغيب  عن  خرج  اللوح  يف  ما  أن  اخللق  وعندي  إحاطة  ألن  التبديل  فيحتمل 

 .وما يف علمه من تقدير األشياء ال يبدل جبميع علم هللا حمال
امل النصوص  من  فهم كثري  عليك  سهل  هذا  عرفت  املوقوفةوإذا  واآلاثر  بعضها،   رفوعة  تقدم  وقد 

 .وختلصت من الوقوع يف أتويلها. وهللا اهلادي
 

 (. 154وهو حديث حسن خمرج يف الصحيحة: )  - 121
 .  -رضي هللا عنه  - أنس بن مالك  ( ابختالف يسري. من حديث:2557(، ومسلم )2067رواه البخاري: برقم: ) -122
 .(. وقال: صحيح اإلسناد ووافقه الذهيب 350/ 2أخرجه احلاكم ) -123
 (.  470يُراجع: خمتصر مسلم للمنذري: )ص:  - 124
 .  -رمحه هللا  –الكالم لأللباين  -125
 (. 332/  5يُنظر: تفسري القرطيب: ) -126
قلت: الظاهر أنه عايل بن إبراهيم بن إمساعيل الغزنوي، امللقب ب  )اتج الشريعة(، فقيه حنفي مفسر، له " تفسري التفسري "،    -127

 ." كما يف " األعالم   ؛(582أبدع فيه؛ كما قال غري واحد، تويف سنة )
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 فيقول:  -رمحه هللا -يعاود اْللباين  
تيمية ابن  اإلسالم  لشيخ  جيد  كالم  على  وقفت  الفتاوى،   مث  جمموع  يف  إليه  ذهبت  ما  يؤيد 

 (129)  ..(؛ فإنه مهم128فراجعه)
واإلثبات    :-من اآلية  -ووجه الداللة َلك،   -املذكورين يف اآلية    -أنَّ احملو 

َ
ملا يف علم امل مها ابلنسبة 

الكتاب   أم  يف  الذي  تعاىل    -وأما  هللا  علم  يف  الذي  له    -وهو  يقال  الذي  وهو  ألبتة،  فيه  حمو  فال 
 (130القضاء املربم، ويقال لألول القضاء املعلق. )

ظو  من  املستنبط  العلم  أهل  من كالم  الصحيح  ما وإن  أن كل  على  يدلل  وفحواها  األدلة  عموم  اهر 
سبق   ما  وأن كل  أبًدا،  فيه  ر  وُقدِّ ما ُكِتَب  يتغري  أن  ميكن  وال  اثبت  احملفوظ  اللَّوح  يف  وسطَّره  هللا  ره  قدَّ

علمه   بد   -سبحانه    -يف  ال  وواقع  ره كائن  وقدَّ تعاىل:  وكتبه  لقوله  وذلك  حمالة،  َما َأَصاَب ِمْن  ﴿وال 
ِف  َيِسَّيٌ   ُمِصيَبٍة  اّللَِّ  َعَلى  َذِلَك  ِإنَّ  َنرْبََأَها  َأْن  قَ ْبِل  ِمْن  ِف ِكَتاٍب  ِإال  أَنْ ُفِسُكْم  ِف  َوال   ﴾اَْلْرِض 

 (.   22 :)احلديد
  

 
املؤلف: تقي الدين أبو   اوى (. جمموع الفت492 -488/  14و) (541،540،518. -  516/ 8يُراجع: جمموع الفتاوى: )  -128

ه ( احملقق: عبد الرمحن بن حممد بن قاسم الناشر: جممع امللك فهد لطباعة  725العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين )ت:  
    م. 1995 -ه  1416املصحف الشريف، املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 

 سلسلة األحاديث الضعيفة واملوضوعة وأثرها السيئ يف األمة  يُنظر: -129
حملمد  767 / 11)  األلباين (،  الدين  الرمحن  انصر  عبد  أبو  املؤلف:  األمة  يف  السيئ  واملوضوعة وأثرها  الضعيفة  األحاديث  . سلسلة 

انصر   )املتوىف:  حممد  األلباين  األشقودري  آدم،  بن  جنايت  بن  نوح  احلاج  بن  الرايض  1420الدين،  املعارف،  دار  النشر:  دار    -ه ( 
 . 14م عدد األجزاء:  1992ه  /  1412اململكة العربية السعودية الطبعة: األوىل، 

بفعل؛ هلل تعاىل ِف خلقه قضاءان  -130 ومعلًقا  مربًما،  على    فاملربم:   :  يعلقه  أن  غري  من  األزل  يف  تعاىل  يقدره  عما  عبارة  هو 
من علمه   له؛ ألنه  يتوقف وقوعه على املقضي عليه، وال املقضي  فعل، وهو يف الوقوع انفذ ال حمالة، وال ميكن أن يتغري حبال، وال 

إلي  يتطرق  ال  النوع  وهذا  قطًعا،  مستحيل  سبحانه  معلومه  وخالف  يكون،  وما  مبا كان  ُ  سبحانه  )َواَّللَّ تعاىل:  قال  واإلثبات،  احملو  ه 
َب حِلُْكِمِه( )الرعد:   : قال هللا تعاىل: "ِإيّنِ ِإَذا َقَضْيُت َقَضاًء فَِإنَُّه اَل يُ َردُّ".  -صلى هللا عليه وسلم    -(، وقال النيب  41حَيُْكُم اَل ُمَعقِّ

( حديث  الساعة،  وأشراط  الفنت  يف كتاب  صحيحه،  يف  مسلم  املعلق:  (. 2889أخرجه  القضاء  تعاىل    وأما  هللا  يعلق  أن  فهو 
يكن   مل  يفعله  مل  وإن  وكذا،  له كذا  الشيء كان  ذلك  العبد  فعل  فإن  شيء؛  على  احملو  قضاءه  إليه  يتطرق  النوع  وهذا  شيء، 

ُ حَيُْكُم اَل ُمَعقَِّب حِلُْكِمِه( )الرعد:   (،  430/  10ح، للمال علي القاري: )(. ينظر: مرقاة املفاتي39واإلثبات، كما قال تعاىل: )َواَّللَّ
 ( للمباركفوري:  األحوذي،  )  .(333/  6وحتفة  والصلة  ابلرب  العمر  زايدة  وعلومها،3ينظر:  السنة  شبكة  بتاريخ:    (،    27نشر 

 . 2016آذار/مارس

https://al-maktaba.org/book/12762
https://al-maktaba.org/author/414
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 واملعىن:
 : -رمحه هللا  - ه (310)ت: قال الطربي 

 ( 131يعين: إالّ يف أّم الكتاب. )  ﴾إال  ِف كتابٍ ﴿قوله 
 به: اللَّْوَح احملفوظ. يعين ﴾إال  ِف كتابٍ ﴿وال نعلم خالفًا بني املفسرين أن قوله:  

تعاىل: تَ ْعَلْم َأنَّ اّللََّ يَ ْعَلُم َما ِف السََّماِء َواْْلَْرِض ِإنَّ َذِلَك ِف ِكَتاٍب ِإنَّ َذِلَك َعَلى اّللَِّ  ﴿  وقال  َأمَلْ 
 (. 70)احلج:  ﴾َيِسَّيٌ 

 واملعىن:
 ﴾َأمَلْ تَ ْعَلْم َأنَّ اّللََّ يَ ْعَلُم َما ِف السََّماِء َواْْلَْرِض ِإنَّ َذِلَك ِف ِكَتابٍ ﴿َقولُه تعاىل: 

املرتبُة    ا  وأمَّ ابلَقَدِر،  اإلمياِن  مراِتِب  ِمن  والثَّانيُة  اأُلوىل  رتبتاِن 
َ

امل ومها  الِكتابِة،  وإثباُت  الِعلِم  إثباُت  فيه 
 

َ
رتبُة الرَّاِبعُة: هي اخلَلُق. ) الثَّالِثُة: فهي امل

َ
 (132شيئُة. وامل

 لطيفة حول ِعْلِم هللا: 
 : -رمحه هللا  - ه (751)ت:  قال ابن القيم

مثَّ    صائِرون،  إليه  ُهم  وما  عاِملون،  ُهم  وما  أحواهَلم،  ِعباَده  يُوِجَد  أْن  قَبَل  َعِلَم  قد  ُسبحانَه  فاهللُ 
اِر؛   واخَلرِي  َأخرَجهم إىل هذه الدَّ والنَّهِي  وابَتالُهم ِمَن األمِر  لَيظَهَر َمعلوُمه الذي َعِلَمه فيهم كما َعِلَمه، 

فاِت  والصِّ األفعال  ِمَن  هبم  قام  مبا  والِعقاَب  والثَّواَب  مَّ،  والذَّ املدَح  وا  فاسَتحقُّ َمعلوَمه،  َأظَهر  مبا  رِّ  والشَّ
ابِق، ومْل َيكونوا َيست طابقِة للِعلِم السَّ

ُ
ون ذلك وهي يف ِعلِمه قَ ْبَل أْن يَعَملوها، فَأرَسَل ُرُسَله، وأَنزل امل ِحقُّ

تُعاِقبُنا على ِعلِمَك فينا،   يقولوا: كيف  ِة عليهم؛ لئالَّ  وإقامًة للُحجَّ شرائَعه؛ إعذارًا إليهم،  وَشرَع  ُكتُ َبه، 
أبف فيهم  ِعلُمه  َظَهر  ا  فلمَّ وُقدرتِنا؟!  حتَت َكْسِبنا  يَدُخُل  ال  َمعلوِمه وهذا  على  الِعقاُب  َحَصل  عاهلم، 

ب فيهم   الذي َأظَهَره االبتالءُ واالختباُر، وكما ابتالُهم أبْمرِه وهَنِْيه ابتالُهم مبا َزيََّن هلم ِمن الدنيا، ومبا ركَّ
هواِت؛ فذلك ابتالٌء بَشْرِعه وأْمرِه، وهذا ابتالٌء بَقضائِه وقَدرِه  ( 133) . ِمَن الشَّ

 
 (.  420-22/418تفسري الطربي: ) -131

132-   ( بن    القول املفيد  .( 2/403القول املفيد على كتاب التوحيد، البن عثيمني:  بن صاحل  على كتاب التوحيد املؤلف: حممد 
)املتوىف:   ه  عدد األجزاء:  1424ه ( الناشر: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية الطبعة: الثانية, حمرم  1421حممد العثيمني 

2  . 
 (.  35شفاء العليل، البن القيم: )ص:  - 133
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َذِلَك ِف ﴿ اللَّوِح    ﴾ِكَتابٍ   ِإنَّ  يف  هللاُ  أثبَ َته  قد  واألرِض  ماِء  السَّ يف  يكوُن  ما  بكلِّ  هللِا  ِعلَم  إنَّ  أي: 
حفوِظ.

َ
 ( 134) امل
يف كتابٍ   ﴾ِإنَّ َذِلَك َعَلى اّللَِّ َيِسَّيٌ ﴿ وكتابَته  ذلك  جبميِع  هللا  ِعلِم  إحاطَة  إنَّ  على   أي:  َسهٌل   ٌ َهنيِّ

 ( 135)  هللِا.
حفوِظ ما هو كائٌن إىل يَوِم الِقيامِة.َداللٌة على  -وفيه

َ
 ( 136)  أنَّ هللَا تعاىل َكَتب يف اللَّوِح امل

حُف". )  :-صلى هللا عليه وسلم   -ويقول النيب  ِت الصُّ  ( 137" رُِفعِت األقالُم وجفَّ
   :-رمحه هللا  - ه (1353)ت:  قال املباركفوري

أي " الصحف"  وجفت  األقالم  يكتب   :رفعت  وال  التقديرات،  من  ما كتب  احملفوظ  اللَّْوِح  يف  ُكتب 
  (138) بعد الفراغ منه شيء آخر.

"جف القلم :  –رضي هللا عنه    -ه (  57)ت:    ْليب هريرة  -صلى هللا عليه وسلم    -قوله    ويؤيده
 (139) مبا أنت الق". 

 اخلالصة: 
احملفوظ ال يتغريَّ وال يتبدل، وهو الذي تستقر عليه  اللوح   : أن ما ُكتب يفواخلالصة فيما سبق ذكره 

يف   مما ُكتب  ذلك  دون  ما  وأما  عليه،  واستقر  فيه  ما ُكِتب  إىل  املقادير كلها  وتنتهي  األمور،  عواقب 
 .للتغيري والتبديل واحملو واإلثبات  صحف املالئكة فهو عرضة 

  

 
 .( 545(، تفسري ابن سعدي: )ص: 5/452(، تفسري ابن كثري: )16/629يُنظر: تفسري الطربي: )  - 134
 .( 545(، تفسري ابن سعدي: )ص: 5/452(، تفسري ابن كثري: )16/631يُنظر: تفسري الطربي: )  - 135
 .(3/255يُنظر: جمموع فتاوى ورسائل العثيمني: ) -136
واحلا   -137 والرتمذي  املسند  يف  أمحد  عباس  رواه  ابن  عن  املستدرك  يف  عنهما  -كم  هللا  صحيح  -رضي  يف:  االلباين  وصححه   ،

 (. 200 –  199/   59(، واألحاديث املختارة: )318 –  316( وهو خمرج يف املشكاة، وختريج السنة: )7957اجلامع: )  
138-  ( األحوذي:  حتفة  العال  186/    7يُنظر:  أبو  املؤلف:  الرتمذي  جامع  بشرح  األحوذي  حتفة  عبد  (.  بن  الرمحن  عبد  حممد 

   .10بريوت عدد األجزاء:  -ه ( الناشر: دار الكتب العلمية 1353الرحيم املباركفوري )املتوىف: 
   .( 5076رواه البخاري: ) -139
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فظاهر   املالئكة  أيدي  يف  اليت  الصحف  من  بصدده  حنن  ما  وتبديلها،  وأما  تغيريها  إمكان  على  األدلة 
، قَاَل: قَاَل َرُسوُل اَّللَِّ -رضي هللا عنه - ه (33وهي كثرية ومتوافرة، ومن أشهرها حديث َسْلَماَن)ت: 

َعاُء، َواَل يَزِيُد يف الُعْمِر ِإالَّ الربُّ. )  ُ َعَلْيِه َوَسلََّم: اَل يَ ُردُّ الَقَضاَء ِإالَّ الدُّ  (140َصلَّى اَّللَّ
 وهذا احلديث يدل على أن القدَّر على ضربني: 

 أما الضرب اْلول:  
فهو القدٌر الذي يف اللَّوِح احملفوظ، وهو القدر الذي ال بدَّ أن يكون، وال ميكن أن يتغري أو أن يتبدل  

 أبًدا، وهذا النوع من القدر ال يدفعه شيٌء البتة ال دعاء وال بر وال غري ذلك. 
 : وأما الضرب الثاين

لدفعه    هللاُ  ر  قدَّ القَدر  من  الضرب  وهذا  املالئكة،  أيدي  يف  اليت  الصحف  يف  الذي ُكِتب  القَدر  فهو 
 وتغيريه من صحف املالئكة أسبااًب من أنفعها وأبلغها الّدعاُء والربُّ. 

يف الواردة  )الرِبِ ،    فضل الدَُّعاءِ   واألحاديث  اُء، َواَل يَزِيُد ِف الُعْمِر ِإالَّ  اَل يَ ُردُّ الَقَضاَء ِإالَّ الدُّعَ وأنَّه: 
ُ َما َيَشاء﴿؛ فإنَّ هللا  ﴾مَيُْحو﴿وهو  -(، فهذا وأمثاله حممول على املعىن األولالرِبُّ  مما قدره    ﴾مَيُْحو اّلل 

فيه   املكتوبِة  األقداِر  فيه   -كذلك    -  ﴾َويُ ْثِبتُ ﴿ من  يثبته  أن  يشاء  وهو    ﴾َوِعنَدُه أُمُّ اْلِكَتابِ ﴿  ما 
يتأخر   وال  يتقدم  ال  األجل  أنَّ  تفيد  اليت  اآلايت  وأما  فيه.  ما  ل  يتبدَّ وال  يتغريَّ  ال  الذي  احملفوظ  اللَّْوِح 

الثاين   املعىن  على  يف  ﴾َويُ ْثِبتُ ﴿حممولة  يكون  إمنا  والتغيري  احملو  وأما  تغيري،  وال  فيه  حمو  ال  هذا  فإن   ،
ره هللا وأثبته يف اللَّوح هناية    صحف املالئكة، واليت يستقر ما فيها يف األمر ليوافق ما استقر عليه ما قدَّ

 احملفوظ، وهو القَدر الذي ال يقع فيه أي تبديل أو تغيري.
 واخلالصة:  

وهو   حمالة  ال  واقع  احملفوظ  اللَّْوِح  يف  ر  وُسطِّ هللا  علم  يف  سبق  الذي  القدر  أن  يف  اليقني  من  البد  إنه 
ردَّه وال تغيريه وال تبديله، كما أنه ال ميكن دفعه بشيٍء من األسباب أبًدا، أما  كائن والبّد، وال ميكن  

ه هذه األسباب وأمثاهلا.   القدر الذي يردهُّ الّدعاُء والرب وحنوه فهو القدُر الذي جعل هللا لردِّ
 ل: مث قا ﴾ِلُكلِ  َأَجٍل ِكَتابٌ ﴿ ومما يؤكد هذا املعىن قوله يف اآلية اليت قبلها: قالوا:

 
140-  ( الرتمذي:  )2139رواه  أمحد:  عند  وهو   ،)22386( ماجه:  وابن  ِإالَّ  90(  اْلَقَدَر  يَ ُردُّ  )اَل  بلفظ:  ثوابن  حديث  من   )

 (. 2139الرتمذي: ) َعاُء( وحسنه األلباين يف صحيح الدُّ 
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َويُ ْثِبتُ ﴿ َيَشاُء  َما   ُ الكتاب    ﴾مَيُْحو اّللَّ ذلك  من  اْلِكَتابِ ﴿أي  أُمُّ  اللوح   ﴾ َوِعْنَدُه  وهو  أصله  أي 
 (141احملفوظ فال حمو فيه وال إثبات)

   :-رمحه هللا  -ه ( 1250)ت:  قال الشوكاين 
ومل أيت القائلون مبنع    ،.. .والشقاوة"احملو واإلثبات يف اآلية عامان يتناوالن العمر والرزق، أو السعادة  

 (142زايدة العمر ونقصانه مبا خيصص هذا العموم".)
 : -رمحه هللا  -ه ( 725)ت:  وِف َنو هذا سئل شيخ اإلسالم ابن تيمية

 ؟وهل هو ما أكل أو ما ملكه العبد ؟عن الرزق هل يزيد أو ينقص
 :فأجاب

 : الرزق نوعان
 ما علمه هللا أنه يرزقه فهذا ال يتغري  أحدمها:

ُ اْلَماَلِئَكَة    والثاين:   ما كتبه وأعلم به املالئكة، فهذا يزيد وينقص حبسب األسباب، فَِإنَّ اْلَعْبَد أَيُْمُر اَّللَّ
 َأْن َتْكُتَب َلُه رِْزقًا، وإن وصل رمحه زاده هللا على ذلك 

يف    أنه قال:  -ه وسلم  صلى هللا علي  -كما ثبت ِف الصحيح عن النيب   له  يُ ْبَسَط  أْن  َسرَُّه  َمن   "
وكذلك ُعُمر داود زاد ستني سنة فجعله هللا مائة بعد  ،(143")  .رِْزِقِه، أْو يُ ْنَسأَ له يف أثَرِِه، فَ ْلَيِصْل َرمِحَهُ 

  .-وسيأيت ذكره بطوله وخترجيه واحلكم عليه -أن كان أربعني 
 :-رضي هللا عنه  ه (23)ت: وِمن هذا الباب قول عمر 

 (  144" اللهم إن كنت كتبَتين شقًيا فاحمين واكتبين سعيًدا فإنك متحو ما تشاء وتُثبت ". )  

 
)430/  10يُنظر: فتح الباري، البن حجر )  -141 (، وشرح العقيدة الطحاوية، البن  173/  16(، وصحيح مسلم بشرح النووي 

 (.  291/ 1(، وشرح سنن ابن ماجة، للسيوطي )152 - 151/ 1أيب العز احلنفي )
 (  20تنبيه األفاضل: )ص: -142 

 . -رضي هللا عنه  - أنس بن مالك  ( ابختالف يسري. من حديث:2557(، ومسلم )2067البخاري: برقم: )رواه  -143
(،  1565(، وابن بطة يف "اإلابنة" )635والدواليب يف "الكىن واألمساء" )  ،( 13/564واألثر: أخرجه الطربي يف "تفسريه" )   -144

( السنة"  أهل  اعتقاد  أصول  "شرح  يف  قَاَل:  1206والاللكائي  الن َّْهِديَّ  ُعْثَماَن  َأاَب  ْعُت  مسَِ قال:  حكيمة،  أيب  طريق  من  مجيًعا   ،)
ُ َعْنُه يَ ُقولُ  ْعُت ُعَمَر ْبَن اخلَْطَّاِب َرِضَي اَّللَّ َعاَدِة فَأَثِْبْتيِن ِفيَها، َوِإْن ُكْنتَ   مسَِ َتيِن يف َأْهِل السَّ   َوُهَو َيطُوُف اِبْلَكْعَبِة: "اللَُّهمَّ ِإْن ُكْنَت َكتَ ب ْ

َعاَدِة، فَِإنََّك مَتُْحو َما َتَشاُء َوت ُ  ْقَوَة فَاحْمُيِن َوأَثِْبْتيِن يف َأْهِل السَّ ْنَب َوالشِّ ُت، َوِعْنَدَك أُمُّ اْلِكَتاِب. وإسناده حسن كما  ْثبِ َكتَ ْبَت َعَليَّ الذَّ
 . ( 2/549قال ابن كثري يف: "مسند الفاروق" )
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نوح:  عن  تعاىل  قوله  الباب  هذا  َوَأِطيُعونِ ﴿  ومن  َوات َُّقوُه   َ اّللَّ اْعُبُدوا  ُذنُوِبُكْم   َأِن  ِمْن  َلُكْم  يَ ْغِفْر 
هبا الرزق هي  3-2)نوح:    ﴾...َويُ َؤخِ رُْكْم ِإىَلَٰ َأَجٍل ُمَسمًّى واألسباب اليت حيصل  وشواهده كثرية،   ،)

بسعيه   العبد  يرزق  أبنه  تقدم  قد  فإن كان  وكتبه،  هللا  ره  قدَّ ما  مجلة  السعي  من  أهلمه  واكتسابه: 
واالكتساب، وذلك الذي قدره له ابالكتساب ال حيصل بدون االكتساب، وما قدره له بغري اكتساب  

 ( 145).كموت موروثه أيتيه به بغري اكتساب 
   والسعي سعيان:

 (  146سعي فيما نصب للرزق كالصناعة والزارعة والتجارة ) أحدمها: 
ُ يف َعْوِن اْلَعْبِد َما َكاَن اْلَعْبُد يف    والثاين:  "َوَاَّللَّ وحنو ذلك،  واإلحسان إىل اخللق  والتوكل  ابلدعاء  سعي 

 (. 148( ) 147َعْوِن َأِخيِه". ) 
 ِف "َمموع الفتاوى":   -رمحه هللا  - ه (725)ت: وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

سب هللا  علم  وأما  املالئكة،  صحف  يف  واإلثبات  به،  احملو  ا 
ً

عامل يكن  مل  ما  له  يبدو  وال  خيتلف  فال  حانه 
 فال حمو فيه وال إثبات.

زَ  َرمِحَُه،  َوَصَل  فَِإَذا  اْلَماَلِئَكِة،  ُصُحِف  يف  َأَجاًل  لِْلَعْبِد  َيْكُتُب  اَّللََّ  َأنَّ  اْلُمَحقَُّق:  َواجْلََواُب  َذِلَك "  يف  اَد 
 .ْقَص، نَ َقَص ِمْن َذِلَك اْلَمْكُتوبِ اْلَمْكُتوِب، َوِإْن َعِمَل َما يُوِجُب الن َّ 

َوَسلَّمَ  َعَلْيِه   ُ اَّللَّ َصلَّى  النَّيبِّ  َعْن  َوَغرْيِِه  ِْمِذيِّ  الرتِّ يف  َما  َهَذا:  يُرِيَُه   َوَنِظرُي  َأْن  اَّللَِّ  ِمْن  طََلَب  ا  َلمَّ آَدَم  َأنَّ 
ُهْم،   إايَّ فََأرَاُه  ُذرِّيَِّتِه،  ِمْن  اأْلَنِْبَياِء  َبِصيٌص) ُصوَرَة  َلُه  َرُجاًل  ِفيِهْم  ؟  149فَ رََأى  َربِّ اَي  َهَذا  َمْن  فَ َقاَل   ،)

َداُود ابْ ُنك  َسَنةً   .فَ َقاَل  أَْربَ ُعوَن  قَاَل  ُعُمرُُه؟  َفَكْم  َسَنةٍ   .قَاَل:  أَْلُف  قَاَل:  ُعْمرِي؟  وََكْم  فَ َقْد   .قَاَل:  قَاَل 
َسَنةً  ِستِّنَي  ُعْمرِي  ِمْن  َلُه  عَ   .َوَهْبت  اْلَوفَاُة  َفُكِتَب  َحَضَرْتُه  ا  فَ َلمَّ اْلَماَلِئَكُة،  َعَلْيِه  َوَشِهَدْت  َلْيِه ِكَتاٌب، 

 

( والتعديل"  "اجلرح  يف  حامت كما  أبو  فيه  قال  عصمة،  حكيمة  أاب  انتهى :( 7/20فإن   ." الصدق  حمله  هو    ."  النهدي  عثمان  وأبو 
 . عبد الرمحن بن مل، ثقة مشهور

الت واملنح وغريها. الصدقات واهلبات واأل -145  عطيات والصِّ
 ويندرج حتت ذلك كل عمل وظيفي مباح يكتسب منه اإلنسان الرزق احلالل الطيب، وهو أغلب ما عليه أهل زماننا.   -146
 . -رضي هللا عنه  -َأيب ُهرَيْ َرَة  (. من حديث2699َرَواُه ُمْسِلٌم: ) -147
    .(  541- 540/    8جمموع الفتاوى: )  -148
/  2البصيص: الرَبِيق. يقال: َوَبص الشيء يَِبُص َوبِيًصا، وَبصَّ َبِصيًصا، مبعىن: برق. يُنظر: مشارق األنوار، للقاضي عياض )  -149

 (. 128/ 5(، والنهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري )277

https://quran4all.net/ar/tafsir/2/71/4
https://quran4all.net/ar/tafsir/2/71/4
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َسَنةً  ِستُّوَن  ُعْمرِي  بَِقَي ِمْن  َوَهْبتَها اِلبِْنك َداُود  .قَاَل: َقْد  قَاَل    .فَأَْنَكَر َذِلَك، فََأْخَرُجوا اْلِكَتابَ   .قَاُلوا: 
ُ َعَلْيِه وَ   .(150)  َفَجَحَدْت ُذرِّي َُّتهُ  ،َوَجَحَد آَدمَ  ، فَ َنِسَيْت ُذرِّي َُّتهُ  ،َسلََّم: فَ َنِسَي آَدمَ النَّيبُّ َصلَّى اَّللَّ

َل آِلَدَم ُعُمَرُه، ولَداُود ُعُمَرهُ    .فَ َهَذا َداُود َكاَن ُعُمرُُه اْلَمْكُتوُب أَْربَِعنَي َسَنًة مُثَّ َجَعَلُه ِستِّنيَ   . َوُرِوَي أَنَُّه َكمَّ
(151)   

 يقول ِف دعائه:  -رضي هللا عنه -ه ( 23)ت: وكان عمر 
  (152َوتُ ْثِبُت. )اللَُّهمَّ إْن ُكْنت َكتَ بَ ْتيِن َشِقًيا، فَاحْمُيِن َواْكتُ ْبيِن َسِعيًدا؛ فَِإنَّك مَتُْحو َما َتَشاُء 

يَ ْعَلمُ  فَ ُهَو  َيُكوُن؛  َلْو َكاَن َكْيَف َكاَن  َيُكْن،  ملَْ  َوَما  َيُكوُن،  َوَما  مبَا َكاَن،  َعاملٌ  ُسْبَحانَُه   ُ َلُه،  َوَاَّللَّ َما َكتَ َبُه   
َعلَّمَ  َما  إالَّ  هَلُْم،  ِعْلَم  اَل  َواْلَماَلِئَكُة  َذِلَك،  بَ ْعَد  ُه  إايَّ يَزِيُدُه  اَّللَُّ َوَما  قَ ْبَل َكْوهِنَا،   .ُهْم  اأْلَْشَياَء  يَ ْعَلُم   ُ َوَاَّللَّ

ا ِعْلُم اَّللَِّ  َوأَمَّ ُصُحِف اْلَماَلِئَكِة،  ثْ َباَت يف  َواإْلِ ُسْبَحانَُه َفاَل َوبَ ْعَد َكْوهِنَا؛ فَِلَهَذا قَاَل اْلُعَلَماُء: إنَّ اْلَمْحَو   
 .ُكْن َعاِلًما ِبِه؛ َفاَل حَمَْو ِفيِه َواَل إثْ َباتَ خَيَْتِلُف، َواَل يَ ْبُدو لَُه َما ملَْ يَ 

ا اللَّْوُح اْلَمْحُفوُظ: فَ َهْل ِفيِه حَمٌْو َوِإثْ َباتٌ  ُ ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل أَْعَلُم. ) ؟َوأَمَّ ، َوَاَّللَّ  ( 153َعَلى قَ ْوَلنْيِ
 ِف "شفاء العليل":   -رمحه هللا  - ه (751)ت:  ابن القيم وقال 

ين ومما  ختم  "  الذي  يَ ُفك  أبن  اإلميان؛  حصول  والقفل:  واخلتم  الطبع  مع  ميتنع،  ال  أنه  يُعلم:  أن  بغي 
ويعلمه   ضالله،  بعد  ويهديه  والقفل،  والطابع  اخلتم  ذلك  القفل،  عليه  وضرب  عليه  وطبع  القلب  على 

حىت لو كتب على جبينه    ،ويفتح قفل قلبه مبفاتيح توفيقه اليت هي بيده  ،ويرشده بعد غيه  ،بعد جهله
 . ويكتب عليه السعادة واإلميان ،مل ميتنع أن ميحوها ،الشقاوة والكفر

 
150-  ( حديث  التفسري،  يف كتاب  سننه،  يف  الرتمذي  هريرة:  أيب  حديث  من  و 3076أخرجه  يف  3368حديث) (،  حبان  وابن   ،)

)147/  10(، والبيهقي يف السنن الكربى )41/  14صحيحه ) مسنده  يعلى يف  يف املستدرك )263/  11(، وأبو  /  1(، واحلاكم 
132( اجلامع"  "صحيح  يف  األلباين  وصححه  مسلم"،  شرط  على  "صحيح  وقال:   ،)2  /924  -  925( حديث   ،)5208  ،)

 (. 5209وحديث )
الرواية أخ  -151 )هذه  مسنده:  يف  أمحد  اإلمام  ) 298/  1رجها  حديث:  احلديث:  2713(،  سند  عباس، ويف  ابن  حديث  من   ،)

( الزوائد  جممع  يف  اهليثمي  قال  جدعان"،  بن  زيد  بن  اجلمهور،  806/  8"علي  ضعفه  زيد  بن  علي  وفيه  والطرباين،  أمحد  "رواه   :)
 ."وبقية رجاله ثقات

 ليل عند كالم شيخ اإلسالم عن نوعي الرزق. واألثر: سبق حترجيه واحلكم عليه قبل ق -152
 (. 490/ 14جمموع الفتاوى: لشيخ اإلسالم ابن تيمية: ) -153
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اخلطاب: بن  عمر  عند  قارئ  َأقْ َفاهُلَا﴿  وقرأ  َأْم َعَلى قُ ُلوٍب  يَ َتَدب َُّروَن اْلُقْرآَن  (،  24)حممد:    ﴾َأَفال 
يفتحه ال  بيدك،  ومفاتيحها  أقفاهلا،  عليها  اللهم  فقال:  شاب  سواكوعنده  وزادته    . ا  عمر  له  فعرفها 

 عنده خريًا. 
 يقول ِف دعائه: -رضي هللا عنه ه (23)ت: وكان عمر  
 ( 154اللَُّهمَّ إْن ُكْنت َكتَ بَ ْتيِن َشِقيًا، فَاحْمُيِن َواْكتُ ْبيِن َسِعيًدا؛ فَِإنَّك مَتُْحو َما َتَشاُء َوتُ ْثِبُت ) 

 (155)   .فالرب تعاىل فعال ملا يريد، ال حجر عليه "
، يدل على أن هللا يغري ما كتب للعبد  -رضي هللا عنه  -فمما سبق يتضح أن دعاء عمر بن اخلطاب  

ملا   الفعال  فهو  سبحانه،  لفضله  راد  وال  حلكمه،  معقب  ال  شاء،  إن  السعادة،  أو  الشقاوة  قدر  من 
 ولعل ِف هذا كفاية، واحلمد هلل رب العاملني.يريد. 

 
 أماله

 إىل عفو ربه ومغفرته العبد الضعيف الفقري 
 َعَرفُة ْبُن طَْنطَاِويِّ  أبو عبد الرمحن

 ه  1443/ 15/10 الرايض يف:
 -arafatantawy@hotmail.com الربيد:

 00966503722153واتساب: 
 
 

  

 
 واألثر: سبق خترجيه واحلكم عليه قبل قليل عند كالم شيخ اإلسالم عن نوعي الرزق.  -154
 : (90شفاء العليل، البن القيم: )ص -155

mailto:arafatantawy@hotmail.com-
mailto:arafatantawy@hotmail.com-
mailto:arafatantawy@hotmail.com-
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 الدراسة املختصرة خاَتة البحث، وبيان أهم النتائج اليت توصلت هلا تلك  
 خاَتة البحث:  -أ
وإتقانه    وإخراجه  إلبراز حبثه  وفق  قد  يكون  أن  املوىل  الويل  األعلى  العلّي  ربَه  الباحُث  يسأل  البحث  هذا  ختام  يف 

النية،  حبسن  مصحواًب  الكرمي  لوجهه  خالًصا  لشرعه  موافًقا  جيعله  وأن  املرعية،  وأصوله  العلمي  البحث  قواعد  وفق 
ري به النفع وأن جيعل من احلسنات املقبولة املرضية، وأن ينفع وأال جيعل ألحد فيه نصيب من عموم الربية، وأن جي

ظاهرة  احملشر  أرض  يف  اخلفااي  وتصبح  األعمال  فيه  تعرض  ويوم  الدنيا  يف  درجاته  به  يرفع  وأن  كاتَبه  به 
 جلية......... 

 أهم النتائج اليت توصلت هلا تلك الدراسة املختصرة:  -ب
موضوعها أبمر عقدي توصلت تلك الدراسة املتواضعة بعون هللا   جليلة عظيمة لتعلق  وتوفيقه لنتائج مجة وأهداف 

 جليل الشأن ولعل من أبرزها ما يلي: 
ابإلميان   -1 املتعلقة  املؤمن  عقيدة  حتت  يندرج  عقدي  أمر  وموجود  خملولق  أنه  واعتقاد  احملفوظ  ابللوح  اإلميان  أن 

 ابطيل اليت حتوم حوله محاية جلناب التوحيدابلغيب، فيجب اإلميان به ومدارسته وتعلمه وتعليمه ورد األ
مقاديَر مجيع اخلالئِق قبل أن خيلق السموات   -2 أن اللَّوَح احملفوظ كتاب خملوق وموجود يف السماء َكَتَب هللاُ فيه 

 واألرض خبمسني ألف سنة، وأن هذا مما يدلل على عظمة خالقه وسعة علمه وكمال قيومته على شؤون خلقه 
احملفوظ  أن    -3 اللوح  يف  معتقدها  بيان  يف  ذلك  جتلى  وقد  الفرق  بني  وسط  واجلماعة  السنة  أهل   -عقيدة 

 -خصوًصا 
 ال نيب مرسل  -سبحانه    -أن اللَّوِح احملفوظ م ن الغيبيات ال يت اخت ص هللا بعلمها فال يطلع علي ه أحد إال هو   -4

 ال ملك مقرب. 
ي ابللوح احملفوظ بذلك ألن  -5 ر فيه ال إمنا مسُِّ ه حمفوظ من التغيري والتبديل، ومن الزايد والنقصان، فما ُكِتَب وُسطِّ

وحَمُْفوظًا  َمُصواًن  ِفيِه  َما ُكِتَب  فَ َيَظلُّ  نقصان،  أو  زايدة  أو  تبديل،  أو  تغيري  أي  يعرتيه  أن  أَبد   -هكذا    -ميكن 
 َدْهر الّداِهرين. وَ اآلبدين  

 لدجاجلة واملخرفني من مجيع امللل والنحل على اللوح احملفوظ رد املزاعم الباطلة القاضية ابطالع ا  -6
االنتصار ملعتقد أهل لسنة واجلماعة برد املزاعم الباطلة يف شأن الشبهة الواردة حول اطالع شيخ اإلسالم ابن   -6

 ابحلجج العقلية والنقلية.  -على اللوح احملفوظ    -رمحه هللا  -تيمية  
 ب قبوهلا ملوافقتها لصريح األدلة، ورّد ما دون ذلك أن للَّْوِح احملفوظ أوصاف جي  -7
تنسخ  -8 املالئكة  احملفوظ  أن  اللوح  من  الَسنة  يعلمها    وقائع  وصفة  وجه  على  هللا  أبمر  خاصة  صحف   -يف 

 ، وأن هذه الصحف حمل التغيري والتبديل-سبحانه  
 لثَّباتأن هناك فرق بني الّلْوح احملفوظ وصحف املالئكة من جهة التغريَّ وا  -9
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 َمموع الفهارس 

 : فهرس أهم املصادر واملراجع   -أ 
)ت   -1 حمفوظ:  علي  املؤلف:  االبتداع،  مضار  يف  دار  1942  -ه 1361  :اإلبداع  م(الناشر: 

  .453م، عدد الصفحات:  1956 -ه   1375االعتصام، الطبعة: اخلامسة، 
 .اهلند - ابغ فردوس، أليوب علي رضوي الربيلوي، ط بريلي -2
 ، املؤلف: أمحد بن علي الطربسي، االحتجاج على أهل اللجاج -3

 .ه 1403، 1ط ،مشهد، مرتضى ه (1111) املتويف
ط  الرب   -4 ظهري   إهلي  إحسان  واتريخ،  عقائد  السنة   1983ه /1403     1يلوية:  ترمجان  إدارة  م   

 .الهور   ابكستان
غالب   -5 بن  بن كثري  بن يزيد  جرير  بن  حممد  املؤلف:  القرآن  أتويل  يف  البيان  جامع  الطربي:  تفسري 

)املتوىف:   الطربي  جعفر  أبو  الناشر310اآلملي،  شاكر  حممد  أمحد  احملقق:  الرسالة  ه (  مؤسسة   :
 .24م عدد األجزاء:  2000 -ه   1420الطبعة: األوىل، 

الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز املؤلف: أبو احلسن علي بن أمحد بن حممد بن   تفسري الواحدي،  -6
)املتوىف:   الشافعي  النيسابوري،  الواحدي،  النشر:  468علي  دار  داوودي  عدانن  صفوان  حتقيق:  ه ( 

 . 1ه ، عدد األجزاء: 1415دمشق، بريوت الطبعة: األوىل،  -دار الشامية  دار القلم , ال
حممد    -7 أبو  السنة،  حميي  املؤلف:  البغوي  تفسري   = القرآن  تفسري  يف  التنزيل  معامل  البغوي:  تفسر 

)املتوىف:   البغوي  مسعود  بن  النمر  510احلسني  هللا  عبد  حممد  أحاديثه  وخرج  حققه  احملقق:    -ه ( 
ض مجعة  الرابعة،    -مريية  عثمان  الطبعة:  والتوزيع  للنشر  طيبة  دار  الناشر:  احلرش  مسلم  سليمان 

 . 8م عدد األجزاء:  1997 -ه   1417
عطية،   -8 ابن  غالب   تفسري  بن  احلق  عبد  حممد  أبو  املؤلف:  العزيز  الكتاب  تفسري  يف  الوجيز  احملرر 

الشايف  542بن عبد الرمحن بن متام بن عطية األندلسي احملاريب )املتوىف:   السالم عبد  ه ( احملقق: عبد 
 . ه 1422 -بريوت الطبعة: األوىل  -حممد الناشر: دار الكتب العلمية 

تفسري القرطيب: اجلامع ألحكام القرآن، أبو عبدهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري    -9
)املتوىف:   القرطيب،  الدين  مشس  الربد 671اخلزرجي،  أمحد  حتقيق:  دار ه (،  أطفيش،  وإبراهيم  وين، 

 م. 1964 -ه  1384القاهرة، الطبعة: الثانية،  -الكتب املصرية 
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ابن كثري:  -10 القرشي    تفسري  بن كثري  عمر  بن  إمساعيل  الفداء  أبو  املؤلف:  العظيم،  القرآن  تفسري 
علمية،  ه ( احملقق: حممد حسني مشس الدين الناشر: دار الكتب ال774البصري مث الدمشقي )املتوىف:  

 ه . 1419 -بريوت الطبعة: األوىل  -منشورات حممد علي بيضون 
اليمين    -11 الشوكاين  هللا  عبد  بن  حممد  بن  علي  بن  حممد  املؤلف:  القدير،  فتح  الشوكاين:  تفسري 

الطيب  1250)املتوىف:   الكلم  دار  ابن كثري،  دار  الناشر:  األوىل    -ه (  الطبعة:  بريوت   -دمشق، 
 ه .  1414

ابن سعدي، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان املؤلف: عبد الرمحن بن انصر بن    تفسري  -12
)املتوىف:   السعدي  هللا  الرسالة  1376عبد  مؤسسة  الناشر:  اللوحيق  معال  بن  الرمحن  عبد  احملقق:  ه ( 

 .1م عدد األجزاء:  2000-ه  1420الطبعة: األوىل 
عاشور:  -13 ابن  تفسري  التحرير   تفسري  من  اجلديد  العقل  وتنوير  السديد  املعىن  "حترير  والتنوير 

)املتوىف:   التونسي  عاشور  بن  الطاهر  حممد  بن  حممد  بن  الطاهر  حممد  املؤلف:  اجمليد"  الكتاب 
للنشر  1393 التونسية  الدار  الناشر:  النشر:    -ه (  سنة  األجزاء  1984تونس  عدد  )واجلزء   30  :ه  

 .يف قسمني( 8رقم 
حممد األمني بن حممد املختار  :: أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن املؤلفتفسري الشنقيطي -14

)املتوىف الشنقيطي  اجلكين  القادر  عبد  الناشر1393  :بن  والتوزيع    :ه (  النشر  و  للطباعة  الفكر  دار 
 م . 1995 -ه   1415لبنان عام النشر:  -بريوت 

املع  -15 من  املوطأ  يف  ملا  بن  التمهيد  حممد  بن  هللا  عبد  بن  يوسف  عمر  أبو  املؤلف:  واألسانيد  اين 
مصطفى بن أمحد العلوي ,    -16  -16ه ( حتقيق:  463عبد الرب بن عاصم النمري القرطيب )املتوىف:  

اإلسالمية   والشؤون  األوقاف  عموم  وزارة  الناشر:  البكري  الكبري  عبد  النشر:    -حممد  عام  املغرب 
 .2ه  عدد األجزاء:  1387

قيم    -17 ابن  الدين  مشس  سعد  بن  أيوب  بن  بكر  أيب  بن  حممد  املؤلف:  القرآن  أقسام  يف  التبيان 
)املتوىف:   األجزاء:  751اجلوزية  عدد  لبنان  بريوت،  املعرفة،  دار  الناشر:  الفقي  حامد  حممد  احملقق:  ه ( 

1. 
بن  -18 الرمحن  عبد  حممد  العال  أبو  املؤلف:  الرتمذي  جامع  بشرح  األحوذي  الرحيم   حتفة  عبد 

   .10بريوت عدد األجزاء:  -ه ( الناشر: دار الكتب العلمية 1353املباركفوري )املتوىف: 
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الرد على املنطقيني املؤلف: تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين احلنبلي    -19
 .1عدد األجزاء:  -ان الطبعة:  الناشر: دار املعرفة، بريوت، لبن  -ه ( احملقق: 728الدمشقي )املتوىف: 

 ط، مشهد، إيران.  رسالة النصوص، حملمد بن إسحاق القونوي،  -20
أيوب    -21 بن  بكر  أيب  بن  حممد  املؤلف:  والتعليل  واحلكمة  والقدر  القضاء  مسائل  يف  العليل  شفاء 

)املتوىف:   اجلوزية  قيم  ابن  الدين  مشس  سعد  احملقق:  751بن  املعرفة،    -ه (  دار  لبنان  الناشر:  بريوت، 
 . 1م عدد األجزاء: 1978ه /1398الطبعة: 

أبيب    -22 املعروف  األنصاري  حيان  بن  جعفر  بن  حممد  بن  هللا  عبد  حممد  أبو  املؤلف:  العظمة: 
)املتوىف:   األصبهاين  دار  369الشيخ  الناشر:  املباركفوري  إدريس  حممد  بن  هللا  رضاء  احملقق:  ه ( 

 . 5عدد األجزاء:  1408 الرايض الطبعة: األوىل، -العاصمة 
األمة  -23  يف  السيئ  وأثرها  واملوضوعة  الضعيفة  األحاديث  حملمد  سلسلة  األلباين،  الدين  .  انصر 

السيئ   وأثرها  واملوضوعة  الضعيفة  األحاديث  انصر  سلسلة  حممد  الرمحن  عبد  أبو  املؤلف:  األمة  يف 
)املتوىف:   األلباين  األشقودري  آدم،  بن  جنايت  بن  نوح  احلاج  بن  دار 1420الدين،  النشر:  دار  ه ( 

الرايض   األوىل،    -املعارف،  الطبعة:  السعودية  العربية  /    1412اململكة  األجزاء:    1992ه   عدد  م 
14. 
املصابي   -24 مشكاة  على  الطييب  الدين  شرح  شرف  السنن(،  حقائق  عن  ب )الكاشف  املسمى  ح، 

( الطييب،  عبدهللا  بن  الباز  743احلسني  مصطفى  نزار  مكتبة  هنداوي،  عبداحلميد  د.  حتقيق:  ه (، 
 م. 1997 -ه   1417الرايض(، الطبعة: األوىل،  -)مكة املكرمة 

الدين    -25 عالء  بن  حممد  الدين  صدر  املؤلف:  الطحاوية  العقيدة  العز  شرح  أيب  ابن  حممد  بن  علّي 
)املتوىف:   الدمشقي  الصاحلي  األذرعي  الشؤون  792احلنفي،  وزارة  الناشر:  شاكر  أمحد  حتقيق:  ه ( 

 .1ه  عدد األجزاء:  1418 -اإلسالمية، واألوقاف والدعوة واإلرشاد الطبعة: األوىل  
ال  -26 أبو  حجر  بن  علي  بن  أمحد  املؤلف:  البخاري  صحيح  شرح  الباري  العسقالين فتح  فضل 

املعرفة   دار  الناشر:  قام   1379بريوت،    -الشافعي  الباقي  عبد  فؤاد  حممد  وأحاديثه:  وأبوابه  رقم كتبه 
بن  العزيز  عبد  العالمة:  تعليقات  عليه  اخلطيب  الدين  حمب  طبعه:  على  وأشرف  وصححه  إبخراجه 

 . 13عبد هللا بن ابز عدد األجزاء: 
و   -27 الكتاب  ضوء  يف  الصويف  الناشر:  الفكر  اليوسف  اخلالق  عبد  بن  الرمحن  عبد  املؤلف:  السنة 

 .1م عدد األجزاء:  1986 -ه   1406مكتبة ابن تيمية، الكويت الطبعة: الثالثة، 

https://al-maktaba.org/book/12762
https://al-maktaba.org/author/414
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الدائمة    -28 اللجنة  مجع    -فتاوى  واإلفتاء  العلمية  للبحوث  الدائمة  اللجنة  املؤلف:  األوىل  اجملموعة 
الدويش   الرزاق  عبد  بن  أمحد  األجزاء:  وترتيب:  العلمية    26عدد  البحوث  إدارة  الناشر: رائسة  جزءا، 

 الرايض.  –اإلدارة العامة للطبع  -واإلفتاء 
ه ( 1421القول املفيد على كتاب التوحيد املؤلف: حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )املتوىف:    -29

 .2ه  عدد األجزاء: 1424رم الناشر: دار ابن اجلوزي، اململكة العربية السعودية الطبعة: الثانية, حم
بن    -30 أيوب  بن  بكر  بن أيب  حممد  املؤلف:  نستعني،  وإايك  نعبد  إايك  منازل  بني  السالكني  مدارج 

ه (، احملقق: حممد املعتصم ابهلل البغدادي الناشر: دار  751سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف:  
 .2م عدد األجزاء: 1996 -  ه 1416بريوت الطبعة: الثالثة،  -الكتاب العريب 

الدين    -31 نور  احلسن  أبو  حممد،  )سلطان(  بن  علي  املؤلف:  املصابيح  مشكاة  شرح  املفاتيح  مرقاة 
ه   1422لبنان الطبعة: األوىل،    -ه ( الناشر: دار الفكر، بريوت  1014املال اهلروي القاري )املتوىف:  

 .9م عدد األجزاء: 2002 -
ورسائل فض  -32 صاحل بن حممد  جمموع فتاوى  صاحل العثيمني املؤلف: حممد بن  الشيخ حممد بن  يلة 

)املتوىف الوطن  1421  :العثيمني  دار  الناشر:  السليمان  إبراهيم  بن  انصر  بن  فهد  وترتيب:  مجع    -ه ( 
 .26ه  عدد األجزاء:  1413 -دار الثراي الطبعة: األخرية  

الربسي، حتقيق  رجب /  السالم، أتليف: احلافظ أمري املؤمنني عليه  يف أسرار مشارق أنوار اليقني -33
للمطبوعات، األعلمي  مؤسسة  منشورات  عاشور،  علي  السيد    -لبنان   - بريوت   العالمة/ 

 ه .1422ط
 .ليبيا  - طرابلس - الوصية الكربى لشيخ العروسية عبد السالم الفيتوري، ط مكتبة النجاح -34
الفتاوى   -35 أبو   جمموع  الدين  تقي  )ت:  املؤلف:  احلراين  تيمية  بن  احلليم  عبد  بن  أمحد  العباس 

الشريف،  725 املصحف  لطباعة  فهد  امللك  جممع  الناشر:  قاسم  بن  حممد  بن  الرمحن  عبد  احملقق:  ه ( 
 م. 1995 -ه 1416املدينة النبوية، اململكة العربية السعودية، 
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