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 ارَبِنة اأَلَعاِمَجة لََّجَم

 يف سطور ةالميَّم اإلِسِوُلللُع

 

 ، مجلت جامعت ألاهبار للعلىم ؤلاسالميت
 
 علمي   مجلت

 
 فصلي   ت

 
 م   ت

 
 حك

 
جصدر ، مت

 ىِت، أربعت أعداد في الس  / جامعت ألاهبار، بعً كليت العلىم ؤلاسالميت
 
عن

 
 ى بح

 
 ي

ْ
 رش

غِت العربيِت في العلىم ؤلاسالميت البحىث 
ّ
 .بالل

 

سست اإلا
 
 ببغداد: والىجائم الكخب دار في ؤلاًداع وركم (م،2009سىت )جلت أ

 الدولي اإلاركم: اإلاعياري  الخصييف على (م، وحصلت2009( لسىت )1235)

ISSN (Print): 2071-6028       
ISSN (Online): 2706-8722 

 

سهم في العلىم ؤلاسالميت بما ئلى وشِر اإلاجلت تهدف  قي باإلاسخىي العلمي ٌ  الرُّ

م وشر  في  البحىث العلميت ألاصيلت واإلاخميزةللخخصصاث الشرعيت، وذلك عً طٍر

، ال سيما البحىث التي حعالج اإلاشاكل، وجضع جميع فروعهابالعلىم ؤلاسالميت 

 ئسالميت هليت.الحلىل إلاسخجداث العصر، كل ذلك وفم رؤٍت 
 

تها اباصدار  مسخمرة اإلاجلت الباحثين مً العراق وخارجه، وهي اسخلطبت

 مهمت في اإلاكخبت  الباحثين واإلاإسساث التي جرفد
ً
ت

 
ِبى

 
عدُّ ل

 
بالدراساث والبحىث التي ح

 العلميت كادًميتألا ، ومىكع اإلاجالثاإلاجلتمىكع ، وهي مخىفرة على ؤلاسالميت

 .العراكيت

 

 ييئة التحرير
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 ُشُرِوُط الهَِّصر الِعِلِميَّة
 

د    في البحىث  الب 
 
 جحلم الشروط العلميت آلاجيت: مً مت لليشر لد  اإلا

  البدثأن ًيىن  .1
 
.بالل

ً
 غت العشبُت خطشا

ِشش   كذ البدث ًيىن  ال أن .2
ُ
ِبل   أو ،و

ُ
خشي  مجلت   في لليششِ  ك

ُ
 .أ

 .ؤلاظالمُت العلىماث خططج خذأ في يىن ً أن البدث في شترطٌُ  .3

ال جلبل بدىر جدلُم اإلاخطىطاث، إال إرا اعخمذث على وسخخين ازيخين،  .4

لبل الخدلُم على وسخت واخذة إال  ًُ  ضىابط معُىت.بخدلم وال 

فيال الطابع راث البدىر جلبل ال .5  أو هُئاث أو إلاىظماث جيٍتروال أو خعٍش

 .معُىت حهاث

ذ ال أن على (Turnitin) برهامجب فدظجخضع البدىر لل .6  وعبت جٍض

 وفم ،(%30 )، ووعبت الاكخباط عً: (%20 ): عً البدث في الاظخالٌ

 .الىافزة الخعلُماث

دم  لها أن ب  مً كِ  جخضع البدىر إلى فدظ أوليّ  .7 ش، ٍو ل هُئت الخدٍش

، على أن ال جخجاوص مذة دون بُان ألاظبابحعخزس عً كبٌى البدث مً 

 هظش الهُئت أظبىع
ً
 ، ا

ً
ٌ  بالضشوسة حعني ال الهُئت مىافلت أن   علما  كبى

 .اإلادىمين على عشضه ضالخُت حعني ماإه   لليشش، البدث

م  البدثًخضع  .8 ً لب  كِ  مًللخلٍى  العلمي الخخطظ في ازىين خبيًر

 إلىالبدث  شظلًُ  الخلُُم في اخخالفهما خاٌ وفي، البدث إلاىضىع الذكُم

ِ د  ُم 
ّ
 عً ج زالث، مى

ً
  خبير   لب  كِ  مً البدث مٍلى فضال

ُ
 ل

 
في مذة ال ، ّي ىِ غ

ً  .جخجاوص: شهٍش

شظل .9
ُ
مين مالخظاث ج ِ

ّ
ى د 

ُ
يشش إلى الباخث، وال اإلا  بها. بعذ ألاخز إال البدث ًُ

وألاخز  خلُُمال بعذ بدِث مً ال حذًذة وسخت إسظاٌ الباخِث  على .11

 .الخظاثاإلاب



 

 

ذ ال للبدث بملخظ الباخث طالبًُ  .11 ، وولماث ولمت (200)عً  ًٍض

ذ عً   ولماث، و  (3)مفخاخُت ال جٍض
 
ت، العشبُت غخينبالل  أن على وؤلاهجليًز

 ًيىن اإلالخظ ؤلاهيليزي مطادك
ً
اإلاىخب الاظدشاسي بجامعت علُه مً  ا

 .وعاهُتولُت التربُت للعلىم ؤلا -ألاهباس

12. ً ً  ؤلا  اإلالخظخضم 
 
 .تؤلاهيليًزغت هيليزي عىىان البدث واظم الباخث بالل

طالب الباخث بئسفاق ظيرة راجُت  .13  .عىه ُمىحضةًُ

 لذم الباخث ًُ  .14
ً
ا  ُ  خط

ً
 فُه ًخعهذ  إكشاسا

ُ
 هى حهذ  لليشش م لذ  بأن  البدث اإلا

الاعخذاء على  إلاعؤولُت اللاهىهُت واملت في خاٌاٍخدمل خالظ له، و 

.ً ت لآلخٍش  الحلىق الفىٍش

 ما جمثل سأي أصحابها فلط.جمثل سأي اإلاجلت، وإه  البدىر اإلايشىسة ال  .15

  ظىاء، البدىر معىداثاإلاجلت غير ملضمت بئعادة  .16
ُ
 لم أم البدث ش  ِش و

 ًُ 
ْ
 .ششي
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 الَفهِّيَّةُشُرِوُط الهَِّصر 

 

ر  ر الشروط اً 
ْ

ش
 
لدمت للي

 
يتعى في البحىث اإلا ِ

ّ
ى
 
 آلاجيت: الف

  إسظاٌو مع اإلاجلت،  الخخاطب ًيىن  .1
ً
ذ البدىر إلىتروهُا م بٍش ، عً طٍش

 issccoll@uoanbar.edu.iq:   ؤلالىترووي إلاجلتا

 .مىفشدة وبمعافاث، الحاظىبعلى ( Word)برهامج الُىسد ب البدث طبعًُ  .2

 ، (سم2) وأظفل أعلى: الىدى آلاحي على الطفدت إعذادًيىن  .3
ً
  ًمُىا

ً
عاسا  َو

، و  (سم2)
ً
 .الطفداث مُجشكمع مشاعاة  ،(B5): الىسكت حجمأًضا

، وباللىن ، للمتن والهامش(Simplified Arabic) :بخطجيىن الىخابت  .4

 .ألاظىد

الطفدت ألاولى: : آلاحي الىدى على لبدثا هخابتضفداث  حعلعل ًيىن  .5

بعذ رلً  ،وإًمُالتهم وعىىاهاتهم الباخثين أظماء الشئِغ، البدث عىىان

ت العشبُت باللغخين البدث ملخظ م   ،مع اليلماث اإلافخاخُت وؤلاهيليًز
ُ
ز

م   اإلالذمت،
ُ
م   اإلاطالب، أو اإلاباخثز

ُ
  الخاجمت،ز

ً
 اإلاطادس كائمت واخيرا

 .واإلاشاحع

 ألاهباس حامعت مجلت) :عباسة البدث مً فلط ألاولى الطفدت على ىخبًُ  .6

يىن  الطفدت، ًمين أعلى (ؤلاظالمُت للعلىم  (22) بحجم: خط جدتها ٍو

 .هاٌعاس  إلى الطفدت ًمين مً (Bold) غامم ظىدأ

 الطفدت وظط غامم سىدأ (21) بالحجم الشئِغ البدث عىىان ًيىن  .7

 .ألاولى

8.  
ُ
 (Bold) غامم سىدأ (23) بالحجم، وعىىاهاتهم الباخثين أظماء ىخبج

 ، أظفل  عىىان البدث.ألاولى الطفدت وظط
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9.  
ُ
 واظم الباخث. ترن معافت بين عىىان البدثج

ىخب إًمُل الباخث جدذ اظمه  .11  مباششة، مع مشاعاة الذكت في رلً.ًُ

11.  
ُ
 الخاجمت، اإلاطالب، أو اإلاباخث اإلالذمت،: )ألاولُت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت وظط (Bold) غامم أسىد (23) بالحجم( اإلاطادس الهىامش،

12.  
ُ
 ًمين (Bold) غامم سىدأ (21) بالحجم الثاهىٍت العىىاهاث ىخبج

 .الطفدت

 ، الطفدت ضبط مع، (21) بالحجم البدث متن ىخبًُ  .13
ُ
 معافت ترنوج

ٌ  للعطش (سم2) كذسها بادئت  .اإلاتن مً فلشة ليل فلط ألاو

14.  
ُ
)حىاش ي هفعها  الطفدت فيوجيىن ، (22) حجمالهىامش البدث ب ىخبج

 هىزا: كىظين بين الهامش سكم ًيىن على أن ، البدث متنأظفل  سفليت(

 .خذة على التركُم ليل ضفدت، مع خُاس (2)

شترط هخابت الىطىص اللشآهُت بالشظم العثماوي، ببرهامج:  .15 )مصحف ٌُ

 .(الىبىٍت لليشر الحاسىبياإلادًىت 

:  العشبُت الحشوف بدعب اإلاطادس جشجِب ًيىن  .16
ً
)أ، ب، ث، ر، ج، هجائُا

 ، ح، خ، .... (
ً
 جللائُمشكمت جشكُما

ً
 فُه ًيىن  الزي الخيعُم باظخخذام ا

 ..(2)، هىزا فلط هلطت مع الشكم

 (03)اإلاجلت غير ملضمت بلبٌى البدىر التي ًخجاوص عذد ضفداتها عً  .17

 ضفدت، ظىي ضفداث: العىىان واإلالخظ واإلاطادس.

 

 

 

 

 

 



 

 رــر  الهَِّصِوــُجُأ

ر 
ْ

ش
 
 الىحى آلاحي:على في اإلاجلت  أجىر الي

ْعخىفى مً الباخثين  .1  مبلغداخل العشاق ٌُ
ً
مائت وخمعت وعششون كذسُه:  ا

مً البدث، فئن ضفدت ألاولى  (22)، عً الـدًىاس  عشاقي (125000)ألف 

ضاف مبلغ كذسُه: ألفان وخمعمائت  رلًعلى صاد  عشاقي عً  دًىاس   (2500)ًُ

 .وّلِ ضفدت  

ْعخىفى مً الباخثين  .2  مبلغخاسج العشاق ٌُ
ً
كذسُه: مائت وخمعت وعششون  ا

 رلًلى مً البدث، فئن صاد عضفدت ألاولى  (22)، عً الـ($ 125) دوالس،

ضاف مبلغ كذسُه:  . ($ 3) زالزت دوالساثًُ  عً وّلِ ضفدت 

غ الباخث باليلفت النهائُت  .3
 
بل خدمل أحىس ل ًُ شش لدعذًذها، ٍو

 
حىس الي

ل وافت.ال  خدٍى

عاد اإلابلغ الزي جم  هبدثالباخث سحب إرا  .4 ٌُ بعذ إسظاله إلى الخبراء، 

 ح
ّ
 مىُه أحىس الخبراء فلط.مُه مً عل

ً
 الباخِث مخطىما

 بعذ دفع  .5
ّ

يشش بدثه إال ًُ ش، وال 
ْ

ش
 
ضود الباخث بىخاب كبٌى الي ًُ حىس ألا ال 

 .واملت

 جتراوح مذة خالٌ والفىُت العلمُت الششوط اظخىماٌ بعذ البدث ًيشش .6

خ مً أشهش( 9-3)حععت  إلى زالزت مً ٌ  هخاب ضذوس  جاٍس  اليشش، كبى

 .اليشش ظشوف وبدعب

ض   .7 م ، إلىتروهُت مً بدثه (معخلتبيسخت )ود الباخث ًُ جشظل عً طٍش

لها مً ًمُلؤلا  مىً جٍض   مىكع اإلاجلت، ٍو
ً
 .أًضا
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 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

1 
ستدالل باألحادٓث ميَج الظعساّٖ يف اال

ّاملْضْع٘ ّأثسٍا يف تفشريِ  الضعٔف٘
 منْذجاأسْزٗ البكسٗ 

 الشٔد علٕ حشً عبٔد
 38-1 حدٓث أ.د.ذلنْد محٔد دلبل

2 
 السّاٗ الرًٓ تهله فَٔه 

 اإلماو البدازٖ يف الضعفاٛ الصغري 
 ّأخسج هله يف الصخٔح

 88-39 حدٓث سسمد فؤاد طفٔل أ.و.د.

 و الدزداٛ الهربٚ أأحادٓث  3
 دزاس٘ ىكدٓ٘

 144-89 حدٓث خلدٌّ ىْزٖ إمساعٔل. و.د

4 
تطبٔكات أصْلٔ٘ علٙ أحادٓث صف٘ 

 الْضْٛ مً نتاب عندٗ األحهاو
 دزاس٘ تطبٔكٔ٘

عبدالٍْاب بً عبداهلل . أ.د
 192-145 أصْل فكُ السسٔين

5 
الكاعدٗ األصْلٔ٘ مفَْمَا، ضْابطَا، 

 226-193 أصْل فكُ عنس حشني غّزاٖ. أ.و.د ّظاٜفَا، مشتيداتَا، أىْاعَا

 حل املسٓض يف العيآ٘ الطبٔ٘  6
 ّحفظ الهسام٘ يف الظسٓع٘ اإلسالمٔ٘

ذلند بً عبداهلل بً عابد . أ.د
 268-227 فكُ الصْاط

7 
اليزاعات احلسبٔ٘ بني البالد اإلسالمٔ٘ 

 ّطسم فضَا يف الفكُ اإلسالمٕ
بسأٍه ذلنْد إالشٔدٗ إٓياض 

 326-269 فكُ صادم خلف أْٓب. أ.د

 املشاٜل االفرتاضٔ٘ للنشح علٙ اخلف  8
 يف حاطٔ٘ الباجْزٖ

 و. و. صالح صادم دلٔد
 368-327 فكُ أ. د. عبد السمحً محدٖ طايف

9 
آزاٛ أبٕ احلشً السستغفين احليفٕ 

 ٍـ( 345الفكَٔ٘ )ت: 
 فٔنا عدا العبادات

 412-369 فكُ أ.و.د.فساض دلٔد عبداهلل

 اخلالفٔاتتسجٔخات البَٔكٕ يف نتابُ  11
 دزاس٘ فكَٔ٘ مكازى٘ نتاب الصدقات

 قٔص سعدٖ مجٔلالشٔد 
 466-413 فكُ أ.و.د. أمحد عبٔد جاسه

 

 

 



 

 

 الصفخ٘ حبث يف الباحث البخث ت

11 
 طَادٗ املشتدفٕ دزاس٘ فكَٔ٘ تأصٔلٔ٘

مع دزاس٘ تطبٔكٔ٘ يف احملانه »
 «الشعْدٓ٘

 514-467 فكُ عنس بً عبد اهلل الفآز. أ.و.د

حهه إثبات اليشب بسؤٓا الييب صلٙ اهلل  12
 536-515 فكُ عادل محاد سامل. د.و علُٔ ّسله

13 
 لٔعكْب باطا: حاطٔ٘ علٙ طسح الْقآ٘

 51-46دزاس٘ ّحتكٔل مً اللْح٘: 
 )مشاٜل يف الصٔاو ّاالعتهاف(

 581-537 فكُ ذلند لإمساعٔعبد احلنٔد . و.و

14 
 األىبٔاٛ ّعصن٘ تعاىل اهلل زؤٓ٘

 الهسماسيت حشني بً ْٓسف اإلماو عيد
 (ٍـ916ت)

 الشٔدٗ زىا جرب جفال
 618-581 عكٔدٗ إبسأٍه زجب عبداهلل. أ.د

15 
 ىْز العٌْٔ يف تلدٔص سريٗ األمني املأمٌْ 

 ٍـ(734البً سٔد الياض )ت
 )حبث يف امليَج ّاملْازد (

 654-619 سريٗ و.د. جياٌ قخطاٌ مجٔل
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 باللغة العزبية ملخص
 جفال جرب السيدة رىا

 أ.د. إبزاهيه رجب عبداهلل

يكسؼ بف حسيف إلماـ لكقكؼ عمى رأم اتيدؼ إلى ادراسة ىذا البحث 
، رؤية اهلل تعالىتيف مف مسائؿ العقيدة، كىما: مسألفي ، الكرماستيِّ )رحمو اهلل(

 بأسمكباألدلة  كناقش عرض المسألتيف، كنقؿ أقكاؿ العمماء،حيث ، عصمة األنبياءك 
  .ةعر اشلألمكافقان ا ميو فييأر كاف ك ، رصيف عممي

 النبوات ، اإللهيات، العصمة، رؤية اهلل، يوسف الكرماستي: الكممات المفتاحية
SEEING GOD ALMIGHTY AND THE INFALLIBILITY AT THE IMAM 

YUSUF BIN HUSAYN AL-KARMASTI (D.906 AH) 

Mrs. Rana J. Jafal 
Prof. Dr. Ibrahim R. Abdullah 

Summary 
This research is a study that aims to find out the opinion of Imam Yusuf ibn 

Husayn al-Karmasti regarding two issues of belief: the vision of God 

Almighty and the infallibility of the prophets. 

He presented the two issues, transmitted the sayings of scholars, and 

discussed the evidence in a sober scientific manner, and his opinion on them 

was in agreement with the Ash'ari. 
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 املقدمة
مد ة اٍلعىالميف رب هلل اٍلحى ـ كىالصََّلى مَّد رىسيكلو عمى كىالسََّلى  أىٍجمىًعيفى  كىآلو ميحى

ابو  .. كبعد: الطاىريف. البررة كىأىٍصحى
تىعىالىى تبىارؾ اهلل ًإفف ًصفىاتو ذىاتو ًفي بمعرفتو عىبده أىمر كى  ككمالو كحكمتو كعدلو كى

كىمىاؿ مىًشيئىتو كنفكذ صفتو ًفي  ًإلَّ  كيمو بذلؾ اٍلمعرفىة تتكامؿ كىلى  قدرتو كىعيميـك مىٍممىكىتو كى
اؼ كبإثبات عىنوي  النقائص ًبنىٍفي  بدع مف شىٍيء يشكبو أىف غير مف لىوي  اٍلكىمىاؿ أىٍكصى

لحاد المبتدعيف كىافى  اٍلميٍمًحًديفى  كا   مىٍعرفىتو أكجب ًبمىا اٍلمعرفىة ألمريف متضمنا تىعىالىى أمره كى
مىٍيوً  أكجب ًبمىا كاإلحاطة تَّى مجانبتو عى يمىاف كصؼ لىوي  تحقؽ الكصفاف لىوي  اٍجتمع ًإذا حى  اإٍلً

 كبعد:كاإليقاف  اإلتقاف سىًبيؿ عمى
رؤية اهلل تعالى وعصمة األنبياء عند ػ)ب مكسـكالبحث اليـك ىذا الأيدينا بيف ف

: تي المكسكمةمف رسال كىك بحث مستؿ، (609)تـ اإلمام يوسف بن حسين الكرماستي
 الحنفي الكرماستي حسيف بف يكسؼ لمشيخ اإلسَلمية الفرؽ مف الناجية الفرؽ عقائد)
حياة : جاء األكؿ، مطالبثَلثة ، كقد رتبت البحث عمى (كتحقيؽ دراسة( َٔٗت)

: لثالثاك ، الكرماستي يكسؼ اإلماـ عندتعالى  اهلل رؤية: كالثاني، ياإلماـ الكرماست
برز ت البحث بخاتمة تضمف أختم ثـ، الكرماستي يكسؼ اإلماـ عند األنبياء عصمة
 النتائج.
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 : األول املطلب
 ماو الكزماسيتحياة اإل

 :رمحه اهلل سريتُهأوال:  
 :سمو ونسبوا

 ،المكلى الحنفي ،البياني ،األصكلي المتكمـ ،القاضي الفقيو ،ماـ العَلمةىك اإل
( نسبة إلى ، يينسب إلى كرماست، ك)الًكٍرمىاستيِّ بف حسيف الكرماستيِّ أيكسؼ 
بتركيا، ككلية بركسا تقع في الشماؿ،  (ُ)(، كىي بمدة مف بمداف كلية )بركسا()ًكٍرماستىِّ 

كتقع إلى الجنكب مف بحر مرمرة، كتصحَّفت في بعض المصادر إلى )الكرماسني(، 
ا )الكراماستي(، كلـ أجد في ترجمتو سكل ما كبعض مف حقؽ كتبو ضبطيا ىكذ

 .(ِ)ذكرت
( بفتح الكاؼ كسككف الراء، أك بفتح الكاؼ كفتح كبعضيـ ضبط )الكىٍرماستيِّ 

 .(ّ)((، كبعضيـ ضبطيا بكسر الكاؼ كسككف الراء )الًكٍرماستيِّ الراء )الكىرىماستيِّ 
 مصادر.حسب ما بيف يدٌم مف بكلـ تذكر التراجـ لنا تاريخ كلدتو 

 

                                                           

، كىي في الشماؿ الغربي لتركيا المعاصرة. ينظر: المكسكعة «بكرصة»بركسا: كتعرؼ في أيامنا بػ ُ))
حتى عصرنا الحالي،  التاريخية: مكجز مرتب مؤرخ ألحداث التاريخ اإلسَلمي منذ مكلد النبي الكريـ 

مكم بف عبد القادر السقاؼ،   .َّٖ/ُإعداد: مجمكعة مف الباحثيف بإشراؼ الشيخ عى
ينظر: الشقائؽ النعمانية في عمماء الدكلة العثمانية: أحمد بف مصطفى بف خميؿ، أبك الخير، عصاـ ( ِ)

كالكجيز في أصكؿ الفقو: ، ،َِِ/ُىػ(، دار الكتاب العربي، بيركت، ٖٔٗالديف طاٍشكيٍبرم زىادىٍه )ت
، ُل، مصر، طػػق(، تحقيؽ: السيد عبد المطيؼ كساب، دار اليدَٔٗيكسؼ بف حسيف الكرماستيِّ )ت

،كاألعَلـ: خير الديف بف محمكد بف محمد أبف عمي بف فارس، الزركمي الدمشقي  َّق، صَُْْ
 .ِِٕ/ٖـ، ََِِ، ُٓىػ(، دار العمـ لممَلييف، طُّٔٗ)ت

، كمعجـ المؤلفيف: عمر بف رضا بف محمد راغب بف عبد الغني كحالة ِِٓ/ٓينظر: األعَلـ لمزركمي: ( ّ)
 .ِْٗ/ُّ، مكتبة المثنى، بيركت، دار إحياء التراث العربي، بيركت، ىػ(َُْٖالدمشقي )ت
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 .مكاىته العلنيةثاىيا:  
نشأ الكرماستي نشأة عممية أدبية قكية فقد تعمـ العربية كالعمـك الشرعية، كترقى 
حتى برع في عمـك الشريعة كفنكف العربية كآدابيا مف المغة كالنحك كالبَلغة، كتبحر في 

شار فقو اإلماـ أبي حنيفة، كتأصؿ عمى أصكلو حتى صار مف أئمة العصر الذيف ي
كبَلغيان،  ،ككاف الكرماستي رحمو اهلل فقييان حنفيان، كأصكليان متكممان  .(ُ)إلييـ بالبناف

 .(ِ)كقاضيان 
 .أعنالهثالثا: 

، ثـ صار قاضيان اصار مدرسان ببعض المدارس، ثـ صار قاضيان بمدينة بركس
بمدينة قسطنطينية، ككاف في قضائو مرضي السيرة محمكد الطريقة، ككاف سيفان مف 

لى المسجد إسيكؼ الحؽ، كل يخاؼ في اهلل تعالى لكمة لئـ، ركم أنو ذىب يكمان 
بعمامة صغيرة، كلما خرج مف المسجد طمبو الكزير إبراىيـ باشا لمصمحة اقتضت 

؛ خكفان مف ترجيح جانب الكزير عمى المسجد، فمما رآه الكزير حضكره، فمـ يبدؿ عمامتو
عمى تمؾ الييئة سألو عنيا قاؿ في جكابو: حضرت خدمة الخالؽ بيذه الييئة كلـ أجد 
في نفسي رخصة في تغيير الييئة ألجؿ الكزير، فكقع ىذا الكَلـ عند الكزير مكقع 

لى المكلى إخاف  السمطاف بايزيد رسؿأ، ف(ّ)خاف مسمطاف بايزيدلالقبكؿ كالرضا، كحكاه 
 .(ْ)المذككر جكائز سنية؛ ألجؿ فعمو المذككر

                                                           

ينظر: شذرات الذىب في أخبار مف ذىب: عبد الحي بف أحمد بف محمد ابف العماد العىكرم الحنبمي، ( ُ)
ىػ، َُْٔ، ُىػ(، تحقيؽ: محمكد األرناؤكط، دار ابف كثير، دمشؽ، بيركت، طػػَُٖٗأبك الفَلح )ت

ٗ/ْٓٗ. 
 ر: المصدر السابؽ.ينظ ِ))
بكيع بالسمطنة بعد كفاة أبيو، سنة ست كثمانيف كثمانمائة، ، السمطاف محمد خاف : ىك أبفبايزيد خافّ) )

تقي الديف بف : ينظر: الطبقات السنية في تراجـ الحنفية ككانت كفاتو في سنة ثماف عشرة كتسعمائة.
 . ُٕٗىػ(، صََُُتعبد القادر التميمي الدارم الغزم )

 .ُِٕ/ُينظر: الشقائؽ النعمانية في عمماء الدكلة العثمانية: ( ْ)
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دخؿ  -كىك يكمئذ مفتي الرـك-بف أفضؿ الديف  (ُ)كي أف المكلى حميد الديفكحي 
فشكا إليو متصكفة  -كىك يكمئذ قاضي القسطنطينية-عمى المفتي المكلى الكرماستي، 

الذكر، كىذا مخالؼ لمشرع، فقاؿ المكلى  الزماف، كقاؿ: إنيـ يرقصكف كيصعقكف عند
، كقاؿ: إف (ِ)حميد الديف لمكرماستي: إف رئيسيـ ىذا الشيخ، كأشار إلى الشيخ سكندؾ

أصمحتو صمح الكؿ، ثـ أقاـ المكلى الكرماستي، كصحب معو الشيخ سكندؾ إلى منزلو، 
 تعالى عمى أدب كأحضر مريديو كىيأ ليـ طعامان، فأطعميـ، ثـ قاؿ: اجمسكا كاذكركا اهلل

فقالكا: نفعؿ ذلؾ، فمما شرعكا في الذكر صاح الشيخ في أذف المكلى  ،ككقار كسككف
الكرماستي صيحة عظيمة حتى قاـ، كسقطت عمامتو عف رأسو، كرداؤه عف منكبو، 

قاؿ لو  ،كشرع يصرخ كيصعؽ حتى مضى نحك ثمث النيار، فمما سكف اضطرابو
أنت قمت إنو منكر؟ فقاؿ لو: تبت إلى اهلل  ،لىالشيخ: ألم شيء اضطربت أييا المك 

 .(ّ)تعالى عف ذلؾ اإلنكار، كل أعكد إليو أبدان 
 .شيوخه وأقزاىهرابعا: 

 .شيوخو  -أ
لـ تذكر لنا كتب التراجـ سكل اثنيف مف شيكخو الذيف تتممذ عمى أيدييـ كسنأتي 

 عمى كؿ كاحدو منيـ بشيء مف التفصيؿ: 

                                                           

بف أفضؿ الديف الحسيني، قرأ عمى كالده، ثـ عمى المكلى يكاف، ثـ صار مدرسان : ىك أحميد الديف ُ))
بمرادية بركسة، ثـ بإحدل المدارس الثماف، ثـ كلي قضاء قسطنطينية، ثـ صار مفتيان بيا في أياـ 

 .ِٕٔص ينظر: الطبقات السنية، ، كمات كىك مفتو بيا، في سنة ثماف كتسعمائة.السمطاف بايزيد
، كصكفيتيا، الشيير )بقكغو جي ده ده(، كاف لو  ِ)) سكندؾ: ىك الشيخ العارؼ باهلل تعالى أحد مشايخ الرـك

. ينظر: الككاكب  جذب كحاؿ. ككانت كفاة الشيخ سكندؾ بالقسطنطينية، كىك مف طبقة الكرماستيِّ
، ىػ( تحقيؽ: خميؿ المنصكرَُُٔتلسائرة بأعياف المئة العاشرة: نجـ الديف محمد بف محمد الغزم )ا

 .ُِّ/ُ ـ،ُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ُط، لبناف ،دار الكتب العممية، بيركت
 .ُِّ/ُ، ينظر: الككاكب السائرة( ّ)
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العالم مصلح الدين مصطفى بن يوسف بن صالح البروسوي المشتهر بين  -1
 الناس بالمولى خواجو زاده.

 إلكاف كالده مف التجار، صاحب ثركة عظيمة، ككاف أكلده في غاية الرفاىية، 
خكتو في التكسب، حيث سمؾ طريؽ العمـ( زاده خكاجو)بنو اأفَّ  ، خرج عف طريقة أبيو كا 

، كاتصؿ بخدمة المكلى ابف العمـ ثـ دأب في طمب، عميو كالدهط سخلى إمما أدل ذلؾ 
قاضي أياثمكغ، فقرأ عنده األصميف، كالمعاني، كالبياف، ثـ كصؿ إلى خدمة خضر بؾ 

كبقي عمى التدريس إلى  بف جَلؿ، كقرأ عميو عمكما كثيرة، ككاف يكرمو إكرامان عظيما،
عطاه السمطاف بايزيد سمطانية أف مات السمطاف محمد فأتى إلى قسطنطينية، ثـ أ

 )خكاجو سا، كقد اختمت رجَلك سا، كعٌيف لو كؿ يـك مائة درىـ، ثـ أعطاه فتيا بر ك بر 
بأمر  «حاشيتو عمى شرح المكاقؼ»كيده اليمنى، فكاف يكتب باليد اليسرل، ككتب زاده( 

 .(ُ)السمطاف بايزيد إلى أثناء مباحث الكجكد، ثـ تكفاه اهلل تعالى
حكاش »ك ،«شرح عمى الطكالع»، ك«حكاش عمى شرح ىداية الحكمة»كلو أيضا 

 .(ِ)كغير ذلؾ «عمى التمكيح
ابناف اسـ الكبير منيما شيخ محمد، كاف فاضَل، عالما،   زاده( )لخكاجوككاف 

باشر التدريس كالقضاء، كترؾ الكؿ، كرغب في التصكؼ، ثـ ذىب مع بعض  مدٌرسا،
سنة اثنتيف أك ثَلث كتسعمائة، ككاف محٌققا العجـ إلى بَلد العجـ. كتكفي ىناؾ 

 .(ّ)مدٌققا

                                                           

 .ِّٓ/ٗ( ينظر: شذرات الذىب في أخبار مف ذىب: ُ)
كاتب »مصطفى بف عبد اهلل القسطنطيني العثماني المعركؼ بػ: طبقات الفحكؿسمـ الكصكؿ إلى : ينظر ِ))

مكتبة إرسيكا، ، تحقيؽ: محمكد عبد القادر األرناؤكط، ىػ(َُٕٔت« )حاجي خميفة»كبػ « جمبي
 .َّْ/ّـ، ََُِ، تركيا ،ستانبكؿا

 .ِْٕ/ٕاألعَلـ لمزركمي: : ينظر ّ))



 

 288 

14 

كمشاركة حسنة،  ،كاسـ األصغر منيما عبد اهلل، كاف صاحب ذكاء كفطنة
بيا  تكفي رحمو اهلل تعالى بمدينة بركسو كىك مفتو ، كتكفي كىك شاب، رحميـ اهلل تعالى

 .(ُ)في سنة ثَلث كتسعيف كثمانمائة
بن مسعود بن عمر الشهير بالمولى  الشيخ علي ابن مجد الدين محمد -ِ

 .(ِ)مصنفك
نما لقب بذلؾ؛ لشتغالو بالتصنيؼ في حداثة سنو، كالكاؼ في لغة العجـ إ

ليو إ( كرفع نسبو ىػَٔٔت) ماـ فخر الديف الرازمكلد اإلألمتصغير كىك رحمو اهلل مف 
لى إخيو أفي سنة ثَلث كثمانمائة كسافر مع  (مصنفؾ)في بعض تصانيفو، كلد المكلى 

، منيا اإلرشادح ك شر عدة كصنؼ  ،ىراة لتحصيؿ العمـك في سنة اثنتي عشرة كثمانمائة
المفتاح لمعَلمة التفتازاني، ك المصباح في النحك، كآداب البحث، كالمباب، ك المطكؿ، ك 

لى ممالؾ الرـك كصنؼ ىناؾ إربعيف أثـ ارتحؿ في سنة ثماف ك  كصنؼ حاشية التمكيح،
يضا شرح أفي سنة خمسيف كثمانمائة شرح المصابيح لمبغكم، كشرح في تمؾ السنة 

يضا حاشية شرح المطالع كأيضا شرح أالمفتاح لمسيد الشريؼ كصنؼ في ىذه السنة 
العمـك  أسَلـ البزدكم، كلو تصانيؼ أخر غير ما ذكرنا، قر صكؿ فخر اإلأبعضا مف 

كبيي مف تَلمذة العَلمة التفتازاني، كقرأ مكلى جَلؿ الديف يكسؼ األدبية عمى الاأل
ماـ اليركم حمد بف محمد بف محمكد اإلأيضان عمى الفاضؿ العَلمة قطب الممة كالديف أ

ماـ اليماـ عبد العزيز مف تَلمذة المكلى جَلؿ الديف يكسؼ، كقرأ فقو الشافعي عمى اإل
 ماـ نصيح الديف محمد بف محمد عَلء الديف.اإل بي حنيفة عمىأبيرم، كقرأ فقو بف األ

كاف رحمو اهلل سريع الكتابة يكتب كؿ يـك كراسان مف تصانيفو كغيرىا، ككاف 
فيكتب حؿ كؿ منيا في كرقة  ،شكاؿليو مكاضع اإلإيدرس لمطمبة بالكتابة يكتبكف 

 شكاؿ.لى صاحب اإلإ كيدفعيا

                                                           

 .ْٖ/ُينظر: الشقائؽ النعمانية:  (ُ)
 كما بعدىا. ََُ/ُينظر: الشقائؽ النعمانية: ( ِ)
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يكب أبي أكدفف عند مزار مات بقسطنطينية في سنة خمس كسبعيف كثمانمائة 
 .(ُ)نصارماأل

 .أقزاىه -ب

كثيران مف زىادىٍه )رحمو اهلل(،  طاٍشكيٍبرم النعمانية( )الشقائؽذكر صاحب كتاب 
 : كعمى النحك اآلتي منيـ أقراف الكرماستي، كسأقتصر عمى ذكر بعضو 

 .(ِ)وحد الدين البارحصاريأالعالم مصلح الدين مصطفى بن  -ُ
 ،عظيـ الحرمة ،صالحا شريؼ النفس عالي اليمة كبير القدركاف عالمان فاضَل 

ثـ صار مدرسا  (،خكاجو زاده)لى خدمة المكلى إقرأ عمى عمماء عصره ثـ كصؿ 
ثـ  ة،درنأثـ صار مدرسا بمدرسة العتيقة بمدينة  ،بمدرسة مراد باشا بمدينة قسطنطينية

سطنطينية في أياـ دكلة ثـ صار قاضيا بمدينة ق ،حد المدارس الثماففي أصار مدرسا 
 بيا. مات كىك قاضو  ،مدة عشر سنيف ،خاف السمطاف بايزيد

ككاف فاضَلن في العمـك كميا كقد اعترؼ عمماء عصره بفضمو كلكنو لـ يشتغؿ 
 ،تمؾ الرسالة عف فضمو ئتنب ،كرأيت لو رسالة في تجكيز الفرار عف الكباء ،بالتصنيؼ

 ككاف الظممة يخافكف منو خكفان  ،ككانت سيرتو في القضاء محمكدة كطريقتو فيو مرضية
 كدفف عند ق(،ُُٗ)اهلل  وتكفي رحم ،جزاه اهلل تعالى عف الشريعة خير الجزاء ،عظيمان 

كسنة الكفاة ىما الدليَلف  (زاده خكاجو)فالعَلقة بيف الشيخ  (ّ)مسجده بالمدينة المزبكرة
 .ف الكرماستي )رحميـ اهلل(عمى أنو مف أقرا

 

                                                           

: إسماعيؿ بف محمد أميف «أسماء المؤلفيف كآثار المصنفيف في كشؼ الظنكف»ينظر: ىدية العارفيف ( ُ)
 .ّّْ/ِـ، ُُٓٗىػ(، ككالة المعارؼ الجميمة في مطبعتيا البيية استانبكؿ، ُّٗٗباشا البغدادم )ت

 .ُِٕ/ُ الشقائؽ النعمانية:( ينظر: ِ)
 .ّّٗ/ّينظر: سمـ الكصكؿ إلى طبقات الفحكؿ: ( ّ)
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 اهلل(. )رحمو شرفالعالم الفاضل ابن األ -2
ثـ قرأ عمى  ،ككاف يشيد لو بالفضيمة التامة (،خكاجو زاده) قرأ عمى المكلى
ف أفاؽ حتى آلكاشتيرت فضائمو في ا ،كصار معيدان لدرسو ،المكلى عمي الطكسي

لى إثـ ذىبكا  ،ميـيكلـ يشؼ غم ،لى المكلى الطكسيإبعض الطمبة تحاكمكا في البحث 
صَل أنو ليس عنده مشكؿ أحتى يركل  ،شكاليـ في أكؿ كَلموإالمكلى المذككر فحؿ 
كلـ تذكر لنا ( ُ)عجكبة زمانو كنادرة أكانوأككاف رحمو اهلل تعالى  ،في مسألة مف المسائؿ

الدليؿ عمى أنو مف  (زاده خكاجو)كتب التراجـ سنة كفاتو، فتككف القراءة عمى شيخو 
 .أقراف الكرماستي )رحميـ اهلل(

 اهلل. رحمو العالم العامل سراج الدين -3
كصار معيدان  (،خكاجو زاده)لى خدمة المكلى إقرأ عمى عمماء عصره ثـ كصؿ 

حدل المدارس إعطاه السمطاف محمد خاف أثـ  ،ثـ صار مدرسان ببعض المدارس ،لدرسو
كحيف كاف مدرسان بيا أعطى السمطاف محمد خاف كاحدة منيا لممكلى  ،الثماف

 ككاف المكلى سراج الديف قرأ عميو في سكابؽ األياـ. ي،القسطَلن
حتى شيد المكلى خكاجو زاده بأف كؿ ما قرأه  ،ككاف حافظان لمسائؿ جميع العمـك

را في حفظ ماى أيضان عيرؼك  ،ما غاب عف خاطره حتى في العمـك الغريبة ،كطالعو
 ،كقد ذكرنا نظمو في حؽ المكلى خكاجو زاده ،عمى النظـ بالعربي كقادران  ،العرب قصائد
كتكفي في  ،ميارتو في إنشاء الكتبلعممو بالسمطاف محمد خاف مكقعا بالديكاف  لو كجعؿ

خكاجو )عنفكاف شبابو، ككاف مكتو مصيبة لمعمماء، كحكى المكلى الكالد عف المكلى 
ل كقد سمع خبر إقاؿ كلـ يمر عميو زماف كثير  ،نو قطع يدهأل في المناـ نو رأأ (زاده

 ، كذلؾ الحاؿ ىنا فإف كتب(ِ)مكتو تعبيرا لمرؤيا المذككرة يعدي ك  ،كفاة المكلى سراج الديف
                                                           

 .ُِٖ/ُالشقائؽ النعمانية: ( ينظر: ُ)
 .ُُِ/ُينظر: الشقائؽ النعمانية: ( ِ)
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 الدليؿ( زاده خكاجو) لشيخو المَلزمة كالخدمة فتككف، كفاتو لـ تثبت لنا سنة التراجـ
 (.اهلل رحميـ)الكرماستيِّ  أقراف مف أنو عمى

 .عقيدته ومذهبه الفقهي ومؤلفاتهخامسا:  
أشعرم  (رحمو اهلل) الكرماستيِّ تبيَّف لي عند بحثي في ىذا المخطكط أف األماـ 

حنفي المذىب، كمف ذلؾ ما ذكره ذكرت أنو  ترجمتة نقمت التي الكتب كؿ ثـ ،(ُ)العقيدة
، كما ذكره (ّ)كحالة في )معجـ المؤلفيف(، كعمر رضا (ِ)الزركمي في )األعَلـ(

 .(ٓ)، كما ذكره ابف العماد الحنبمي في )شذرات الذىب((ْ)في )ىدية العارفيف(
 ،تدؿ عمى سعة عممو كتبحره في العمـك ،مؤلفات كثيرة (رحمو اهلل) كلمكرماستيِّ 

عمـك مف العقيدة، فقد برع في العمـك الشرعية، كالعربية، لذلؾ تجد مؤلفاتو في شتى ال
قِّؽ منيا كالذم بقي كالفقو، كاألصكؿ، كالمغة العربية، كسأذكر مؤلفاتو  مع ذكر الذم حي

 :في ذلؾحسب ما تيسر لي عمى حالو كب
 : كىي مدار بحثي ىنا.رسالة في عقائد الفرؽ الناجية -ُ
 .، مخطكط تعميقو عمى شرح المكاقؼ في النبكات -ِ
 مخطكط .الحماية شرح الكقاية،  -ّ
 . مخطكط حاشية عمى حاشية السيِّد لممطكؿ -ْ

                                                           

رح بذلؾ بنفسو في مخطكطو عندما قاؿ: )صفاتو تعالى: في ثمرات الصفات قديمة عندنا، ُ) يعني -( صَّ
اإلماـ اإليجي )رحمو اهلل(، ينظر: المكاقؼ: عضد  مف الرسالة، ثـ أيد ذلؾ ُٕ(، ينظر: ص-األشاعرة

ق(، تحقيؽ عبد الرحمف عميرة، دار الجيؿ، لبناف، بيركت، ٕٔٓالديف عبد الرحمف بف أحمد اإليجي )ت
 .ٖٔ/ّـ: ُٕٗٗ-ىػُُْٕ

: فقيو حنفي(، ( قاؿ الزركمي: )ِ)  .ِِٕ/ٖيكسؼ بف حسيف الكرماستيِّ
، الحنفي(،  قاؿ عمر رضا كحالة: )يكسؼ بف حسيف( ّ)  .ِْٗ/ُّالكرماستيِّ
نىًفٌي(، ( ْ) كمي الحى  .ّٔٓ/ِقاؿ البغدادم: )الكرماستى ييكسؼ بف الحسىيف الكرماستىِّ الرُّ
 .ْٗٓ/ٗقاؿ ابف العماد الحنبمي: )المكلى يكسؼ بف حسيف الكرماستيِّ الحنفي(، ( ٓ)
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 . ، مخطكط رسالة في الجياد -ٓ
 ، مخطكط .رسالة في الرىف -ٔ
 ، مخطكط .رسالة في الكقؼ -ٕ
 .مخطكط  التبياف مف المنتخب -ٖ
 ، مخطكط .شرح اليداية -ٗ

 ، مخطكط .شرح في فركع الفقو الحنفي -َُ
، تحقيؽ: مصطفى محمكد األزىرم     زبدة الكصكؿ إلى عمدة األصكؿ -ُُ

 .محمد حسيف الدمياطي، دار ابف القيـ كدار ابف عفافك 
، تحقيؽ: حسف الزاىدم، الجامعة مقاصد الفرعيةالإلى  األصميةالمدارؾ  -ُِ

 .اإلسَلمية، باكستاف
مصطفى محمكد األزىرم، دار : ، تحقيؽ كدراسةالكجيز في أصكؿ الفقو -ُّ

 ابف القيـ ك دار ابف عفاف.
براىيـ حامد محمكد، قسـ الفمسفة ، تحقيؽ إىداية المراـ في عمـ الكَلـ -ُْ

، جامعة القاىرة، كىي رسالة ماجستير،  اإلسَلمية، كمية دار العمـك
 .(ُ)بإشراؼ أ.د. رفعت فكزم كأ.د. مصطفى صَلح قطب

  

                                                           

، ِِٕ/ٖ، كاألعَلـ: ُِٕ/ُ، كالشقائؽ النعمانية: ْٗٓ/ٗينظر: شذرات الذىب في أخبار مف ذىب:  ُ))
ككشؼ الظنكف عف أسامي الكتب كالفنكف: مصطفى بف عبد اهلل كاتب جمبي القسطنطيني المشيكر 

، ٖٗٓ، ّْٕ، ّّْ، ُٖ/ُىػ(، مكتبة المثنى، بغداد، َُٕٔسـ حاجي خميفة أك الحاج خميفة )تاب
 ّٔٓ/ِ، كىدية العارفيف: َُْٕ، ْٓٗ/ِ
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 .عصز الكزماسيت ووفاتهسادسا:  
 .الحالة السياسية - أ

كعف عصره فَل بد مف الكَلـ عف الدكلة العثمانية  تكمـ عف الكرماستيأعندما 
في ظؿ قكة  ،التي عاش في أكنافيا، فقد عاش الكرماستي في القرف التاسع اليجرم

 ككانت ذات نفكذ في كثير مف دكؿ العالـ. ،الدكلة العثمانية كأكج ازدىارىا
تكا ككاف العثمانيكف في ذلؾ الكقت ييدفكف إلى فتح القسطنطينية، بعد أف ثب

استطاعكا أف يضعكا ليـ مكطأ  فقد «مرمرة»ممكيـ في قارة آسيا، كبعد أف عبركا  بحر 
في أكربا قادرة عمى  ةبا، كلـ تعد بركسا في آسيا، كأدرنك قدـ في الجانب الشرقي مف أكر 

با؛ لذلؾ أصبح فتح القسطنطينية ضركرة ك أف تككف عاصمة لمعثمانييف بعد المتداد ألكر 
القسطنطينية مرات عدة، كحقؽ  فتح كاف حاكلييـ، فضَلن عف أف المسممممحة بالنسبة ل

لممسمميف كلنشر الديف، كفتح  اميم االعثمانيكف ما أراده المسممكف، كما أنيا تمثؿ ىدف
إنما ىك نتيجة لجيكد تراكمية قاـ بيا  ،مف فراغ المسمميف لمقسطنطينية لـ يأتً 

بة مف تمؾ األجياؿ في تحقيؽ بشارة رسكؿ رغ ،المسممكف منذ العصكر األكلى لإلسَلـ
اهلل 

(ُ). 
 ؛كركباأسَلـ في ككانت القسطنطينية قبؿ فتحيا عقبة كبيرة في كجو انتشار اإل

سَلـ لدخكؿ أكركبا بقكة كسَلـ لمعتنقيو أكثر إلالطريؽ للذلؾ فإف سقكطيا يعني فتح 
تاريخ لسيما فتح القسطنطينية مف أىـ أحداث التاريخ العالمي، ك  دمف ذم قبؿ، كيع

أكركبا كعَلقتيا باإلسَلـ حتى عده المؤرخكف األكركبيكف كمف تابعيـ نياية العصكر 
 .(ِ)الكسطى كبداية العصكر الحديثة

                                                           

َلَّبي، دار التكزيع كالنشر ( ُ) مي محمد محمد الصَّ ينظر: فاتح القسطنطينية السمطاف محمد الفاتح: عى
 .َُِق، صُِْٕ، ُاإلسَلمية، مصر، ط

يؽ: ىػ(، تحقُّّٖينظر: تاريخ الدكلة العمية العثمانية: محمد فريد بؾ ابف أحمد فريد باشا المحامي )ت( ِ)
 .َُٔ/ُىػ، َُُْ، ُإحساف حقي، دار النفائس، بيركت، لبناف، طػػ
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كسميت المدينة  ق،ٕٖٓ سنة (بمدة طيبة)رخ بعضيـ ىذا الفتح المبيف أكقد 
ما قسطنطيف فقاتؿ حتى مات في أ ،سَلـك مدينة اإلأسَلـ اإل أم تخت (بكؿ سَلـ)إ

، كبناءن عمى ما تقدـ فإف ذلؾ (ُ)كبعد فتحيا جعمت عاصمة لمدكلة ،الدفاع عف كطنو
)رحمو اهلل( كذلؾ مف خَلؿ  ترؾ أثران إيجابيان في الحالة السياسية لعصر الكرماستي

اتساع رقعة اإلسَلـ في تمؾ المنطقة فضَلن عف تكالي األحداث كالنكازؿ نتيجة تمؾ 
الفتكحات األمر الذم قد يعطي اإلماـ الكرماستي )رحمو اهلل( زيادة في العمـ كالمعرفة ل 

 سيما كىك يتكلى القضاء حينئذ.
 .االجتماعيةالعلمية و الحالة  -ب

الكرماستي مف ىذه الناحية بالكثير مف المتيازات، منيا: إنشاء امتاز عصر 
دخاؿ نظاـ التخصص، كعقد المناظرات العممية، كغيرىا، كسنأتي عمى ا  المدارس، ك 

 بعضو منيا بشيء مف التفصيؿ:
 أوال: إنشاء المدارس:

كاف السمطاف محمد الفاتح محبان لمعمـ كالعمماء كلذلؾ اىتـ ببناء المدارس 
كقد كاف السمطاف أكرخاف أكؿ مف أنشأ مدرسة  ،ىد في جميع أرجاء دكلتوكالمعا

كسار بعده سَلطيف الدكلة عمى نيجو كانتشرت المدارس  ،نمكذجية في الدكلة العثمانية
 .(ِ)كالمعاىد في بركسة كأدرنة كغيرىا مف المدف

كبذؿ جيكدان كبيرة في نشر  ،كقد فاؽ محمد الفاتح أجداده في ىذا المضمار
نشاء المدارس كالمعاىد شرؼ عمى أك  ،صَلحات في التعميـكأدخؿ بعض اإل ،العمـ كا 

كحرص عمى نشر المدارس كالمعاىد في كافة المدف الكبيرة  ،تيذيب المناىج كتطكيرىا
كنظـ ىذه المدارس كرتبيا عمى  ،ككذلؾ القرل كأكقؼ عمييا األكقاؼ العظيمة ،كالصغيرة

                                                           

 .َُِينظر: فاتح القسطنطينية السمطاف محمد الفاتح: ( ُ)
 .ُِْ/ُينظر: فاتح القسطنطينية السمطاف محمد الفاتح: ( ِ)
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جات كمراحؿ، ككضع ليا المناىج، كحدد العمـك كالمكاد التي تدرس في كؿ مرحمة، در 
تقانو لعمـك إخرل إل بعد ألى إفَل ينتقؿ طالب مف مرحمة  ،ككضع ليا نظاـ المتحانات

ككاف السمطاف الفاتح يتابع ىذه األمكر كيشرؼ  ،المرحمة السابقة كيخضع لمتحاف دقيؽ
كل يأنؼ  كاآلخر،حانات الطمبة كيزكر المدارس بيف الحيف حيانان يحضر امتأك  ،عمييا

كل  ،ساتذة، ككاف يكصي الطمبة بالجد كالجتيادمف استماع الدركس التي يمقييا األ
كجعؿ التعميـ في كافة مدارس الدكلة  ،ساتذة كالطمبةيبخؿ بالعطاء لمنابغيف مف األ

لتفسير، كالحديث، كالفقو، كاألدب، ككانت المكاد التي تدرس في تمؾ المدارس: ا مجانان،
 كالبَلغة، كعمـك المغة مف المعاني كالبياف كالبديع، كاليندسة.

عمى كؿ جانب مف  ،كأنشأ بجانب مسجده الذم بناه بالقسطنطينية ثماف مدارس
كفييا يقضي الطالب المرحمة  ،جكانب المسجد أربعة مساجد يتكسطيا صحف فسيح

بيذه المدارس مساكف لمطمبة ينامكف فييا كيأكمكف فييا كألحقت ، األخيرة مف دراستو
 .(ُ)ككضعت ليـ منحة مالية شيرية، ككاف المكسـ الدراسي عمى طكؿ السنة ،طعاميـ

 ثانيا: اىتمام السلطان محمد الفاتح بالعلماء:
لقد كاف لمعمماء كاألدباء مكانة خاصة لدل محمد الفاتح، فقرب إليو العمماء 

كبذؿ ليـ األمكاؿ ككسع ليـ في العطايا  ،نتاجـ عمى العمؿ كاإلكرفع قدرىـ كشجعي
كلك كانكا مف خصكمو؛  ،كيكرميـ غاية اإلكراـ ،ليتفرغكا لمعمـ كالتعميـ ؛كالمنح كاليدايا

غير  ،لى القسطنطينيةإلى الدكلة أمر بنقؿ العماؿ كالصناع إفبعد أف ضـ إمارة القرماف 
مف ككاف  ،كمف بينيـ بعض العمماء كأىؿ الفضؿ ،أف كزيره رـك محمد باشا ظمـ الناس

فمما عمـ السمطاف محمد الفاتح بأمره  ،مير عميأبف السمطاف احمد جمبي أبينيـ العالـ 
 لى كطنو مع رفقائو معززان مكرمان.إعاده أاعتذر إليو ك 

                                                           

ف ينظر: خَلصة األثر في أعياف القرف الحادم عشر: محمد أميف بف فضؿ اهلل بف محب الديف ب( ُ)
 .َِْ/ٕ، كالمكسكعة التأريخية: ِٗٔ/ُ، .تب، بيركت، دار صادر، ىػ(ُُُُتمحمد، الدمشقي )
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 ،ككاف ىذا الزعيـ ل يمتـز بعيد ،كزكف حسف زعيـ التركمافأكبعد أف ىـز 
كيناصر أعداء العثمانييف مف أم ممة كانت، فبعد أف ىزمو محمد الفاتح كقع في يده 

صحاب أعدد كبير مف األسرل، فأمر السمطاف الفاتح بقتميـ )إل مف كاف مف العمماء ك 
المعارؼ مثؿ القاضي محمد الشريحي ككاف مف فضَلء الزماف، فأكرمو السمطاف غاية 

 .(ُ)(كراـاإل
 لسلطان محمد الفاتح بالعمران والبناء والمستشفيات:ثالثا: اىتمام ا

كاف السمطاف محمد الفاتح مغرمان ببناء المساجد كالمعاىد كالقصكر كالمستشفيات 
كأدخؿ المياه إلى المدينة  ،كالخانات كالحمامات كاألسكاؽ الكبيرة كالحدائؽ العامة

نياء كاألعياف عمى كشجع الكزراء ككبار رجاؿ الدكلة كاألغ ،بكاسطة قناطر خاصة
نشاء الدكاكيف كالحمامات كغيرىا مف المباني التي تعطي المدف بياءن  تشييد المباني كا 

ككاف حريصان عمى أف يجعميا أجمؿ  ،ستنبكؿ اىتمامان خاصان إكاىتـ بالعاصمة  ،كركنقان 
كاىتـ  ،ككثر العمراف في عيد الفاتح كانتشر ،كحاضرة العمـك كالفنكف ،عكاصـ العالـ
ككضع ليا نظامان مثاليان في غاية الركعة كالدقة كالجماؿ، فقد كاف يعيد  ،بدكر الشفاء

مف حذاؽ األطباء مف أم جنس  -ثـ زيد إلى اثنيف-بكؿ دار مف ىذه الدكر إلى طبيب 
كيشترط في جميع  ،كاف، يعاكنيما كحاؿ كجراح كصيدلي كجماعة مف الخدـ كالبكابيف

أف يككنكا مف ذكم القناعة كالشفقة كاإلنسانية، كيجب عمى  المشتغميف بالمستشفى
تصرؼ األدكية لممرضى إل بعد  كأف ل ،األطباء أف يعكدكا المرضى مرتيف في اليـك

التدقيؽ مف إعدادىا، ككاف يشترط في طباخ المستشفى أف يككف عارفان بطيي األطعمة 
دكية في ىذه المستشفيات ككاف العَلج كاأل ،كاألصناؼ التي تكافؽ المرضى منيا

 .(ِ)كيغشاىا جميع الناس بدكف تمييز بيف أجناسيـ كأديانيـ مجانان،
                                                           

 .ُِْ/ُفاتح القسطنطينية السمطاف محمد الفاتح: ( ُ)
 .ِٗٔ/ُينظر: خَلصة األثر: ( ِ)
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 رابعا: االىتمام بالتنظيمات اإلدارية:
كلذلؾ قنف قكانيف حتى يستطيع  ؛عمؿ السمطاف محمد الفاتح عمى تطكير دكلتو

مف الشرع الحكيـ  ككانت تمؾ القكانيف مستمدة ،أف ينظـ شؤكف اإلدارة المحمية في دكلتو
المستمد  ،كشكؿ السمطاف محمد لجنة مف خيار العمماء لتشرؼ عمى كضع )قانكف نامو(

كجعمو أساسان لحكـ دكلتو، ككاف ىذا القانكف مككنان مف ثَلثة أبكاب،  ،مف الشريعة الغراء
يجب أف يتخذ مف التشريفات  كما ،يتعمؽ بمناصب المكظفيف كببعض التقاليد

كىك يقرر كذلؾ العقكبات كالغرامات، كنص صراحة عمى جعؿ  ،السمطانيةكالحتفالت 
 الدكلة حككمة إسَلمية قائمة عمى تفكؽ العنصر اإلسَلمي أيان كاف أصمو كجنسو.

كاىتـ محمد الفاتح بكضع القكانيف التي تنظـ عَلقة السكاف مف غير المسمميف 
تحكميـ كترعاىـ، كأشاع العدؿ بيف بالدكلة كمع جيرانيـ مف المسمميف، كمع الدكلة التي 

رعيتو، كجد في مَلحقة المصكص كقطاع الطرؽ، كأجرل عمييـ أحكاـ اإلسَلـ، 
 .(ُ)فاستتب األمف كسادت الطمأنينة في ربكع الدكلة العثمانية

 .و )رحمو اهلل(ــوفات -ج
قاؿ عصاـ ك  (،ىػٖٗٗ)سنة اإلماـ الكرماستِّي قاؿ ابف العماد الحنبمي تكفي
قاؿ البغدادم، كالزركمي، كعمر (، ك التسعمائة)الديف طاٍشكيٍبرم زىادىٍه تكفي في حدكد 
كدفف في جنب ، كىك الراجح كاهلل أعمـ ،(قَٔٗ) رضا كحالة، كحاجي خميفة تكفي سنة

 . (ِ)مكتبو الذم بناه عند جامع السمطاف محمد خاف بمدينة قسطنطينية
  

                                                           

أبك العباس : السمكؾ لمعرفة دكؿ الممكؾك  ،ُْٖ/ُينظر: فاتح القسطنطينية السمطاف محمد الفاتح: ( ُ)
ىػ(، تحقيؽ: محمد عبد القادر عطا، دار ْٖٓأحمد بف عمي بف عبد القادر، تقي الديف المقريزم )ت

 .ّْٓ/ُـ، ُٕٗٗ-ىػُُْٖ، ُالكتب العممية، لبناف، بيركت، ط
 .ّٔٓ/ِ، كىدية العارفيف: ْٗٓ/ٗينظر: شذرات الذىب في أخبار مف ذىب: ( ِ)
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  : الثاىي املطلب
 عيد اإلماو يوسف الكزماسيتتعاىل رؤية اهلل 

 في اآلخرة: )كلـفيما يجكز عميو تعالى مف الرؤية  رحمو اهلل قاؿ الكرماستيِّ 
 .(ُ)(اآلخرة في تعالى رؤيتو كقكع في يختمفكا

أيضا فيما يجكز عميو تعالى مف الرؤية في الدنيا: )كاختمفكا في  رحمو اهللكقاؿ 
 .(ِ)فأثبتو بعضيـ كنفاه آخركف(جكازىا سمعا في الدنيا، 

قتضى الحاؿ اكقد ، في الدنيا كاآلخرة أعَله في رؤية اهلل تعالى افيختص النص
 تي:ف يككف عمى مسألتيف كعمى النحك اآلأ

 المسألة األولى: رؤية اهلل تعالى في اآلخرة.
 كعمى النحك اآلتي: فريقيفختمؼ العمماء في رؤية اهلل تعالى في اآلخرة عمى ا

نقؿ ذلؾ عف أىؿ السٌنة  في اآلخرة، رؤية اهلل ل المثبتكف األول:الفريق 
 . (ْ)ذلؾ عمىجماع بؿ كحصؿ اإل ،(ّ)كجميكر األٌمة

                                                           

 مف الرسالة.، َُٖ( صُ)
 مف الرسالة.، َُٗص ِ))
( ينظر: اإلبانة عف أصكؿ الديانة: أبك الحسف عمي بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سالـ بف إسماعيؿ بف ّ)

ىػ(، تحقيؽ: د. فكقية حسيف محمكد، ِّْعبد اهلل بف مكسى بف أبي بردة بف أبي مكسى األشعرم )ت
بك منصكر ، كالفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية: أْٓق: ص ُّٕٗ، ُدار األنصار، القاىرة، ط

ىػ(، دار اآلفاؽ ِْٗعبد القاىر بف طاىر بف محمد بف عبد اهلل البغدادم التميمي اإلسفراييني، )ت
أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف : ، كمعالـ أصكؿ الديفْٗـ: صُٕٕٗ، ِالجديدة، بيركت، ط

دار الكتاب العربي، ىػ(، تحقيؽ: طو عبد الرؤكؼ سعد، َٔٔبف الحسيف الممقب بفخر الديف الرازم، )ت
 .ٖٕ، ٕٕلبناف: ص

، كالجمكع البيية لمعقيدة السمفية التي ذكرىا العَلمة الشِّنقيطي ْٓينظر: اإلبانة عف أصكؿ الديانة، ص( ْ)
في تفسيره أضكاء البياف، جمع: أبك المنذر محمكد بف محمد بف مصطفى بف عبد المطيؼ المنياكم، 

 .ََِ/ُىػ: ُِْٔ، ُمكتبة ابف عباس، مصر، ط
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 ستدلوا بما يأتي:او 
 القرآن الكريم:أوال: 

پ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ قكلو تعالى:
(ُ). 

 قاؿ الكاحدم رحمو اهلل: في اآلخرة.  ية بثبكت رؤية اهللتفيد اآل :وجو الداللة
 .(ِ)(أما الرؤية في اآلخرة فيي ثابتة؛ بدللة ىاتيف اآليتيف أعَله)

 السنة النبوية:ثانيا: 
: بيذا الحديث في اآلخرة  كغيره في رؤية اهلل  ماـ الكرماستيِّ استدؿ اإل

ٍبًد اهلل  ًريًر ٍبًف عى : كينَّا ًعٍندى النَّبً  عف جى :   يِّ قىاؿى فىنىظىرى ًإلىى اٍلقىمىًر لىٍيمىةن يىٍعًني اٍلبىٍدرى فىقىاؿى
ٍكفى ىىذىا اٍلقىمىرى  ـٍ كىمىا تىرى بَّكي ٍكفى رى ـٍ سىتىرى ٍؤيىًتوً  ،)ًإنَّكي امُّكفى ًفي ري فىًإًف اٍستىطىٍعتيـٍ أىٍف ل  ،ل تيضى

كًبيىا قىٍبؿى غيري َلةو قىٍبؿى طيميكًع الشٍَّمًس كى مىى صى  . (ّ)فىاٍفعىميكا( ،تيٍغمىبيكا عى

                                                           

 .ِّ، ِِسكرة القيامة، اآليتاف ( ُ)
ىػ(، تحقيؽ: أصؿ ْٖٔالتٍَّفًسيري البىًسٍيط: أبك الحسف عمي بف أحمد بف محمد بف عمي الكاحدم )ت (ِ)

( رسالة دكتكراه بجامعة اإلماـ محمد بف سعكد، ثـ قامت لجنة عممية مف الجامعة بسبكو ُٓتحقيقو في )
 .ُْٓ/ُٔ: ىػَُّْ، ُجامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسَلمية، ط كتنسيقو، عمادة البحث العممي،

صحيح »كسننو كأيامو  ( أخرجو البخارم: الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمكر رسكؿ اهلل ّ)
ىػ(، تحقيؽ محمد زىير بف ِٔٓلإلماـ محمد بف إسماعيؿ أبي عبداهلل البخارم الجعفي )ت«: البخارم

، ُناصر الناصر، دار طكؽ النجاة، )مصكرة عف السمطانية بإضافة ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي(، ط
( كالمفظ لو، كمسمـ: ْٓٓـ )، برقُُٓ/ُػكتاب مكاقيت الصَلة، باب فضؿ صَلة العصر، ، قُِِْ

أبك الحسف مسمـ «: صحيح مسمـ» المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسكؿ اهلل 
ىػ(، تحقيؽ: محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، ُِٔبف الحجاج القشيرم النيسابكرم )ت

باب فضؿ صَلتي الصبح كالعصر بيركت، بَل تأريخ طبعة، كتاب المساجد كمكاضع الصَلة، 
 (.ّّٔ، برقـ )ّْٗ/ُ
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، في اآلخرة  رؤية اهلل يفيد النص بدللتو الصريحة في جكاز وجو الداللة:
ىذا الحديث نص في ثبكت رؤية المؤمنيف لربيـ في ) بف رجب رحمو اهلل:اقاؿ 
 .(ُ)(اآلخرة

ٌف رؤية اهلل يقكؿ: إإٌف مذىب أىؿ السٌنة كالجماعة كجميكر األٌمة ف العقل:ثالثا: 
 ٌف المؤمنيف يركف اهلل تعالى دكف عقَل ممكنة ، كأجمعكا عمى كقكعيا في اآلخرة، كا 

 . (ِ)الكافريف
نقؿ  ستحالة ذلؾ،اكقالكا بمنعيا ك  في اآلخرة، رؤية اهلل ل النافيف الثاني: الفريق

 .(ّ)الخكارج كالمعتزلة كبعض المرجئةعف  ذلؾ
 مرئي غير تعالى بأنو -المعتزلةأم -جميعا  كقالكا: )رحمو اهلل قاؿ الكرماستيِّ 

 .(ْ)باألبصار( اآلخرة في

                                                           

فتح البارم: زيف الديف أبي الفرج عبد الرحمف ابف شياب الديف البغدادم ثـ الدمشقي الشيير بابف رجب، ( ُ)
ىػ: ُِِْ، ِتحقيؽ: أبك معاذ طارؽ بف عكض اهلل بف محمد، دار ابف الجكزم، السعكدية، الدماـ، ط

ّ/ُّّ. 
األب رتشرد يكسؼ : عني بتصحيحو كنشره، د: القاضي أبك بكر محمد بف الطيب الباقَلنيالتميي( ينظر: ِ)

. المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج: ِٕٔص: ُٕٓٗ، بيركت، المكتبة الشرقية، مكارثي اليسكعي
بيركت  ،دار إحياء التراث العربي، ىػ(ٕٔٔأبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ النككم )المتكفى: 

 .ُٓ/ّ :ُِّٗ، ِط
ق(، تحقيؽ: د. فيصؿ ُْٓينظر: األصكؿ الخمسة: القاضي عبد الجبار بف احمد األسد آبادم )ت( ّ)

ـ: ُٖٗٗمجمس النشر العممي،  بدير عكف األستاذ بكميتي اآلداب جامعة عيف شمس، كالككيت،
المرتضى، ق(، جمعو: أحمد بف يحيى ُْٓالقاضي عبد الجبار اليمذاني )ت: ، كالمنية كاألمؿْٕص

ـ: ُٖٓٗقدـ لو كحققو كعمؽ عميو د. عصاـ الديف محمد عمي، دار المعرفة الجامعية لمطباعة كالنشر، 
ىػ(، ْٖٓ، كالممؿ كالنحؿ: أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ بف أبى بكر أحمد الشيرستاني )تَُٓص

 .ْٓ/ُمؤسسة الحمبي: 
 مف الرسالة.، َُٗص  (ْ)
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 ستدلوا بما يأتي:او 
 القرآن الكريم:أوال: 

ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤقكلو تعالى:  -ُ
(ُ) . 

إدراؾ األبصار ىك رؤية البصر، فيجب أف ل ييرل بو؛ كألف البصر وجو الداللة: 
عف ذلؾ(؛ ألف ذلؾ عَلمة ل ييرل بو إل ما كاف مف جية دكف جية )كتعالى اهلل 

نما يرل بالقمكب كالمعرفة كالعمـ  . (ِ)الحدكث فيجب أف ل يرل باألبصار، كا 
 أفٌ  كمعمـك التمدح، بسياؽ ىك إٌنما اآلية بيذه الستدلؿ إف كجو :عليو ويرد

 بنفي كمدحو كجكديان، أمران  تضمف إذا بالنفي كيككف الثبكتية، بالصفات يككف التمٌدح
ٌنو الحياة، ككماؿ القيكمية كماؿ كالمتضمنة كالمكت، كالنـك السِّنىة  أيضا عمى يدؿ كا 
ٌنو عظمتو، كماؿ ٌنو شيء، كؿٌ  مف أكبر كا  ، بو يحاط بحيث ييدرؾ ل عظمتو لكماؿ كا 
 .(ّ)الرؤية عمى زائد قدر كىك بالشيء اإلحاطة ىك اإلدراؾ فإفَّ 

ٴۇ  ۋ( تعالى لنبيو مكسى ) كلوق -2
(ْ). 

 «لف»كقالكا:  ،يفيد النص بعدـ الرؤية مطمقا كبو تعمؽ نيفاة الرؤية الداللة:وجو 
 .(ٓ)لنفي األبد

                                                           

 .َُّسكرة األنعاـ، اآلية  ُ))
القاضي القضاة عبد الجبار بف أحمد، تعميؽ اإلماـ أحمد بف الحسيف بف  ينظر: شرح األصكؿ الخمسة: ِ))

 .ْٕأبي ىاشـ، تحقيؽ: د. عبد الكريـ عثماف، مكتبة كىبة، القاىرة: ص
عمٌي بف محمد ابف أبي ينظر: شرح الطحاكية في العقيدة السمفية: صدر الديف محمد بف عَلء الديف  ّ))

ىػ(، تحقيؽ: أحمد محمد شاكر، ككالة الطباعة كالترجمة في الرئاسة العامة ِٕٗالعز الحنفي )ت
 .ُِٓ/ ُإلدارات البحكث العممية كاإلفتاء كالدعكة كاإلرشاد: 

 .ُّْسكرة األعراؼ، اآلية ( ْ)
الرحمف بف عمي بف محمد الجكزم ( ينظر: زاد المسير في عمـ التفسير: جماؿ الديف أبك الفرج عبد ٓ)

 .ُُٓ/ِىػ: ُِِْ، ُىػ(، تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم، دار الكتاب العربي، بيركت، طٕٗٓ)ت
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 من وجهين:: عليو ويرد
ىاىنا عمى  «لف»كقد أشكؿ حرؼ ) :رحمو اهلليقكؿ الحافظ ابف كثير  األول:

ألنيا مكضكعة لنفي التأبيد، فاستدؿ المعتزلة عمى نفي الرؤية في  ؛كثير مف العمماء
بأف  كىذا أضعؼ األقكاؿ، ألنو قد تكاترت األحاديث عف رسكؿ اهلل  ،الدنيا كاآلخرة

 .(ُ)(المؤمنيف يركف اهلل في الدار اآلخرة
  قىكلوف إف ،رحمو اهللما تقدـ مف كَلـ الحافظ ابف كثير فضَل ع الثاني:

 ،الدار اآلخرة يٍحتىمؿ أىنو أىرىادى ذىًلؾ ًفي دىار الدٍُّنيىا لى ًفي العقبى ،ٴۇ  ۋ لميكسىى 
كاب مطابقا لمسؤاؿ حتىكىىيكى األكلى  ٍؤيىة  - م مكسىأ- كىىيكى  ،يككف اٍلجى لـ يٍسأىؿ الرُّ

 .(ِ)ًفي غير الدٍُّنيىا
 ف الرؤية تكجب التشبيو كالتجسيـ، كىذا في حٌؽ البارم قالكا: إ العقل:ثانيا: 

، كقالكا: إٌف إمكاف كقكع الرؤية في الدنيا، أك إثبات كقكعيا (ّ)نقص يجب تنزييو سبحانو
ٴۇ  ۋفي اآلخرة ىك مناقض لقكلو تعالى: 

ٿ  ٹ   كقكلو تعالى:  ،(ْ)

 . (ٓ)ٹ

                                                           

ىػ(، ْٕٕ( تفسير القرآف العظيـ: أبك الفداء إسماعيؿ بف عمر بف كثير القرشي البصرم ثـ الدمشقي )تُ)
 .َّٖ/ِىػ: َُِْ، ِطتحقيؽ: سامي بف محمد سَلمة، دار طيبة لمنشر كالتكزيع، 

غاية المراـ في عمـ الكَلـ: أبك الحسف سيد الديف عمي بف أبي عمي بف محمد بف سالـ الثعمبي  ينظر:( ِ)
ىػ(، تحقيؽ: حسف محمكد عبد المطيؼ، المجمس األعمى لمشئكف اإلسَلمية، القاىرة: ُّٔاآلمدم )ت

ُ/ُٕٖ. 
 .ْٕص: ينظر: شرح األصكؿ الخمسة ّ))
 .ُّْاألعراؼ، سكرة ( ْ)
 .َُّ( سكرة األنعاـ، اآلية ٓ)
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األدلة عمى أف اهلل تعالى ليو غير مسمـ بو لقياـ إف ما ذىبكا إ ويرد عليو:
، فإذا كاف تعمؽ العمـ  مكجكد، كالرؤية في تعمقيا بالمرئي بمنزلة العمـ في تعمقو بالمعمـك

ٿ  ف الرؤية مناقض لقكلو تعالى إ ما قكليـ:أك  ،بالمعمـك ل يكجب حدكثو فكذلؾ المرئي

و كالجكاب عف األكؿ: أنو ل تدرك ،ٴۇ  ۋكلقكلو تعالى لمكسى:  ،ٹ   ٹ
األبصار في الدنيا، جمعنا بيف دليمي اآليتيف، كبأف نفي اإلدراؾ ل يستمـز نفي الرؤية 
إلمكاف رؤية الشيء مف غير إحاطة بحقيقتو، كعف الثاني: المراد لف تراني في الدنيا 

ا كألف نفي الشيء ل يقتضي إحالتو مع ما جاء مف ، اآليتيف دليمي بيف جمعنا أيضن
عمى كفؽ اآلية. كقد تمقاىا المسممكف بالقبكؿ مف لدف الصحابة األحاديث الثابتة 

 .(ُ)كالتابعيف حتى حدث مف أنكر الرؤية كخالؼ السمؼ
 ي الراجح:أالر 

ما  -عمـأكاهلل تعالى -ف الذم يبدك لي رجحانو إف رأم الفريقيف،بعد عرض 
كىـ الجميكر القائؿ بجكاز كثبكت رؤية اهلل تعالى في  ،كؿاأل الفريؽصحاب أليو إذىب 
خرل أكذلؾ لتكاتر النصكص كاألخبار المستفيضة في ذلؾ ىذا مف جية، كمف ؛ اآلخرة

 .لقكة حججيـ في الرد عمى منكرم رؤية اهلل تعالى
  

                                                           

ينظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم: أحمد بف عمي بف حجر أبك الفضؿ العسقَلني الشافعي، دار ( ُ)
قاـ بإخراجو كصححو كأشرؼ عمى ، المعرفة، بيركت، رقـ كتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباقي

، كمشارؽ األنكار الكىاجة كمطالع األسرار البياجة ِْٔ/ُّق: ُّٕٗطبعو: محب الديف الخطيب، 
في شرح سنف اإلماـ ابف ماجو: محمد بف عمي بف آدـ بف مكسى، دار المغني، الرياض، المممكة 

ارم: ، كككثىر المىعىاني الدَّرى ِّ/ْىػ: ُِْٕ، ُالعربية السعكدية، ط ًحيٍح البيخى بىايا صى اًرم في كىٍشًؼ خى
ًضر بف سيد عبد اهلل بف أحمد الجكني الشنقيطي )ت ىػ(، مؤسسة الرسالة، بيركت، ُّْٓمحمَّد الخى

ىػ(، دار  َُْٗسعيد حٌكل )ت«: العقائد اإلسَلمية»، كاألساس في السنة كفقييا ٓٓ/ٖىػ:ُُْٓ، ُط
 .ُُْٗ/ّىػ: ُُِْ، ِمة، طالسَلـ لمطباعة كالنشر كالتكزيع كالترج
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 .المسألة الثانية: رؤية اهلل تعالى في الدنيا
 كاختمفكا: )الدنيا في الرؤية مف تعالى عميو يجكز فيما اهلل رحمو الكرماستيِّ  قاؿ

 .(ُ)(آخركف كنفاه بعضيـ فأثبتو، الدنيا في سمعا جكازىا في
بصار في جكاز كقكعيا اختمؼ القائمكف بإثبات رؤية اهلل تعالى في اآلخرة باأل

 تي:كعمى النحك اآل ،في الدنيا عمى قكليف
نقؿ  باألبصار في الدنيا عمى جية الكرامة، تجكز رؤية اهلل  القول األول:

كأبي الحسف األشعرم في  ،بكر الباقَلني يالقاضي أبك  ،القاضي عياض ذلؾ عف
 . (ِ)قكؿ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ قكلو تعالىب واستدلوا:
(ّ). 

مىى أىفَّ ميكسىى أ وجو الداللة: ٍؤيىةى كىلى شىؾَّ أىفَّ ميكسىى  فَّ اآٍليىةى دىالَّةه عى سىأىؿى الرُّ
 مىى المًَّو تىعىالىى يىٍمتىًنعي عى يىجيكزي كى ٍؤيىةي ميٍمتىًنعىةه  ،يىكيكفي عىاًرفنا ًبمىا يىًجبي كى فىمىٍك كىانىًت الرُّ

مىى المًَّو تىعىالىى لىمىا سىأىلىيىا ائً  ،عى ٍؤيىةى جى ًمٍمنىا أىفَّ الرُّ ٍيثي سىأىلىيىا، عى مىى المًَّو تىعىالىىكىحى  .(ْ)زىةه عى
 كقٌيدكا رؤية اهلل  باألبصار في الدنيا، تجكز رؤية اهلل  ل القول الثاني:

حسف األشعرم في قكؿ  ككأب نقؿ ذلؾ عف الجميكر مف السمؼ كالخمؼ،باآلخرة، 
 .(ٓ)خرآ

                                                           

 مف الرسالة.، َُٗصُ) )
 .ِِٕص: كالتمييد لمباقَلني، ْٓينظر: اإلبانة عف أصكؿ الديانة: ص( ِ)
 .ُّْسكرة األعراؼ، اآلية ( ّ)
أبك عبد اهلل محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الرازم «: التفسير الكبير»( ينظر: مفاتيح الغيب ْ)

ىػ، َُِْ، ّىػ(، دار إحياء التراث العربي، بيركت، طَٔٔالديف الرازم خطيب الرم )تالممقب بفخر 
ُْ/ّْٓ. 

 .ْٓينظر: اإلبانة عف أصكؿ الديانة: ص( ٓ)
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ٻ  ٻ  ٻ  ٻقكلو تعالى ب واستدلوا:
(ُ). 

يىادىةى في قكلو إذىب المفسركف  وجو الداللة: ىك إثبات رؤية  لى أىفَّ معنى الزِّ
  أىبىا ميكسىى اأٍلىٍشعىًرمُّ  فألما ركم ؛ خرة، أم ٌأنو تعالى قٌيدىا باآلخرةفي اآل اهلل 

نَّةي ، ٻ  ٻ  ٻ  ٻخطب الناس فىتىَلى ىىًذًه اآٍليىةى:  ٍسنىى اٍلجى : اٍلحي يىادىةي  ،قىاؿى كىالزِّ
يىادىةى  ،النَّظىري  مىًؿ، فىسىأىليكا المَّوى الزِّ كا ًإلىى اٍلخى نَّةى فىنىظىري ذىا أيٍدًخميكا اٍلجى ـٍ ًعٍنًدم  ،كىاً  : لىكي فىيىقيكؿي

يىادىةي النَّظىري ًإلىى كىٍجًيي الزِّ
(ِ). 

تفسير الزيادة بالنظر  مقاؿ: قد رك  ،رحمو اهلل ما كرد عف ابف كثير يؤيد ذلك:
 . (ّ)مف السمؼ كالخمؼإلى كجيو الكريـ الجميكر 

 ي الراجح:أالر 
ليو إما ذىب  -عمـأكاهلل تعالى -ف الذم يبدك لي رجحانو إف ،بعد عرض القكليف

 ،متناع رؤية اهلل تعالى في الدنيااكىك قكؿ الجميكر القائؿ ب ،صحاب القكؿ الثانيأ
 ستدلكا بو، كاهلل تعالى أعمـ.اكذلؾ لقكة ما 

  

                                                           

 .ِٔسكرة يكنس، اآلية ( ُ)
ينظر: تفسير القرآف العظيـ لبف أبي حاتـ: أبك محمد عبد الرحمف بف محمد بف إدريس بف المنذر ( ِ)

ىػ(، تحقيؽ: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى ِّٕمي، الرازم ابف أبي حاتـ )تالتميمي، الحنظ
 .ُْٓٗ/ٔ: ىػُُْٗ، ّالباز، المممكة العربية السعكدية، ط

 .ُُٗ/ِينظر: تفسير القرآف العظيـ: ( ّ)
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 : الثالث املطلب
 عصنة األىبياء عيد اإلماو يوسف الكزماسيت

 : حكم صدور الكبائر عن األنبياء )عليهم السالم(األولى المسألة
جماع في ذلؾ نقؿ اإل عمييـ السَلـ. امتناع صدكر الكبائر عنيـ القول األول:

 .(ُ)عف السمؼ كالخمؼ مف األمة، إل مف شذ كل عبرة في خَلفيـ
: )منع جميكر المحققيف كاألئمة صدكر الكبائر عنيـ، رحمو اهلل قاؿ الكرماستيِّ 

 .(ِ)أم عف األنبياء عمييـ السَلـ عمدا، لـ يخالؼ فيو إل الحشكية(
 واستدلوا:

ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  قكلو تعالى أوال:
(ّ). 

 -عمييـ الصَلة كالسَلـ-يدؿُّ عمى أف أحدان مف المَلئكًة، كاألنبياء  وجو الداللة:
ـى عمى عمؿو مخالؼ قكؿ الديف، كل عمى اعتقاد مخالؼ اعتقاد ديف اهلل؛ ألنو لك  ما أىٍقدى

ؿَّ عف الحؽ، لقكلو تعالى:  ی  ی  ی  جئ  حئصدر عنو ذلؾ لكاف قد ضى
(ْ) ،

كل بطريقيـ، كلكانكا خارجيف عف قكلو تعالى: كلك كانكا ضاليف لما جاز القتداء بيـ، 
 ڤ   ڦ كلما كاف ذلؾ باطَلن عمـ بيذه اآلية ًعٍصمةى المَلئكة، كاألنبياء عمييـ ،

 .(ٓ)الصَلة كالسَلـ

                                                           

اني، ينظر: غرائب التفسير كعجائب التأكيؿ: أبك القاسـ محمكد بف حمزة بف نصر، برىاف الديف الكرم( ُ)
ىػ(، دار القبمة لمثقافة اإلسَلمية، جدة، مؤسسة عمـك القرآف، بيركت: َٓٓكيعرؼ بتاج القراء )ت نحك

 .ّْٔ/ّ، كالجمكع البيية ، ِْٔ/ّ. كالمكاقؼ، ٔٗٔ/ِ
 مف الرسالة. ُُِينظر: ص( ِ)
 .ٕ( سكرة الفاتحة، مف اآلية ّ)
 .ِّ( سكرة يكنس، اآلية ْ)
الكتاب: أبك حفص سراج الديف عمر بف عمي بف عادؿ الحنبمي الدمشقي ( ينظر: المباب في عمـك ٓ)

ىػ(، تحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد كالشيخ عمي محمد معكض، دار الكتب ٕٕٓالنعماني )ت
 .ِِٔ/ُىػ: ُُْٗ، ُالعممية، بيركت، لبناف، ط
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تحقؽ األجماع عمى كجكب عصمة األنبياء عمييـ السَلـ، عف تعمد  ثانيا:
إلى  الكذب فيما دؿ المعجز عمى صدقيـ فيو، كدعكل الرسالة، كما يبمغكنو مف اهلل 

 .(ُ)الخَلئؽ؛ ألنو يؤدم إلى إبطاؿ دللة المعجزة
ف العقؿ يمنع ذلؾ؛ ألنو يؤدم إلى النفرة عنيـ، كفيو مفسدة قبيحة في إ ثالثا:

 .(ِ)م األنبياء عمييـ السَلـ(أ) حقيـ
كبو قالت فرقة  عمييـ السَلـ. الكبائر عنيـ ل يمتنع صدكر القول الثاني:

 ا اهلل.مرحمي (ْ)الكرماستيِّ ك  (ّ)الرازم ماـنقؿ ذلؾ عنيـ اإل الحشكية،
 ستدلوا:او 

كاف نبيان، كارتكب المنيي عنو  ف آدـ إ فقالكا: ،معصية آدـ ب أوال:
 .(ٓ)كالمرتكب لو عاص

 ويرد عليو من وجهين:
 .(ٔ)أنو لـ يكف نبيان حينئذ، كالذم يقكؿ خَلؼ ذلؾ عميو الدليؿ األول:

                                                           

األكبر المنسكبيف ألبي حنيفة، ( ينظر: الفقو األكبر )مطبكع مع الشرح الميسر عمى الفقييف األبسط ك ُ)
تأليؼ محمد بف عبد الرحمف الخميس(، ينسب ألبي حنيفة النعماف بف ثابت بف زكطي بف ماه 

 ،ُّكالمنية كاألمؿ، ص، ّٕىػ: صُُْٗ، ُىػ(، مكتبة الفرقاف، اإلمارات العربية، طَُٓ)ت
 . ٗ، ٖكعصمة األنبياء: ص

 .ُّص كالمنية كاألمؿ، ،ِْٕ/ّينظر: المكاقؼ، ( ِ)
 .ْٓٓ/ّ: ينظر: مفاتيح الغيب ّ))
 مف الرسالة.، ُُِ( صْ)
( ينظر: تفسير الخازف المسمى لباب التأكيؿ في معاني التنزيؿ: عَلء الديف عمي بف محمد بف إبراىيـ ٓ)

 .ْٗ/ُىػ: ُّٗٗالبغدادم الشيير بالخازف، دار الفكر، بيركت، لبناف، 
 .ْٗ/ُينظر: تفسير الخازف،  (ٔ)
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ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ أنو فعمو ناسيان لقكلو سبحانو كتعالى الثاني:
كلكنو  ،(ُ)

ف حط عف األمة لـ يحط عف األنبياء  عكتب بترؾ التحفظ عف أسباب النسياف، كلعمو كا 
 .(ِ)لعظـ قدرىـ
 أنو ىـ بالزنا  في بعض ركاة اإلسرائيميات عف زليخا كعف يكسؼ  ثبتبما ك 

 .(ّ)كىك مف الكبائر -ف يفعؿ ذلؾأحاشا لو -
تفسير باطؿ لمعنى كىك  ف ذلؾ ل يتفؽ مع عصمة األنبياء.إ ويرد عليو:

ماـ صاحب تفسير المنار قاؿ: )كنقؿ ركاة اإلسرائيميات عف يؤيد ذلؾ قكؿ اإل يات،اآل
 فإف مثمو ل يعمـ إل مف اهلل ،زليخا كعف يكسؼ مف الكقاحة ما يعمـ بالضركرة أنو كذب

 .(ْ)كل يستطيع أف يدعى ىذا أحد( ،تعالى أك بالركاية الصحيحة عنيا أك عنو
 اجح:الرأي الر 

ليو إما ذىب  -عمـأكاهلل تعالى -ف الذم يبدك لي رجحانو إف ،بعد عرض القكليف
جماع في ذلؾ كما اثبتو كلقياـ اإل بو،ستدلكا اكذلؾ لقكة ما  ؛صحاب القكؿ األكؿأ

مف  عمييـ السَلـ ف اهلل تعالى عصـ األنبياءإكمف أخرل ف .أعَله، ىذا مف جية
ٍبًد اهلًل ٍبًف مىٍسعيكدو  فقد صح كسكسة الشيطاف كارتكاب المعاصي. : قىاؿى   عىٍف عى قىاؿى

؟ يىا رىسيكؿي اهلًل  يَّاؾى ( قىاليكا: كىاً  كِّؿى ًبًو قىًرينيوي ًمفى اٍلًجفِّ قىٍد كي ، ًإلَّ كى دو ـٍ ًمٍف أىحى : )مىا ًمٍنكي
                                                           

 .ُُٓطو، اآلية  ( سكرةُ)
( ينظر: أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ: ناصر الديف أبك سعيد عبد اهلل بف عمر بف محمد الشيرازم ِ)

، ُىػ(، تحقيؽ محمد عبد الرحمف المرعشمي، دار إحياء التراث العربي، بيركت، طٖٓٔالبيضاكم )ت
 .ْٕ/ُىػ: ُُْٖ

ىػ(، َُٓمقاتؿ بف سميماف بف بشير األزدم البمخي )تينظر: تفسير مقاتؿ بف سميماف: أبك الحسف ( ّ)
 .ِّٖ/ِىػ، ُِّْ، ُتحقيؽ: عبد اهلل محمكد شحاتو، دار إحياء التراث، بيركت، ط

محمد رشيد بف عمي رضا بف محمد شمس الديف بف محمد بياء «: تفسير المنار»تفسير القرآف الحكيـ  (ْ)
 .ِٕٔ/ُِـ: َُٗٗلييئة المصرية العامة لمكتاب، ىػ(، آُّْالديف بف مَل عمي خميفة الحسيني )ت
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مىٍيًو فىأىٍسمى  انىًني عى ، ًإلَّ أىفَّ اهللى أىعى يَّامى : )كىاً  (رىسيكؿى اهلًل قىاؿى ٍيرو ًني ًإلَّ ًبخى ، فىَلى يىٍأميري ـى
كاهلل ، (ُ)

 تعالى أعمـ.
 المسألة الثانية: صدور الصغائر في حق األنبياء )عليهم السالم( بعد البعثة.

ل خَلؼ بيف العمماء في عصمة األنبياء مف الصغائر التي تزرم بصاحبيا، 
كاألنبياء عمييـ الصَلة كالسَلـ كتقمؿ مف شأنو، كتسقط مركءتو، كسرقة حٌبة أك لقمة، 

 .(ِ)معصكمكف منيا قبؿ البعثة كبعدىا، فَل تصدر عنيـ أصَلن ل عمدان كل سيكان 
ختمفكا في صدكر ما عداىا مف الصغائر عنيـ عمييـ السَلـ عمى الكنيـ 

 تي:قكليف، كعمى النحك اآل
سيكا، كبو عمييـ السَلـ  غير الخسية عنيـ الصغائرصدكر  جكاز ول:القول األ

 .(ّ)شاعرة كالمعتزلة كالفقياء كالمحدثيفقاؿ جميكر األمة مف األ
: )كاتفؽ أكثر أصحابنا كأكثر المعتزلة عمى جكاز  الكرماستيِّ ماـ قاؿ اإل

ية عنيـ، أم عف األنبياء عمييـ السَلـ سيكا، كأما الصغائر صدكر الصغائر غير الخسَّ 
التي تمحؽ فاعميا بالخسة كدناءة اليمة، فَل يجكز صدكرىا عنيـ، أم عف  يةالخسَّ 

 .(ْ)األنبياء عمييـ السَلـ أصَل، ل عمدا كل سيكا، كسرقة حبة أك لقمة(
قاؿ إبراىيـ: ل أدرم  عف عمقمة، قاؿ: )قاؿ عبد اهلل: صمى النبي  ستدلوا:او 

سمـ قيؿ لو: يا رسكؿ اهلل، أحدث في الصَلة شيء؟ قاؿ: كما ذاؾ،  فمما ،زاد أك نقص
قالكا: صميت كذا ككذا، فثنى رجميو، كاستقبؿ القبمة، كسجد سجدتيف، ثـ سمَّـى، فمما أقبؿ 

                                                           

أخرجو مسمـ، كتاب صفة القيامة كالجنة كالنار، باب تحريش الشيطاف كبعثو سراياه لفتنة الناس كأف مع ( ُ)
 (.ُِْٖ، رقـ )ُِٕٔ/ْكؿ إنساف قرينا، 

ف عبد اهلل ، كشرح المقاصد في عمـ الكَلـ: سعد الديف مسعكد بف عمر بِْٕ/ّينظر: المكاقؼ:  ِ))
 .ُّٗ/ِىػ: َُُْىػ(، تحقيؽ الناشر، دار المعارؼ النعمانية، ُٕٗالتفتازاني )ت

 .َْكعصمة األنبياء: ص، ٕٓٓص: ينظر: شرح األصكؿ الخمسة ّ))
 مف الرسالة.، ُُِص ْ))
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إٌنو لك حدث في الصَلة شيء لنٌبأتكـ بو، كلكف إٌنما أنا بشر »عمينا بكجيو، قاؿ: 
ذا شؾ أحديكـ في صَلتو، فميتحرَّ مثمكـ، أنسى كما تىنسكف، فإذا نسيت  كني، كا  فذكِّري

 .(ُ)الصكاب فميتـٌ عميو، ثـ ليسمِّـ، ثـ يسجد سجدتيف(
كسائر البشر، فيجكز السيك كالغمط فيو، كىك   بأنويفيد النص  وجو الداللة:

 .(ِ)الذم عميو أكثر العمماء
بو مف أمكر دينو كأذكاره كعاداتو كنحكىا مٌما  يختصف ذلؾ فيما أ ويرد عليو:

يفعمو لييتبع فيو فيك فيو كسائر البشر، فيك يخص  أمر التابع  بتذكيًر المتبكع ًبمىا يىٍنسىاه 
ٱ  ٻ      ٻ  ٻ  ٻ  پ   :بدللة قكلو تعالى ،كليس فيو ما يخص أمر التبميغ كالكحي

ٿ  ٿ پ   پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ  
، فيك معصـك في (ّ)

 .(ْ)ذلؾ بَل شؾ
عمييـ السَلـ عمدا، نقؿ  غير الخسية عنيـ الصغائرجكاز صدكر  القول الثاني:

، فمعمو يقصد أكثر (ٓ)عف الجميكر، كالثابت خَلفو ماـ الكرماستيِّ اإل ىذا القكؿ
الخسية )جكز الجميكر صدكر الصغائر غير : ماـ الكرماستيِّ فقد قاؿ اإل .(ٔ)المعتزلة

 .(ٕ)عنيـ، أم عف األنبياء عمييـ السَلـ عمدا(
                                                           

( كالمفظ لو. َُْ، برقـ )ٖٗ/ُأخرجو البخارم، كتاب الصَلة، باب التكجو نحك القبمة حيث كاف،  ُ))
 (.ِٕٓ، برقـ )ََْ/ُكمسمـ، كتاب المساجد كمكاضع الصَلة، باب السيك في الصَلة كالسجكد لو، 

 .ُٔ/ٓينظر: شرح النككم عمى مسمـ:  ِ))
 .ْ-ُسكرة النجـ، اآليات  ّ))
 .ُٔ/ٓ، كشرح النككم عمى مسمـ: َْٔ/ُٓ، البسيط ينظر: التفسير ْ))
 .َْكعصمة األنبياء، ص، ٕٓٓينظر: شرح األصكؿ الخمسة، ص ٓ))
قاؿ الرازم: أنو ل يجكز منيـ تعمد الكبيرة البتة كأما تعمد الصغيرة فيك جائز، بشرط أف ل تككف منفرا،  ٔ))

ما دكف الحبة، كىك قكؿ أكثر المعتزلة. منفرا، كأما إف كانت منفرا فذلؾ ل يجكز عمييـ، مثؿ التطفيؼ ب
 .َْينظر: عصمة األنبياء، ص

 مف الرسالة.، ُُِص ٕ))
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ڃ  ڃ  ڃ   چ    ڃڄ  ڄ  ڄ  ڄڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ بقكلو تعالى: ستدلوا:او 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڌچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ

ڱ  ڱ    ڱڑ  ک  ک      ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ

ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀ
(ُ).  

نو عميو السَلـ كاف يتأمؿ في الككاكب كيقكؿ أ النصيفيد ظاىر  وجو الداللة:
ل كاف كذبا، ككَلىما ذنب ،فإف كاف ذلؾ عف اعتقاد كاف شركا ،ىذا ربي  . (ِ)كا 

 يأتي: ويرد عليو بما
إنما قاؿ ذلؾ عمى سبيؿ الفرض إرشادا لمصابئة، إذ حاصؿ ما ذكره أف  -ُ

 . (ّ)كىك باطؿ ،تزعمكف لـز أف يككف الرب متغيرا آفَلالككاكب لك كانت أربابا كما 
: )كالذم عندم في ىذا القكؿ أنو قاؿ ليـ: تقكلكف ىذا قاؿ الزجاج  -ِ

ربي، أم: ىذا يدبرني؛ ألنو فيما يركل أنيـ أصحاب نجـك فاحتج عمييـ بأف الذم 
رل فيو أثر ميدبر ل غير(تزعمكف أنو مدبر إنما يي 

(ْ) . 
في دينيـ، كأف يرشدىـ  ػ)فأراد أف ينبييـ عمى الخط: قاؿ الزمخشرم  -ّ

منيا ل  ئاإلى طريؽ النظر كالستدلؿ، كيعرفيـ أف النظر الصحيح مؤٌد إلى أف شي
يصح أف يككف إليا، لقياـ دليؿ الحدكث فييا، كأف كراءىا محدثا أحدثيا، كصانعا 

  .(ٓ)أحكاليا(صنعيا، كمدبران دبر طمكعيا كأفكليا كانتقاليا كمسيرىا كسائر 

                                                           

 .ٖٕ-ٕٔسكرة األنعاـ، اآليات  ُ))
 .ُٔ/ٓينظر: شرح النككم عمى مسمـ:  ِ))
 .ّْٓ/ّينظر: المكاقؼ،  ّ))
عرابو: إبراىيـ بف السرم بف سيؿ، أبك إسحاؽ الزجاج )ت ْ)) ىػ(، تحقيؽ: عبد الجميؿ ُُّمعاني القرآف كا 

 .ِٕٔ/ِىػ: َُْٖ، ُعبده شمبي، عالـ الكتب، بيركت، ط
الكشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ: أبك القاسـ محمكد بف عمرك بف أحمد، الزمخشرم جار اهلل  ٓ))

 .ّٗ/ِىػ: َُْٕ، ّي، بيركت، طىػ(،  دار الكتاب العربّٖٓ)ت



 

 555 

14 

 الرأي الراجح:
ما ذىب إليو  -كاهلل تعالى أعمـ-بعد عرض القكليف، فإف الذم يبدك لي رجحانو 
ف العصمة ليـ إكمف أخرل ف ،أصحاب القكؿ األكؿ؛ كذلؾ لقكة ما استدلكا بو مف جية

ألٌف الصدؽ مف األمكر الكاجبة في حٌؽ  ؛عمييـ الصَلة كالسَلـ تقتضي ىذا الترجيح
أٌف الكذب أك الذنب يككف بككجب عمينا أيضان أٍف نعتقد  ،األنبياء عمييـ الصَلة كالسَلـ

مف األمكر المستحيمة عمييـ، كىذا الذم أجمع عميو أىؿ الممؿ كالشرائع جميعان بَل 
 ؿ البحث في ىذه المسألة.َلثبتو مف خأكىك الذم  ،استثناء
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 امةاخل
 مسؾ  محمد نبينا عمى كالسَلـ كالصَلة، باإلتماـ عمي مف الذم هلل الحمد

 :كبعد... األعَلـ كأصحابو آلو كعمى، الختاـ
 :اآلتية النتائج إلى فتكصمت ىذا البحث ككرمو اهلل بفضؿ أتممت فقد
 في اهلل رحمو الكرماستيِّ  اإلماـ ألسمكب تتبعي خَلؿ مف لي اتضح  -ُ

 .حياتو عف الكَلـ في ذلؾ أثبتي  أف سبؽ كقد العقيدة، أشعرم إنو مخطكطو
 تمادكا ميما الفرؽ أصحاب مف أحدان  يكفر ل اهلل رحمو اإلماـ أف كجدتي  -ِ

 الخالؽ كتنزيو، عمييـ باإلنكار ذلؾ في يكتفي كاف بؿ، عقائدىـ في بالقكؿ
 يقكلكف عما. 

 بالحيجة كالجكاب الدليؿ، بإقامة أصحابو كعقائد عقيدتو عف بشدة يدافع كاف -ّ
 يتصؼ كاف المذَّيف كتكاضعيـ العمماء بأدب ذلؾ في محٌصنان ، مخالفيو عمى
 .بيما

 كأقكاؿ الصحيحة، النبكية كاألحاديث القرآنية باآليات يستشيد أجده ما أحيانان  -ْ
 الدللة، في ذلؾ كيككف، أصحابوي  كرأم رأيوي  نصرة في  كآثارىـ الصحابة

 .إشارةن  أك صراحةن  إما
 لـ اهلل رحمو الكرماستي اإلماـ أف يَلحظ الرسالة ليذه كالمتتبع لمقارئ يمكف -ٓ

 اإلسَلمية المذاىب ألئمة  العقدية ءار اآل بياف عف ببعيد مؤلفو في يكف
، كغيرىـ اهلل رحميـ كأحمد كالشافعي حنيفة كأبي مسائمو، بعض في الفقيية

 .ذلؾ في كخالفيـ كافقيـ مف بياف مع المسائؿ، تمؾ في أقكاليـ أثبت فقد
  



 

 555 

14 

 

 املصادر واملزاجع 
 بف إسحاؽ بف إسماعيؿ بف عمي الحسف أبك: الديانة أصكؿ عف اإلبانة .ُ

 مكسى أبي بف بردة أبي بف مكسى بف اهلل عبد بف إسماعيؿ بف سالـ
 األنصار، دار محمكد، حسيف فكقية. د: تحقيؽ ،(ىػِّْت) األشعرم
 .ُط القاىرة،

 حٌكل سعيد: «اإلسَلمية العقائد» كفقييا السنة في األساس  .ِ
 ،ِط، كالترجمة كالتكزيع كالنشر لمطباعة السَلـ دار(، ىػَُْٗت)

 ـ .ُِٗٗ-ىػُُِْ
(، قُْٓت) آبادم األسد احمد بف الجبار عبد القاضي: الخمسة األصكؿ .ّ

 شمس، عيف جامعة اآلداب بكميتي األستاذ عكف بدير فيصؿ. د: تحقيؽ
 . ـُٖٗٗ، العممي النشر مجمس، كالككيت

 الزركمي فارس، بف عمي بف محمد بف محمكد بف الديف خير: األعَلـ .ْ
 . ـََِِ، ُٓط، لممَلييف العمـ دار(، ىػُّٔٗت) الدمشقي

 بف عمر بف اهلل عبد سعيد أبك الديف ناصر: التأكيؿ كأسرار التنزيؿ أنكار  .ٓ
 الرحمف عبد محمد تحقيؽ(، ىػٖٓٔت) البيضاكم الشيرازم محمد

 ىػ.ُُْٖ ،ُط، بيركت العربي، التراث إحياء دار، المرعشمي
 عمي الديف عَلء: التنزيؿ معاني في التأكيؿ لباب المسمى الخازف تفسير .ٔ

 لبناف، بيركت، الفكر، دار، بالخازف الشيير البغدادم إبراىيـ بف محمد بف
 .ـُٕٗٗ-ىػُّٗٗ

 محمد بف رضا عمي بف رشيد محمد: «المنار تفسير» الحكيـ القرآف تفسير .ٕ
 الحسيني القممكني خميفة عمي منَل بف الديف بياء محمد بف الديف شمس

 ـ .َُٗٗ، لمكتاب العامة المصرية الييئة(، ىػُّْٓت)
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 بف محمد بف الرحمف عبد محمد أبك: حاتـ أبي لبف العظيـ القرآف تفسير  .ٖ
(، ىػِّٕت) حاتـ أبي ابف الرازم الحنظمي، التميمي، المنذر بف إدريس
 العربية المممكة الباز، مصطفى نزار مكتبة، الطيب محمد أسعد: تحقيؽ

 .ىػ  ُُْٗ ،ّط، السعكدية
 القرشي كثير بف عمر بف إسماعيؿ الفداء أبك: العظيـ القرآف تفسير .ٗ

 دار، سَلمة محمد بف سامي: تحقيؽ(، ىػْٕٕت) الدمشقي ثـ البصرم
 .ـُٗٗٗ-ىػَُِْ ،ِط، كالتكزيع لمنشر طيبة

 األزدم بشير بف سميماف بف مقاتؿ الحسف أبك: سميماف بف مقاتؿ تفسير .َُ
 التراث، إحياء دار، شحاتو محمكد اهلل عبد: تحقيؽ(، ىػَُٓت) البمخي
 ىػ .ُِّْ ،ُط، بيركت

 تفسيره في الشِّنقيطي العَلمة ذكرىا التي السمفية لمعقيدة البيية الجمكع .ُُ
 عبد بف مصطفى بف محمد بف محمكد المنذر أبك: جمع البياف، أضكاء
 .ـََِٓ-ىػُِْٔ ،ُط مصر، عباس، ابف مكتبة المنياكم، المطيؼ

 عمي بف الرحمف عبد الفرج أبك الديف جماؿ: التفسير عمـ في المسير زاد .ُِ
 الكتاب دار، الميدم الرزاؽ عبد: تحقيؽ ،(ىػٕٗٓت) الجكزم محمد بف

 .ىػُِِْ ،ُط، بيركت العربي،
 ابف محمد بف أحمد بف الحي عبد: ذىب مف أخبار في الذىب شذرات .ُّ

 محمكد: تحقيؽ(، ىػَُٖٗت) الفَلح أبك الحنبمي، العىكرم العماد
 . ىػَُْٔ، ُطػػ، بيركت دمشؽ، كثير، ابف دار، األرناؤكط

 اإلماـ تعميؽ، أحمد بف الجبار عبد القضاة لقاضي: الخمسة األصكؿ شرح .ُْ
 مكتبة، عثماف الكريـ عبد. د: تحقيؽ، ىاشـ أبي بف الحسيف بف أحمد
 .القاىرة ، كىبة
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 خميؿ، بف مصطفى بف أحمد: العثمانية الدكلة عمماء في النعمانية الشقائؽ .ُٓ
 العربي، الكتاب دار(، ىػٖٔٗت) زىادىهٍ  طاٍشكيٍبرم الديف عصاـ الخير، أبك

 .بيركت
: كمراجعة تقديـ(، قَٔٔت) الرازم الديف فخر األماـ: األنبياء عصمة  .ُٔ

 .ُٖٔٗ، ُط، القاىرة، الدينية الثقافة مكتبة، حجازم محمد
 القاسـ أبك نصر، بف حمزة بف محمكد: التأكيؿ كعجائب التفسير غرائب .ُٕ

 القبمة دار(، ىػَٓٓنحك ت) القراء بتاج كيعرؼ الكرماني، الديف برىاف
 بيركت. القرآف، عمـك مؤسسة جدة، اإلسَلمية، لمثقافة

 الفضؿ أبك حجر بف عمي بف أحمد: البخارم صحيح شرح البارم فتح .ُٖ
: كأحاديثو كأبكابو كتبو رقـ بيركت، المعرفة، دار، الشافعي العسقَلني

 محب: طبعو عمى كأشرؼ كصححو بإخراجو قاـ، الباقي عبد فؤاد محمد
 ىػ . ُّٕٗ ، الخطيب الديف

 البغدادم الديف شياب ابف الرحمف عبد الفرج أبي الديف زيف: البارم فتح .ُٗ
 بف اهلل عكض بف طارؽ معاذ أبك: تحقيؽ، رجب بابف الشيير الدمشقي ثـ

 ىػ .ُِِْ، ِط، الدماـ السعكدية،، الجكزم ابف دار محمد،
 كاألكبر األبسط الفقييف عمى الميسر الشرح مع مطبكع) األكبر الفقو .َِ

 ينسب ،(الخميس الرحمف عبد بف محمد تأليؼ حنيفة، ألبي المنسكبيف
 ،ُط العربية، اإلمارات الفرقاف، مكتبة ،(ىػَُٓت) النعماف حنيفة ألبي

 ـ .ُٗٗٗ-ىػُُْٗ
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 بف عمرك بف محمكد القاسـ أبك: التنزيؿ غكامض حقائؽ عف الكشاؼ .ُِ
، بيركت العربي، الكتاب دار(،  ىػّٖٓت) اهلل جار الزمخشرم أحمد،

  .ىػ َُْٕ ،ّط
بىايا كىٍشؼً  في الدَّرىاًرم المىعىاني ككثىر .ِِ ًحيحٍ  خى ارم صى ًضر محمَّد: البيخى  بف الخى

 الرسالة، مؤسسة(، ىػُّْٓت) الشنقيطي الجكني أحمد بف اهلل عبد سيد
 ـ . ُٓٗٗ-ىػُُْٓ ،ُط، بيركت

 عادؿ بف عمي بف عمر الديف سراج حفص أبك: الكتاب عمـك في المباب .ِّ
 عبد أحمد عادؿ الشيخ: تحقيؽ(، ىػٕٕٓت) النعماني الدمشقي الحنبمي
، لبناف بيركت، العممية، الكتب دار، معكض محمد عمي كالشيخ المكجكد

 .ـ ُٖٗٗ-ىػُُْٗ ،ُط
 ابف اإلماـ سنف شرح في البياجة األسرار كمطالع الكىاجة األنكار مشارؽ .ِْ

 المممكة الرياض، المغني، دار، مكسى بف آدـ بف عمي بف محمد: ماجو
 ـ .ََِٔ-ىػُِْٕ ،ُط، السعكدية العربية

عرابو القرآف معاني .ِٓ  الزجاج إسحاؽ أبك سيؿ، بف السرم بف إبراىيـ: كا 
 ،ُط، بيركت الكتب، عالـ، شمبي عبده الجميؿ عبد: تحقيؽ ،(ىػُُّت)

 .ـ ُٖٖٗ-ىػَُْٖ
 كحالة الغني عبد بف راغب محمد بف رضا بف عمر: المؤلفيف معجـ .ِٔ

 العربي، التراث إحياء دار بيركت، المثنى، مكتبة(، ىػَُْٖت) الدمشقي
 .  بيركت

 الحسف بف عمر بف محمد اهلل عبد أبك: «الكبير التفسير» الغيب مفاتيح .ِٕ
 الرم خطيب الرازم الديف بفخر الممقب الرازم التيمي الحسيف بف
 .ىػ َُِْ ،ّط، بيركت العربي، التراث إحياء دار(، ىػَٔٔت)
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 الحسف بف عمر بف محمد اهلل عبد أبك: «الكبير التفسير» الغيب مفاتيح .ِٖ
 الرم خطيب الرازم الديف بفخر الممقب الرازم التيمي الحسيف بف
 .ىػ َُِْ ،ّط، بيركت العربي، التراث إحياء دار(، ىػَٔٔت)

 منذ اإلسَلمي التاريخ ألحداث مؤرخ مرتب مكجز: التاريخية المكسكعة .ِٗ
 الباحثيف مف مجمكعة: إعداد، الحالي عصرنا حتى الكريـ النبي مكلد

مكم الشيخ بإشراؼ  .   السقاؼ القادر عبد بف عى
(، قَٔٗت) الكرماستي حسيف بف يكسؼ: الفقو أصكؿ في الكجيز .َّ

 . ىػَُْْ، ُطػػ، مصر اليدل، دار، كساب المطيؼ عبد السيد: تحقيؽ
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