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 _=======___=

سيِأف\لنتيهم

باقونعوذ ونستغفره، تعسته ون نحمدْ لنه الحمد إن 

فلااينه يهده ْن اعمالنا، وميئايت، نا أنفمحرور من 
إلاإله لا أن وأنهي له، هادى فلا يضلل ومن له، مضل 

عبدهاتا محجسأن وأنهي ، ل4 شريلث، لا وحده اف 
يعد!أما ورسوله، 

منذلك يستلزم ما وتعفليم - تعالى اف تعظم فان 
القليةالحبادايت، اجل من - وحدوده تعالى الله شعائر 

يها،والقيام تحقيقها يتحتن والتي القلوب،، أعمال وأهم 
فلهرالذي الزمان هدا في ويالدايت، عالهيا، الناس وتربية 

لاستخفاف،ا من تعالى ادل4 تحفليم يخالف ما فيه 
لدينوالازدراء والتسفيه تعالى، اممه يشعاتر والاستهزاء 



o
وثمانرهاذتعاش تسليم 

.وأهله تعالى اش 
والإجلالالتعفلم على مني تعالى باق الإيمان إن 

ألثثثنتقيتخاد ؤ تعالى; اش قال ،، أ وجن ز عض 

-تالأية هده نمير في - مزاحم بن الضحاك وقال 
وجزّرااعز اغ عفلمة من رريتثقمن 

اطهتعظيم أهمية تيمية ابن الإسلام شيح ويبتن 
فيالوحدانية اعتقد ررفمن فيقول! ؤاجادله مسحاته 

ورسوله،لعبده والرسالة وتعالئ، سبحانه ق الألوهية 
والإكرام،الإجادل من موجبه الاعتماد هذا يتبع لم ثم 

بلالجوارح، علئ أثرْ يفلهر القلب في حاد هو الذي 

عييالشتر انظر )١( 
(.٣٤١)ا/الشح لأئ الخلمة )٢( 



وشمايرهتعاش اس تسعيا 

=ه
أواكول بوالازدراء والتنبه اف الامحنخغه ارنق

ذلكوكان كعدمه، الاعمماد ذلك وجود كان بالفعل، 

منفه لما له ومزياد الاعتقاد ذلك اد لفموجنا 

والملاحالمفعة 
'•التعفليم منزلة عن المم ابن قاله ومما 
المعرفةندرة فعلى للمعرفة، تابعة النزلة ررهذه 

•القلب في تعالى الرب' تعظيم يكون 
وقدؤإجادلأ، تعظيما له أشدهم به الاس وأعرف، 

حقعرفه ولا عفلمته، حق يحفلمه لم من تعالى الله ذم 
ألثادآف ؤ تعالى! قال، صفته، حق وصفه ولا معرفته، 
ررلأومجاهد! عباس ابن قال [، ١٣نوح: ل وٌه /إمو0ف 
اللكم ما ٠ جبتر بن معيد وقال عفلمة، لله ترجون 

المسلول.الصارم )١( 



ا0
 Mf_ وشعائرهتماش اض

.عظمته حق اش تعغلمون 

تخلئفإذا والمحبة، الإحلال هو العبادة وروح 
فدت،١الاحر عن أحدهما 

للهالصفات باثبات إلا يتحص لا وإحلاله افة وتعظيم 
تعطيلولا تحريف غير من سبحانه به يليق كما تعالئ 

صفاتهبحض ينكرون والذين ، تمثيل ولا تكييف ولا 

حقعرفوه وما قدره، حق الله قدروا ما تعالى 
. ()٢ محريته

المجيد؛ الحنؤلر تعالى الله أسماء من كان ولما 
عزافه أن الأسماء هده معنى  ١١فان والعفليم، والكبير 

والحفلمةوالكبرياء المجد يصفان الموصوف، هو وحلر 

الكين)آ/ها<أ(..دارجال)١( 
١٦•يب لأبن الفتاوى مجموع انظر )٢( 



ونعامءتماما اض صفليم 

=0==^=
كلمن وأعظم شيء، كل من أكر هو الذي والجلال، 

•وأش وأجل شيء، 
واصفاأوليائه قلوب في والإجلال، التعظيم وله 

له،والخضؤع ؤإجلاله، تعظيمه، من قلوبهم مالئت قد 
لكبريائه،اوالتذلل 

المقامهدا في — أاسقطمإ مس ويقول 
حالقبه وصف وصما سمح إذا ان الإتررإن 

هرسوله به وصفه أو ه، نفوالأرض الموات 
الوصف،ذللئ، بأن ويجزم التعظيم، من صدره فليملأ 

ماوالعلو والشرف والجلال الكمال غايات من بالغ 
صفاتوبتن بينه المشابهة أوهام علائق جمح يقطع 

وعلا،جد له معظما منزها القاو_، فيتكون المخلوقين، 

■( ٦٢٢/٥)عيي التمر )١( 





حَونعانره تعاش ام سمتم 

=ًًء====ء====ّ=

لأحلالصلاة نهلر وأسقعل سرقته، في لم مبقطع 
وحفظالرمفك، دا مالميتة احك وأبمشقتك، 
ووعيدعاجل، بحد مضارك عن وزجرك لصحتك، 

إليك،الكب وأنزل لأجللن،، العوائد وحنق آجل، 
نهاكما علئ ترى أن — الإكرام هذا مع — بك أيحسن 

معرصا،داعيه وعن متنكبا، أمرك وعما منهمكا، 
معلينا؟فيه عدوك ولداعي هاجزا، ئته ول

حطهو أنت. وأنتا أمره ونهمل هو، وهو يعفلملثا 
منامتنع من الأرض إلى وآهبتل لأجاللث،، عباده رتب 

لك<.يسجيها مجدة 

يكونبينا بالإنسان الثيهلان تالآءس_ا ما أوحش ما 
بهتترامى له، مجود ماء الوملائكة الحق، بحضرة 

يوجدأن إلئ والLل، ؛المبدأ والجهالأدت، الأحوال 



وسمءتض tr؛« تمم 

؛==؛===؛=٥= 
لشجرةأو لقمرا أو لشمس أو حجر، في لصورة ماجد 

الأحوال،وتغير النعمة، زوال أوحش ما الشجرأ من 
/الكورءأ يعد والحور 
وجوبعلى أمته يريي محمد. نستا كان ولقد 

عنهالأ؛ه رصي عود مابن حديثا ففي تعالئ، اممه تعظيم 
يافقال! اش. رصول إلئ الأحبار من حبر ،رجاء تال؛ 

إصع،على الموالتا يجعل افه أن نجد إئا أ محمد 
والماءإصبع، علئ والشجر إصع، علئ والأرصين 

علىالخلق وسائر إصبع، علئ والثرى إصبع، علئ 
حشال?ي، فضحلئ، ^،، ٠١١أنا ث فيقول إصع، 

يبماهدريأؤ قرأ.' نم المر، لقول تصديئا نواجدْ، ود»تا 
١^٠^.^أالإيرمأكنؤه 

)\ا؟0ارجب الخابلألأبن طتات ض اك؛ل )١( 



CiD=رثعاضءسبماادمحاش 
عليه.متفق 

مماأعظم تعالئ اض عثلمة أن على يدل الأية في رما 
اطهلعفلمة تقرير الكريمة الأية ففي الحبر•، ذلك وصف 
عزض وأن المحقات، من يستحق وما ه نففى تعالئ 
اشيقدر أن مؤمن كل علئ فيجب، عظيئا، قدزا وحز 

حقةدرْرا،•
الأيةهده عند — الوهاب عيد بن محمد الشح يقول 
الكريمة

يومأنه وحلاله عفلمته من وتعالئ تيارك افه ذكر ®ما 
ؤإلأالعقول، تحتمله ما مدر وهدا هدا، يفعل القيامة 
ئمن• • عقل بها يحنط أن من أجث وجلاله الله فعفلمة 

مخلوىرتيته في يجعل كيفا وحلاله عفلمته بعض هدا 

،١٦٢-  ١٦'/ ١٣تيمية)ابن نتاوئ مجمؤع انظر )١( 



وثعاترهتعالي اش سميم 

صئا؟،\ا،.ولا شنا لف بملك لا 
باشتئفع نفإنا ت اض. لرسول الأعرابي قال ولما 
فمااشإا، سحان اف، ررسحان هؤ الني فقال عليك، 

قال;ثم أصحابه، وحوم في ذللثا عرف، حتى يح زال 
إنهذللث،، من أعظم اف شأن إن ماف؟ أتدري راواحكا، 

ضداردوض٥[.حلقه،،.]١^٩ من أحد على باش يستشني لا 
تبعهمومن - عنهم اش رصي - الصحابة اقتفئ وقد 
تعفلبمه،حق اش فعظموا المساالئا، هدا — بإحسان 

وتوقيره.تعالى اش بإحلال قلوبهم وعمرينا 
لبعضيقول - محهما اش رصي - هماص ابن فهذا 

عبادااش أن علمتم ارأما ت والجدل الراء أصحاب، 
وأنهمكم، ولا عئ غير من تعالى اش حشية أصمتهم 

التفسير.( ٣٤٦)ة/الوهاب عبد بن محمد السح مؤلفات 



وشعائرْاش سليم 

=)تتء 
إذاأنهم غير ، الطلناء النبلاء الفصحاء العلماء لهم 

وانقهنمتثالوبهم، انكرت تعالى اض عفلمة تذكروا 
اممهإلى تسارعوا ذلك، من اّتفاقوا إذا حش ألتهم، 
مهم؟«أا،.أنتم فاين الزاكتة، بالأعمال 
عر— ويقدرونم ربهم، يعذلمون الحلم أهل وكان 

ليعغلمت الله عبد بن عون قال ررحتى قدره، حق - وحل 
يقول!حتئ شيء كل في اسمه يذكر أن ربه، أحدكم 
كذااالبه افه وفعل ، الكاو_، اممه أخزى 

مشايخنامن أدركنا من بعض رروكان خطابم: 11ويقول 
يتملفيما إلا الئ تعافه م امحيذكر ا مقل 

(.١٨٤ص)امملأم ذم ني الهروى أحرجه )١( 
مطرقعن المقالة هده ووردت ص)ما(، للخطاش الدعاء شان )٢( 

وذم٢(، )T/\<• نمم لأبي الحك ني كما الثنر بن اض بو بن 
•٢١٩'صر وتم، للهر الكلام 



وسمءتض M تمم  =======ءحت( 
طاعة((لا،.

كثرةالعالم أهل على يعيب الناشئ أبوبكر رروكان 
ويقول!تحالئ، لاسمه إحلألأ تعالئ، اض قي حوصهم 

وحان«أم.م باش بم٠تدلونل٢، هزلأم 
صلفناعن التاريخ, دونها التي الأطة أرؤع ومن 

دارلإمام وقع ما وحث، عر طه وتحفليمهم الصالح، 
سألهلما تعالئ، اش رحمه أس ين مالك الهجرة 
هآنتوئ ١^؛، عل ، ٢٥٢ؤ ت تعالى قوله عن أحدهم 

امتوئ؟كيف ٥[، ]طه؛ 
يقولالسؤال؟ هدا إزاء م1لاائا الإمام موقف كان فما 

مجنكوجدْ شيء من )غضب( وحد رأيته ®فما الراوي؛ 

(.١٩اكءاءصر\،ا_ شان )١( 
والابتذال.الاعتهان ويريد المئديل، محن )٢( 
ماضالشفاساض )٣( 



وسام،مماش اه تمم 

تئتاء
القوم،وأؤلوق )العرق(، الرحضاء وعلاه مقالته، 
مالك،،عن نري ثم فيه، به الأمر ينتظرون فجعلوا 

مجهول،غير والامستواء معلوم، غير الكيف أ فقال 
لأحافحؤإني يدعة، عنه والسوال ، واحب، به والأيمان 

.، به أمر ثم صالأ، تكون أن 
الثهرحمه — مالك، الإمام أصاب، ما افه رحمالثؤ فتأمل 

فهوتعغليما إحلألأ العرق وتمسب، الغضّ_إ شدة ن جم- 
الربام؛تواء كيفية عن الموال لهذا ؤإنكارا تعالئ، 

تعالئ.

بنأحمد للإمام جرى ما اياب هذا في الأمثلة ومن 
علىاطه عبد ابنه ح مز لما _ تعالئ اظه رحمه — حتيل 
الصفليلة كان إذا ت فيقول الزول حدين، يقص قاص 

(*١٨،ص)ما١ الحديث أصحاب الق عقيدة الصابوني؛ي أخرجه ( ١ ؤ 



وثعانرهضالى اض تمم 

=تثت<=ً==^^^أ
زوالبلا سماء إلى وجث عر الله ينزل ثعبان من 
حال.تغير ولا انتقال ولا 

ولزملوته، واصفز أبي، فارتعد أم صد يقول 
هذاعلى بتا قف ١١قال! يم سكن، حتى وأمسكته يدي، 

أغيرالله رسول هذا ١ايا I قال حاذاه فلما المتتخرصى،؛، 
اللهرمول قال كما قل ، منلث، وجن عر ربه على 

وتحقيقكلامه، تعظيم تءأاس: اش وص 
ملفناحقق وقد وعملا، وندبنا تلاوة لكتابه الصيحة 

التحذليممن تعالئ افه كتاب، نحو الواجب، الصالح 
أنيكرهون كانوا السلمط بعض إن حتى والإجلال، 

ني•الانصاد محابه في سي المقل الغني بد القصة هذْ أورد )١( 
(.١١ص)• الامحقادء 
































