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ABSTRACT 

The Saved Board ( Kept Book), is that the book has been created by God (ALLAH) 

and for this creation to this book and to believe in it is an absolutely a great 

wisdoms: one of these is to indicate to the greatness of ALLAH and His knowing 

and His dominance, ability and conservation and the perfection of His creation and 

management as well. And the saved Board is created by ALLAH but it is beyond 

of our vision and ability. God has not created it for nothing but for a wisdom and 

it is prescience that ALLAH has captured it with His knowledge and enough for 

us to know it by its surface face not go deeper in meaning and not to know much 

details about it because ALLAH has built up His worshipers thins to know the 

glory of His creations rather than the details.  

Keywords: shahran region, economic life, commercial aspects, traditional 

industries 

 

 الملخص:

للوح احملفوظ ااجوده ااالمياا    ااع  ك    --اللوح احملفوظ، هو الكتاا ا الاالق  لهللااع ا، وأاا ل، اهلل   ل  ا، 
لهللع لة على هيمنتع اددروع اففظع، امم    عظيمة منه : الداللة على عظمتع وب رك اوأ ل، امت م علمع، االدال

هو من عل  ا  اود ريه، اهلل  اللوح خملوق، الكنع يفوت وصااااااااااااااورل  اددرل  اهصاااااااااااااايلن ، ا   لهللع ا، وأ ل اال  كمة،
 الغيب اللق اسااااااااااتىل ب ا، وأ ل  ألمع، ايكفين   يع مأب تع   لوجع الأ م، اا    لأب  وف هللاااااااااايلع، ال  ا، وأ ل  ى

 ر الأب د على ا  عب ه  مأ ين جالئل  لهللع اهللمبه، دا  دد ئهلله  اوف هلليله .امو 
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 . ٨٧سورة مريم:  اآلية:  (1)
 . ١٤سورة الطور: اآلية:   (2)
 .٠٥سورة األنعام: من اآلية:   (3)

 

 

 المقدمة:

ا مد ، اللق لع اخلل  ااألمب، ع   الغيب االشه دة، االصالة االسالم على ا ضل اخلل  امجأني اللق متت  ع 
 النبوة، ا تمت  ع البس لة، اعلى الع اهللحبع امجأني:

 أما بعد:

     االمي     لغيب هو اهللل االمي  ، اهللعلى هللف ت اهل االمي  ، ااالمي    ع هو االمي   الن  ع، ارسولن  حممد  
ا امن   أثع ا، وأ ل ليخربل    لغيب، اهلل  من األمور الغيبية اليت جيب اإلمي   هب  هي اإلمي     للوح احملفوظ، اهو الكت 

للوح احملفوظ ااجوده ااالمي    ع  ك  عظيمة منه : الداللة على   -- اللق  لهللع ا، وأ ل، اهلل   ل  ا،
عظمتع وب رك اوأ ل، امت م علمع، االداللة على هيمنتع اددروع اففظع، امم    لهللع اود ريه، اهلل  اللوح خملوق، 

مة هللفة من هللف وع عز  كالكنع يفوت وصورل  اددرل  اهصيلن ، ا   لهللع ا، وأ ل اال  كمة، أللع هو ا كي  اا
 اجل.

ع، االلوح احملفوظ من عل  الغيب اللق استىل ب ا، وأ ل  ألمع، ايكفين   يع مأب تع   لوجع الأ م، اا    لأب  وف هلليل
 ال  ا، وأ ل  ى امور الأب د على ا  عب ه  مأ ين جالئل  لهللع اهللمبه، دا  دد ئهلله  اوف هلليله .

 لغيب اللق ال يطلع عليع افد اال ا، وأ ل، ادد ا تص ا،  أل  الغيب لهللولع وأ ل:امب  ا  اللوح احملفوظ من ا
 .(2) ﴾١٤﴿  َاُهْ  َيْكُتُبو َ  اْلَغْيبُ  هللَْم ع ْنَدُه ُ  ، ادولع وأ ل:(1) ﴾٨٧﴿ َعْهًدا البَّْحََٰن   ع ْندَ  اَّتََّلَ  هللَم   اْلَغْيبَ  هللَطََّلعَ 

ااملفسبا   ينوا هلل  املباد   لغيب يف هله اآلي ت هو اللوح احملفوظ،  هللد اردت من  ال  هلا البحث هلل  ا ني  أد 
ذمب االدلة من الكت ا االسنة هلل  اللوح احملفوظ من الغيب اللق ا تص ا، وأ ل  ألمع، االع   يطلع عليع هللفد 

   يطلع عليع لهللولع وأ ل: من  لهللع ال ملك مهللبا اال ليب مبسل فىت لبين  حممد 

إ الَّ  هللَوَّب عُ  إ  ْ  ۖ   َمَلك   َلُكْ  إ ينِ  هللَُدو ُ  َااَل  اْلَغْيبَ  هللَْعَل ُ  َااَل  اللَّع   َ زَائ نُ  َلُكْ  ع ْند ق هللَُدو ُ  ُدْل اَل  
ريُ  اأْلَْعَمىَٰ  َيْسَتو ق َهلْ  ُدلْ ۖ  إ ََلَّ  يُوَفىَٰ  َم   .(3) ﴾٠٥﴿ وَاتَاَفكَُّبا َ  هللََ اَل  ۖ   َااْلَبص 
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هـ((((((((، المحقق: د 071أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي البصري )ت: العين،   (4)

 .3/311، مهدي المخزومي، د إبراهيم السامرائي، دار ومكتبة الهالل
هـ(((، المحقق: رمزي منير بعلبكي، دار 320أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي )ت: جمهرة اللغة،    (5)

 .0/170م، 0897، 0بيروت،ط –يين العلم للمال
هـ((((،المحقق: عبد 381أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو الحسين )ت:معجم مقاييس اللغة،    (6)

 .1/221السالم محمد هارون، دار الفكر،
 .22سورة البروج: اآلية:    (7)
ه( المحقق: عبد الحميد 819المرسي )ت: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المحكم والمحيط االعظم،    (8)

، ولسان العرب، محمد بن مكرم بن 8/03م،  2111هـ(((( / 0820، 0بيروت، ط –هنداوي، دار الكتب العلمية 

اوكمن هللمهية هلا املوضوع يف  ي   م  يتأل    للوح من  ال  ذمب ادوا  الألم ء من متب الأهلل ئد امتب التفسري 
  أد ذمب اآلي ت الهللبآلية ااالف ديث النبوية الشبيفة اشباح األف ديث املتألهللة  ع.

 ااشتملت  طة البحث على مهللدمة ا ال ة مب فث ا  متة.

: ااهلل   اللوح ااملبحث الث ينام  املهللدمة  فيه  امهية املوضوع ا طة البحث، ام  املبحث االا   فيع: التأبيف ت، 
احملفوظ اهللدوا  الألم ء  يع، ااملبحث الث لث: م هية اللوح، ا يع مخسة مط لب: هللفة اللوح احملفوظ، امك   اجود 

 ب يف اللوح احملفوظ، التغيري يف اللوح احملفوظ.اللوح احملفوظ، املوملو    للوح احملفوظ، م  يكت

 مث اخل متة اد ئمة املص در ااملباجع.

 المبحث األول: التعريفات

 المطلب األول: اللوح في اللغة واالصطالح:

 أواًل: اللوح في اللغة: 

اخلشب االَكت ف   "الّلْوُح: مّل هللحيفٍة من هللف ئح :اردت لفظة اللوح يف اللغة  أدة مأ    هللد عبّ ع الفباهيدق  هللولع
 . (4)إذا متب عليه  ُُسّي لوح، اهلللواُح اجَلَسد: ع ظ ُمع"

 .(5)اد   األزدق: "مل عظ  عبيض ََنْو اْلَكت َفنْي  االلراعني َاَم  هللشبههم  َااجْلمع هللَْلَواح"

ْن هللَْلَواح  السَّف يَنة ; َاُهَو هللَْيًض  ُملُّ َعْظٍ  َعب يضٍ اد   ا ن   رس: "اللَّْوُح: اْلَكت ُف. َااللَّْوُح:  ُد م  َلَُّع اْلَواف  . َاُسَُِي َلْوًف  أل 
 . (6)يَاُلوُح"

يَاْأِن  مستودع مشيئ ت ا،،  (7)ِفي َلْوٍح َمْحُفوظٍ االلَّْوُح: "مل هللفيحة عبيضة من هلَلف ئح اخْلشب، َايف  التاَّْنز يل:
َ  ُهَو على ُهَم  هللْلَواح، اهللالايُح مجع اجْلمع" َاإ منَّ ناْ  .(8)اْلمثل، امل َعظ ي  عبيض َلْوح ، َااجْلمع م 
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بيروت،  –هـ(((، دار صادر 700على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى )ت: 
 .2/198هـ،  0808 - 3ط
 .22روج: اآلية: سورة الب   (9)
هـ((((المحقق: د حسين 173شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم، نشوان بن سعيد الحميرى اليمني )ت:(10)

د يوس((((((  محمد عبد هللا، دار الفكر المعاص((((((ر، بيروت ، دار  -مطهر بن علي اإلرياني  -بن عبد هللا العمري 
   .8/3033م، 0888 -هـ 0821، 0الفكر، دمشق ، ط

عن معاني القرآن، محمود بن أبى الحس(((ن بن الحس(((ين النيس(((ابوري أبو القاس(((م، نجم الدين ايجاز البيان،  (11)

 - 0بيروت، ط –هـ((((((((((((، المحقق: الدكتور حني  بن حس((((ن القاس((((مي، دار الغرب اإلس((((المي 111)ت: نحو 

   .2/972 ،هـ0801
 .291-3/298، والمحكم والمحيط االعظم، 3/089العين،    (12)
هـ(((((((((، 383وص((حاح العربية، أبو نص((ر إس((ماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )ت: الص((حاح تاج اللغة    (13)

 .3/0072، م  0897/ هـ0817، 8بيروت، ط –تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للماليين 

 ثانياً: اللوح في االصطالح

ديل: هو يف لوح يف السم ء   (9)ِفي َلْوٍح َمْحُفوظٍ عّب  اللوح: " ىللع هو اللوح اللق يُكتب  يع، د   ا، وأ ل :
 يل: اللوح احملفوظ هللمُّ الكت ا، اديل: هو على التشبيع، هللق هو يف ففظ الّلعمكتوا  يع، ايهلل  : إ لع من لور، اد

 . (10)وأ ل، مىللع يف لوح"

 . (11)اهللّ  الّلوح: " شيء يلوح للمالئكة  يأب و   ع م  يلهللى إليه "

 المطلب الثاني: المحفوظ في اللغة واالصطالح:

 أواًل: المحفوظ في اللغة 

: "ا فظ لهلليض النسي   اهو التأ هد ادلة الغفلة، ففظ الشيء ففظ ً، اا    ُظ اا فيظُ : احملفوظ من ا فظ، ففظ
، اففظت الشيء ففظ ً، هللق َفَبْسُتع، (12)اْلُمومل   لشَّْيء، د   الّزج ج: ففظع ا، من اْلُوُدوع على اأَلْرض إ الَّ  ىلذلع"

 .(13)اَفف ْظُتُع هلليض ً: مبأى استظهبوع
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شري  الجرجاني )ت:التعريفات،    (14) وصحح  هـ(((((((((، المحقق: ضبط  903علي بن محمد بن علي الزين ال

 .98، صم0893هـ /0813، 0لبنان، ط–جماعة من العلماء بإشرا  الناشر، دار الكتب العلمية بيروت 
التوقي  على مهمات التعاري ، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤو  بن تاج العارفين بن علي بن زين    (15)

، 0القاهرة، ط-د الخالق ثروتعب 39هـ((((((((((((((، عالم الكتب 0130العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري )ت:
 .082م، ص0881-هـ0801

الجامع ألحكام القرآن، تفس(((((((ير القرطبي، أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنص(((((((اري    (16)
 –هـ((( تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفي ، دار الكتب المصرية 370الخزرجي شمس الدين القرطبي )ت: 

 .08/289،م 0838/  هـ0398، 2القاهرة، ط
معجم في المص((((طلحات والفروق اللغوية، أيوب بن موس((((ى الحس((((يني القريمي الكفوي، أبو البقاء الكليات،  (17)

  .0/788، بيروت –محمد المصري، مؤسسة الرسالة  -هـ(، المحقق: عدنان دروي  0188الحنفي )ت: 
 .18، صبيروت –الكتاب العربي هـ(، دار 0821)ت: العقائد االسالمية، السيد سابق  (18)
هـ(((((( بمساعدة فريق عمل، عالم الكتب، 0828، د. أحمد مختار عبد الحميد عمر )ت: معجم اللغة العربية   (19)
 .3/2181، م 2119هـ/  0828، 0ط

  المحفوظ في االصطالحثانياً: 

هللا هو "وىلمد املأهللو  ااستحك مع يف الأهللل، ايهلل   و رة هليئة ، (14)د   اجلبج ين: "ا فظ: ضبط الصور املدرمة"
 ِفي َلْوٍح َمْحُفوظٍ ادولع وأ ل : ،(15)النفس اليت هب  يثبت م  يؤدق إليع التفه ، او رة لضبط الشيء يف النفس"

 .(16)هللق الع مكتوا يف لوح، "اهو حمفوظ عند ا، وأ ل من اهللو  الشي طني إليع"

 ثالثاً: اللوح المحفوظ في االصطالح

اللوح اْلَمْحُفوظ ع ْند هللهل الشَّبْع: جس  َ وق السََّم ء السَّ   َأة متب   يع  َم  َم َ  َاَم  َسيكو  ام  هو م ئن ال يوم 
من  ل  ا،، سجل ا،  يع مجيع الك ئن ت اليت دّدره ، هللا هو عب رة عن عل  ا، املتأل   "هو َ ْل  عظي ،(17)الهللي مة

 .(18) س ئب املوجودات: مليه  اجزئيه ، هللغريه  امبريه "

ّل  ع ع ْل  ا، اوهللديبه ج   .(19)اهو: "لور  يلوح للمالئكة  يظهب هل  م  يُاْؤَمبا   ع  يىلمتبا ، هللا هو:  س 

 

 اوصاف اللوح المحفوظ وأقوال العلماء فيهالمبحث الثاني: 

اردت ااهلل   اللوح احملفوظ يف الهللبآ  الكبمي االسنة النبوية املطهبة  أدة ااهلل   سىل ينه  من  ال  املط لب 
 اآلوية :

 المطلب األول: أوصاف اللوح المحفوظ في القرآن الكريم:
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 .22-20سورة البروج: اآليتان:  (20)
ص((ري ثم ن عمر بن كثير القرش((ي البينظر: تفس((ير القرآن العظيم )تفس((ير ابن كثير(، أبو الفداء إس((ماعيل ب  (21)

 0888هـ(((((((/ 0821، 2هـ((((((((المحقق: سامي بن محمد سالمة، دار طيبة للنشر والتوزيع، ط778الدمشقي )ت:
، وروح المعاني في تفس((ير القرآن العظيم والس((بع المثاني، ش((هاب الدين محمود بن عبد هللا الحس((يني 9/373م،

ه،  0801، 0بيروت، ط –اري عطية، دار الكتب العلمية هـ((((((((((((، المحقق: علي عبد الب0271األلوس((((ي )ت: 
01/318. 

 .٩سورة الحجر: اآلية:   (22)
هـ((((، 710التبيان في اقسام القرآن، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية )ت:   (23)

 .88المحقق: محمد حامد الفقي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ص
يل في تفسير القرآن = تفسير البغوي، محيي السنة ، أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن معالم التنز  (24)

، 0بيروت، ط–هـ(، المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار إحياء التراث العربي 101الفراء البغوي الشافعي )ت : 
 .1/237، هـ 0821

  ىلاهلل   عدة منه :اهللف ا، سبح لع اوأ ل اللوح احملفوظ يف الهللبآ  الكبمي 

 الوصف االول: بأنه محفوظ. 

ااهللفع يف هله اآلية    فظ،  ىل  ا، وأ ل ففظ اللوح  (20)ِفي َلْوٍح َمْحُفوظٍ :ج ء هلا الوهللف يف دو  ا، وأ ل
ددروع   من اهللو  الشي طني اليع، اففظع من الزي دة االنهللص   االتحبيف االتبديل، اهلا من الدالئل على مم 

 . (21)اعلمع وب رك اوأ ل

 ﴾٩﴿ َاإ لَّ  َلُع َ َ   ظُو َ  اللِْمبَ  لَازَّْلَن  إ لَّ  ََنْنُ  وهللفع سبح لع  ىللع حمفوظ يف دولع وأ ل: د   ا ن الهللي )رحع ا،(: "

التبديل، اففظ ا ، ااهللف حملع    فظ يف هله السورة،   ، سبح لع ففظ حملع اففظع من الزي دة االنهللص   (22) 
مأ ليع من التحبيف، مم  ففظ هلللف ظع من التبديل، اهللد م لع من حيفظ فبا ع من الزي دة االنهللص  ؛ امأ ليع من 

  .(23)التحبيف االتغيري"

خ اللوح اهو اللق يأب    للوح احملفوظ، اهو هللم الكت ا، امنع ونس"اال ذلك ذهب البغوق يف وفسريه  هللولع: 
َن الشََّي ط ني ، َام َن الزي دة  يع االنهللص  "اْلُكُتُب، حَمُْفو    .(24)ظ  م 

 الوصف الثاني: بأنه مكنون
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ي د بن عمر بن الحس(((ن بن الحس(((ين التيمي الرازمفاتيح الغيب = التفس(((ير الكبير، أبو عبد هللا محمينظر:   (25)

 0821 -، 3بيروت، ط –هـ(((((((((، دار إحياء التراث العربي 313الملقب بفخر الدين الرازي خطيب الري )ت: 
    . 28/831، هـ
 .٨٧ – ٨٨سورة الواقعة: اآليتان:   (26)
هـ(، 187زاد المسير في علم التفسير، جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي )ت:   (27)

 .8/229هـ،  0822 - 0بيروت، ط –المحقق: عبد الرزاق المهدي، دار الكتاب العربي 
ي، أبو آلملجامع البيان في تأويل القرآن، تفس(((((((ير الطبري، محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن  الب ا  (28)

م،  2111هـ((((((((( / 0821، 0هـ((((((((((المحقق: أحمد محمد ش((اكر، مؤس((س((ة الرس((الة، ط301جعفر الطبري )ت: 
23/088. 

 .1/08تفسير البغوي،   (29)
في تفسير كالم المنان، تفسير السعدي،  عبد الرحمن بن ناصر بن عبد هللا السعدي تيسير الكريم الرحمن،   (30)

، م 2111هـ((((((((( /0821، 0الرحمن بن معال اللويحق، مؤس(((س(((ة الرس(((الة، طهـ(((((((((( المحقق: عبد 0373)ت: 
 .933ص

 .٤١سورة يس: اآلية:   (31)
 .01/03تفسير القرطبي،  (32)
هـ((((((( دار ابن كثير، دار الكلم 0211محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا الشوكاني اليمني )ت:فتح القدير،   (33)

 .8/801، هـ 0808 - 0دمشق، بيروت،ط -الطيب 

 ﴾٨٨﴿ َمب مي   َلهلُلْبآ    إ لَّعُ  ، د   وأ ل:(25)املكنو : هللق املصو  عن هللعني اخلل  احمفوظ غ ية ا فظ

وظ،  يع دوال : هللفدمه : هلللع اللوح احملف، د   ا ن اجلوزق: "دولع عّز اجّل: يف  م ت ٍا (26) ﴾٨٧﴿ َمْكُنو ٍ  م َت اٍ  يف  
 .(27)د لع ا ن عب س"

 .(28)اد   الطربق:" هو يف مت ا مصو  عند ا، ال ميسع شيء من هللذى من غب ر اال غريه"

 .(29)اد   البغوق:" مصو  عند ا، يف اللوح احملفوظ حمفوظ من الشي طني"

 . (30)املكنو  هو اللوح احملفوظ"اد   السأدق: "هللق: مستور عن هللعني اخلل ، اهلا الكت ا 

 الوصف الثالث: بأنه إمام مبين.

َن هُ  َشْيءٍ  اَُملَّ  ۖ  َاآ َ َرُهْ   َددَُّموا َم  َاَلْكُتبُ  اْلَمْوَوىَٰ  َُنْي ي إ لَّ  ََنْنُ  د   وأ ل: د   ، (31) ﴾٤١﴿ ُمب نيٍ  إ َم مٍ  يف   هلَلْفَصياْ
اللق هو فجة، اد   جم هد ادت دة اا ن زيد: هللراد اللوح ااإلم م: الكت ا املهللتدى  ع الهللبطيب يف وفسريه: "

  .(32)"احملفوظ

مبني هللق: امل شيء من هللعم   الأب د اغريه  م ئن ً م  م   يف إم م مبني، هللق: مت ا  إم ماد   الشوم ين: "يف 
 . (33)مهللتدى  ع موضح لكل شيء"
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 .383تفسير السعدي، ص  (34)
 .٠٩سورة األنعام: اآلية:  (35)
 .00/813تفسير الطبري،  (36)
 .١٤يونس: من اآلية: سورة  (37)
، )تأويالت أهل الس(((((((نة(، محمد بن محمد بن محمود، أبو منص(((((((ور الماتريدي )ت: تفس(((((((ير الماتريدي  (38)

 .3/18، م 2111هـ/0823، 0لبنان، ط بيروت، -هـ(المحقق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية 333
 .03/02تفسير الرازي،   (39)

   ااىلياادق املالئكااة، اهو اللوح هللق: متاا ا هو هللم الكتااب اإليااع مبجع الكتااب، اليت وكو  اداا   السااااااااااااااأاادق:"
 .(34)احملفوظ"

من ادوا  الألم ء هله يتبني هلللع ام الكتب ااهللله ، االيع مبجع الكتب اليت وكو   ىليدق املالئكة االيع وبجع 
 س ئب االشي ء، اهو املهللتدى  ع، اهو االم م املبني، اهو اللوح احملفوظ.

 الوصف الرابع: بأنه كتاب مبين.

 د   عز اجل:

ظُُلَم  يف  َفبَّةٍ  َااَل  يَاْأَلُمَه  إ الَّ  َاَرَدةٍ  م نْ  َوْسهلُلطُ  َاَم ۖ   َااْلَبْحب   اْلبَابِ  يف  َم  َايَاْأَل ُ  ۖ  ُهَو إ الَّ  يَاْأَلُمَه  اَل  اْلَغْيب   َمَف و حُ  َاع ْنَدهُ 
الطربق يف وفسري هله اآلية: "اال شيء ، يهللو  (35) ﴾٠٩﴿ ُمب نيٍ  م َت اٍ  إ الَّ يف   يَ   سٍ  َااَل  َرْطبٍ  َااَل  اأْلَْرض   ت  

هلليًض  مم  هو موجود، هللا ممّ  سيوجد ا  يوجد  أد، إال اهو مثبت يف اللوح احملفوظ، مكتوا  ذلك  يع، امبسوم 
ة م  هو  يع،  وجود م  هلللع يبني عن هللح عدُده امبلغع، االودت اللق يوجد  يع، اا  ُ  اليت يفى  يه ، ايأِن  هللولع

 اد   سبح لع: ،(36)على م  ُرس "ُرس   يع 

 

ُلو َاَم  َشىْل ٍ  يف   َوُكو ُ  َاَم   ْنُع م نْ  وَاتاْ  ۖ  ف يع  وُف يُضولَ  إ ذْ  ُشُهوًدا َعَلْيُك ْ  ُمنَّ  إ الَّ  َعَملٍ  م نْ  وَاْأَمُلو َ  َااَل  دُاْبآ ٍ  م 
ثْاهلَل     م نْ  َرِ كَ  َعنْ  يَاْأُزاُ  َاَم  ل َك َااَل  هلَلهلْلَغبَ  َااَل  السََّم ء   َااَل يف   اأْلَْرض   يف   َذرَّةٍ  م  إ الَّ  هلَلْمبَابَ  م ْن ذََٰ
، د   امل وبيدق يف وفسري هله اآلية: "م  دل ام  مثب إال يف مت ا، هللق: إال يف اللوح (37) ﴾١٤﴿ ُمب نيٍ  ك َت اٍ   ي

 .(38)احملفوظ مبني"

ئكة األفوا  يف اللوح احملفوظ لتهللف املالاد   البازق: "ا  ئدة هلا الكت ا هللمور: هللفده : هلللع وأ ل إمن  متب هله 
على لف ذ عل  ا، وأ ل يف املألوم ت، اهلللع ال يغيب عنع مم  يف السموات ااألرض شيء،  يكو  يف ذلك عربة و مة  

 .(39)م ملة للمالئكة املوملني   للوح احملفوظ ألهن  يهلل  لو   ع م  حيدث يف هللحيفة هلا الأ    يجدالع موا هلل  لع"
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 .38سورة الرعد: اآلية:  (40)
، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو ، والمعجم الكبير373/ 9تفسير ابن كثير،   (41)

، 2القاهرة، ط –تيمية هـ( المحقق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن 331القاسم الطبراني )ت: 

على الصحيحين، أبو ، والحاكم في المستدرك 2/882. وابو الشيخ في العظمة02/72(02100رقم)

عبد هللا الحاكم محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدوي  بن ُنعيم بن الحكم الضبي الطهماني النيسابوري 

، 0بيروت،ط –دار الكتب العلمية  هـ( تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،811المعرو  بابن البيع )ت: 

وتعقب  الذهبي فقال: "في  وقال: صحيح االسناد ولم يخرجاه،  2/103(3770برقم) م0881ه/ 0800

أبو حمزة ، واسم  ثابت وهو واهٍ بمّره"، وقال الهيثمي: "رواه الطبراني من طريقين ورجال هذه ثقات"، 

اٍس َمْوقُوًفا أَْخَرَجُ  اْلَحاِكُم  :وقال الكناني. 7/080أي الموقو : مجمع الزوائد ، "بِأَنَُّ  َصحَّ َعِن اْبِن َعبَّ

ْفعِ   .0/082: "تنزي  الشريعة. ِفي اْلُمْسَتْدَرِك َولَُ  ُحْكُم الرَّ

 ىللع مبني يأِن: هلللع مت ا ااضح  نّي اموضح لكل شيء،  ال شيء م   هللا يكو  إال هللفص ه ا، وأ ل  ااهللفع
 امثبت  يع، ام  من امب يغيب عن اخلل  يف السم ء ااالرض اال هو مبني يف اللوح احملفوظ.

 المطلب الثاني: أوصاف اللوح المحفوظ في السنة النبوية المطهرة.

م  ئَة  َع ٍم من درة  ي ا بج اْ ُن ُجَبْيٍج, ريَُة مَخْس  ض ء َلُع َعْن َعطَ ٍء, َاَعن  اْ ن  َعبَّ ٍس, دَ َ : "إ  ل لَّع  َلْوف ً حَمُْفوظ ً َمس 
تِ  , اللَُّع يَاْنظُُب إ لَْيع  يف  ُملَّ يَاْوٍم َ اَلَثَ  ئٍَة َاس  ْن يَ ُدوٍت هلَلْحََب, َاالدَّ اََّت    َلْوَف     ْظبًَة:نَي لَ َد اََّت    م 

 ،(40) ﴾٩٩﴿ اْلك َت ا   هللُمُّ  َاع ْنَدهُ  ۖ   َايُاْثب تُ  َيَش ءُ  َم  اللَّعُ  مَيُْحو

ُّ: َعن  اْ ن  َعبَّ ٍس رضي ا، عنهم : "هلَل َّ َرُسوَ  اللَّع   ْن ُدرَّة  َاْيَض َء،  َادَ َ  الطَّبَابَاين  دَ َ : "إ  َّ اللََّع َ َلَ  َلْوًف  حَمُْفوظً  م 
تُّوَ  َاَ اَلَثُ  ئَُة  ، ل لَّع    يع  ُملَّ يَاْوٍم س  ظٍَة، َ ُْلُ  َايَاْبُزُق، َاميُ يُت َاحُيْي ي،  َْ هلَلَفَح وُاَه  م ْن يَ ُدووٍَة َحْبَاَء، دَاَلمع لُور  اَم َت  ُُع لُور 

، َايَاْفَأُل َم  َيَش ُء" ايُأ زُّ   . (41)ايُل  ُّ

يستف د من هلين ا ديثني عن ا ن عب س اللق لع فك  الب ع، االع ال جم   لالجته د  يع، اا  من هللاهلل   اللوح 
 احملفوظ م  يىليت:
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ةُ: اللُّْؤلَُؤةُ اْلَعِظيَمُة؛ َقاَل اْبُن ُدَرْيٍد: ُهَو َما َعُظَم ِمَن   (42) رَّ ةُ: الْلْؤلَؤةُ، والدُّ اٌت وُدَرٌر. والُدرَّ اللُّْؤلُِؤ، َواْلَجْمُع ُدرٌّ وُدرَّ

 .8/292، ولسان العرب2/313الصحاح 
فَُّة: الَجْنُب ِمْن ُكلِّ َشْيٍء. لسان العرب  (43)  .8/018الدَّ ُّ والدَّ
الياقوت: من الجواهر وأجوده االحمر الرماني. القاموس المحيط، مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب   (44)

ـ(تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة ، مؤسسة الرسالة للطباعة 907وزآبادى )المتوفى: الفير ه

 .0/033م،  2111هـ/ 0823، 9والنشر والتوزيع، لبنان، ط

 .١١ - ١٤سورة البروج: اآليتان:    (45)
سير الوسيط للزحيلي، د وهبة بن مصطفى الزحيلي، دار الفكر     (46)  21، هـ(((((((( 0822 - 0دمشق، ط –التف
/008.   
 .٨آل عمران: من اآلية:سورة    (47)
 .١سورة الزخر :اآلية:    (48)

لور، ، االع مكتوا من (44)اا  د تيع من ي دووة حباء،  (43)، الع د ت  (42)هلل  اللوح خملوق، االع من درة  يض ء
 اا  عبضع م   ني السم ء ااألرض.

 المبحث الثالث: ماهية اللوح المحفوظ

 المطلب األول : صفة اللوح المحفوظ

، مث اهللف اللوح احملفوظ (45)ِفي َلْوٍح َمْحُفوظٍ اهللف ا، وأ ل الهللبآ  يف السم ء  ىللع يف اللوح احملفوظ لهللولع وأ ل:
 هي:، ا (46)وفسريه ىلر ع هللف ت مم  ذمب ذلك الزفيلي يف 

  : احملفوظ، لهللو  ا، وأ ل:"االولى

ْنعُ  اْلك َت اَ  َعَلْيكَ  هللَلْاَز َ  ُهَو الَّل ق َ ت   َاهللَُ بُ  اْلك َت ا   هللُمُّ  ُهنَّ  حُمَْكَم ت   آيَ ت   م   الَّل ينَ   ىََلمَّ  ۖ   ُمَتَش هب 
ْنعُ  َوَش  َعَ  َم   َاَيتَّب ُأو َ  دُاُلوهب  ْمَزْيغ   يف   َنة   ا ْت َغ ءَ  م  ُخو َ  ۖ   اللَّعُ  إ الَّ  وىَْلا يَلعُ  يَاْأَل ُ  َاَم ۖ   وىَْلا يل ع   َاا ْت َغ ءَ  اْلف تاْ ياَ  يف   َاالبَّاس  هلُلوُلواْلأ ْلم 
 .(47) ﴾٨﴿ إ الَّ هللُاُلو اأْلَْلَب ا   يَلَّمَّبُ  َاَم  ۖ   َر ِاَن    ع  ُملٌّ م ْن ع ْند   آَمنَّ   َ 

، اإمن   صع ا، (48)﴾١﴿  َفك ي   َلَديْاَن  َلَأل يٌّ  اْلك َت ا   هللُمِ  َاإ لَُّع يف   اهلللع لدى ا،،  هللولع َلَديْن  يف دولع وأ ل: الثانية:
 هبلا التشبيف لكولع الكت ا املشتمل على مجيع م  يهللع يف ملك ا، املكووع.

  .مولع علي ً، هللق مولع ع لي ً عن اجوه الفس د االبطال  الثالثة:



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 2, 2018           

 
 622 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
   .008/ 21تفسير الزحيلي،   (49)
 المصدر نفس .    (50)
 .27/309تفسير الرازي، ينظر:    (51)
ت: النعماني )، أبو حفص س((((راج الدين عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمش((((قي اللباب في علوم الكتاب   (52)

شيخ علي محمد معول، دار الكتب العلمية 771 شيخ عادل أحمد عبد الموجود وال بيروت /  -هـ((((((((( المحقق: ال
في اإلعانة على معرفة بعل معاني كالم ربنا ، والس((راج المنير 228/ 07،م0889هـ(((((((( /0808، 0لبنان، ط

هـ(، مطبعة بوالق )األميرية( 877عي )ت: الحكيم الخبير، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشاف
 .3/113،هـ 0291القاهرة،  –
 .٨٧ – ٨٨سورة الواقعة:    (53)
 .28/831ينظر: مفاتيح الغيب،    (54)
 .911الكليات، ص  (55)

مولع فكيم ً، هللق حمكمً  يف اجوه البالغة االفص فة، اذا فكمة   لغة. ايبى مفسبا  آ با  هلل  هله   الرابعة:
 .(50)اهلا على وفسري هللم الكت ا   للوح احملفوظ"، (49)الصف ت مله  هللف ت الهللبآ 

هللف ت اللوح احملفوظ،  إ  ديل: " ام  ا كمة يف  ل  هلا اللوح احملفوظ، مع هلللع وأ ل  (51)اذمب البازق يف وفسريه
عاّلم الغيوا ايستحيل عليع السهو االنسي  ؟ دلن : إلع وأ ل مل  هلل بت يف ذلك هللفك م فوادث املخلود ت، مث إ  

 لوا  للك على مم   فكمة ا،املالئكة يش هدا  هلل  مجيع ا وادث إمن  هدث على موا هللة ذلك املكتوا، استد
 .(52)اعلمع"

املكنو : هو احملفوظ املستور عن الأيو ، اإ  ، (53)﴾٨٧﴿ َمْكُنو ٍ  م َت اٍ  يف   ﴾٨٨﴿ َمب مي   َلهلُلْبآ    إ لَّعُ  :ادولع وأ ل
ستور ماللوح احملفوظ مستور عن الأني ال يطلع عليع إال مالئكة خمصوهللو ، اال ينظب إليع إال دوم مطّهبا ، اهو 

 .(54) هلل د الدهب عن هللعني املبدلني، مصو  عن هلليدق احملب ني املضلني،  هله هللفة من هللف ت اللوح احملفوظ

َف وع الوشبع َذات املخلودني  الوح ا، اَل يشبع لوح اْلَمْخُلوق، اَمت ا ا، اَل يشبع مت ا اخْلل ، َمَم  هلَل  َذاوع َاهلل 
 .(55)اهللف هت 

 اللوح المحفوظمكان وجود : المطلب الثاني

من  ال  هلا املطلب سىل ني مك   اجود اللوح احملفوظ اللق هو يف السم ء من  ال  االدلة اليت وبني ذلك من 
 الكت ا االسنة اادوا  الألم ء:
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 .٩٩الرعد:اآلية: سورة    (56)
ووافق  ( وصحح  3332برقم)8/0212، والحاكم في المستدرك، 03/218أخرج  الطبري في تفسيره،  (57)

 (.093برقم)2/898الذهبي، والبيهقي في القضاء والقدر،
 .03/882تفسير الطبري،    (58)
 .3/27تفسير البغوي   (59)

 .١سورة الزخر :اآلية:    (60)
نة   (61) ، أبو عبد الرحمن عبد هللا بن أحمد بن محمد بن حنبل الش(((((((يبانّي البغدادي أخرج  عبد هللا في الس(((((((

 0893هـ /  0813، 0الدمام، ط –محمد بن سعيد بن سالم القحطاني، دار ابن القيم  هـ(، المحقق: د.281)ت:
 .20/133(، والطبري في تفسيره،989برقم)2/800،م
 .20/133تفسير الطبري   (62)
 .03/882، المصدر نفس    (63)
 .7/211تفسير ابن كثير،    (64)
 .٤١ –٤٩سورة عبس: اآليتان:   (65)

هلل رب ا، وأ ل هلل  هللم الكت ا ، (56)﴾٩٩﴿ اْلك َت ا   هللُمُّ  َاع ْنَدهُ  ۖ   َايُاْثب تُ  َيَش ءُ  َم  اللَّعُ  مَيُْحو : د   ا، وأ ل أواًل:
من هللفد الكت  ني، مه  مت    : ميحو ا، م   چ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭچ  :"اللق عنده هو اللوح احملفوظ، د   ا ن عب س 
 .(57)يش ء من هللفدمه  ايثبت، اعنده هللم الكت ا"

محّو، امجلُتعچٴۇ  ۈ  ۈچ  ُّاد   الطربق يف دولع وأ ل:
َ
 .  (58) ديع"يف مت ا ل ، "اعنده هللهللل املثّبت منع اامل

 .(59)غوق: "هللق: هللهللل الكت ا، اهو اللوح احملفوظ اللق ال يبد  اال يغري"د   الب

الكبمي مكتوا  هله اآلية ود  على ا  الهللبآ  ،(60)﴾١﴿ َلَديْاَن  َلَأل يٌّ َفك ي    اْلك َت ا   هللُمِ  َاإ لَُّع يف   د   وأ ل:  ثانياً:
 يف هللم الكت ا، اهو اللوح احملفوظ، اهلا اللوح عند ا،  وأ ل.

 .(61)"هلللع د  : "هللا  م   ل  ا، الهللل   ىلمبه هلل  يكتب م  يبيده هلل   ل ،   لكت ا عنده اعن ا ن عب س

 . (62)د   السدق: "يف الكت ا اللق عند ا، يف األهللل"

  لصواا دوُ  من د  : اعنده هللهللل الكت ا امجلتع، اذلك هلللع وأ ل ذمبه هلل رب اهللال األدوا  يف ذلك " د   الطربق:
 .(63) هلللع ميُحو م  يش ء ايثبت م  يش ء"

نهم  هللق اللوح احملفوظ، د لع ا ن عب س رضي ا، عچ ک  کچ   هللق الهللبآ  يفچ  ڑچ  د   ا ن مثري: " هلل   وأ ل:
 .(64) هللق: ذا مك لة عظيمة اشب  ا ضل، د لع دت دة" ک چ چهللق: عندل ، د لع دت دة اغريه، ا چ کچاجم هد، ا

 .(65)﴾٤١﴿ َمْبُ وَعٍة ُمَطهََّبةٍ ﴾٤٩﴿ ُمَكبََّمةٍ  هلُلُحفٍ  يف    د   وأ ل: ثالثاً:
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الحافظ، العالمة، ش(((يخ التفس(((ير، أبو إس(((حاق أحمد بن محمد بن إبراهيم النيس(((ابوري،  : "هو اإلمام،الثعلبي(66)

يقال ل : الثعلبي والثعالبي؛ وهو لقب ل  ال نس(((((ب ،كان أحد أوعية العلم، كان ص(((((ادقاً موثقاً، بص(((((يراً بالعربية، 
عبد هللا محمد بن أحمد  ه". ينظر: س(((ير أعالم النبالء، ش(((مس الدين أبو827طويل الباع في الوعظ، توفي س(((نة 
 .833-07/831م،2113هـ/0827القاهرة، الطبعة:  -هـ( دار الحديث789بن عثمان بن َقاْيماز الذهبي )ت: 

 .8/811زاد المسير في علم التفسير،   (67)
 .٨٩ – ٨٧سورة الواقعة:اآليتان:   (68)
ش(((((رح العمدة في الفق  ، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني أبو العباس ، تحقيق : د. س(((((عود ص(((((الح    (69)

 .0/393ه، 0803، 0ط –الريال  -العطيشان ، مكتبة العبيكان 
 بغية المرتاد في الرد على المتفلس((فة والقرامطة والباطنية، أحمد بن عبد الحليم بن عبد الس((الم بن عبد هللا   (70)

هـ(((((المحقق: موسى الدوي ، مكتبة العلوم 729بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي )ت:
 .327م، ص0881هـ/0801، 3والحكم، المدينة المنورة، السعودية، ط

، أبو عبد هللا أحمد بن محمد بن حنبل بن هالل بن أس(((((((د الش(((((((يباني )ت: لرد على الجهمية والزنادقةا   (71)

 .029، ص0هـ( المحقق: صبري بن سالمة شاهين، دار الثبات للنشر والتوزيع، ط280
 .03تخريج  في صسبق   (72)
ش(((رح ص(((حيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موس(((ى بن أحمد بن حس(((ين الغيتابى عمدة القاري    (73)

 ..21/087،بيروت –هـ(، دار إحياء التراث العربي 911الحنفى بدر الدين العينى )ت: 

 لع يف هللحف، "هللق: يف متب مكبَّمة، ا يه  دوال : هللفدمه : هللهن  اللوح احملفوظ، د د   ا ن الهللي  يف وفسري هله اآلية
،  ألى هلا يكو  مأى َمْبُ وَعٍة: ع لية الهللدر، اعلى األا  يكو  (66)مهلل ول، االث ين: متب األلبي ء، ذمبه الثأليب

 . (67) ر أه  موهن  يف السم ء"

 ﴾٨٧﴿ َمْكُنو ٍ  م َت اٍ  يف      لكت ا يف دولع وأ ل:امل  وكل  ا ن ويمية)رحع ا،( عن املباد 

رجح هلل  املباد   لكت ا اللوح احملفوظ اذمب مك لة  هلل  : "االصحيح اللوح  ،(68)﴾٨٩﴿ إ الَّ اْلُمَطهَُّبا َ  مَيَسُّعُ  اَل 
 .(69)احملفوظ اللق يف السم ء مباد من هله اآلية"

 . (70)اللوح احملفوظ  وق السم اات"اد   ايض ً يف مت  ع " غية املبو د" : "مث 

ادد  نّي االم م احد)رحع ا،( مك   اللوح احملفوظ  هللولع: "ادد عب  هللهل الأل  هلل   وق السم اات السبع الكبسي 
 .(71) االأبش االلوح احملفوظ اا جب..."

د  : "مل  دضى ا، اخلل  متب مت   ً عنده غلبت هللا د  : سبهللت رحيت غضيب،  هلل  النيب  عن ايب هبيبة  رابعاً:
 . (72) هو مكتوا عنده  وق الأبش"

 . (73)د   الأيِن: "مط  هللتع للرتمجة من فيث إلع يشري  ع إل هلل  اللوح احملفوظ  وق الأبش"
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 -شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، دار المعرفة فتح الباري   (74)

  .03/123،ه0378بيروت، 
، 0، عبد هللا بن محمد الغنيمان، مكتبة الدار، المدينة المنورة، طشرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري    (75)

 .0/387، هـ 0811
 .22 -20سورة البروج: اآليتان:    (76)
، وقال: فذكره موقوفا علي ، وكذلك أورده ابن أبي حاتم في، كتاب  28/389أخرج  الطبري في التفس((ير،    (77)

 .2/013، وقال: قال أبي: هذا حديث منكر، وضعف  األلباني في كتاب  "السلسلة الضعيفة"،8/328"العلل"، 
 .1/211ينظر: تفسير البغوي،    (78)
 .9/811، والدر المنثور0/382، وتفسير ابن كثير1/211، وتفسير البغوي 09/119تفسير الطبري   (79)
محمد بن إس(((((((ماعيل أبو عبدهللا البخاري الجعفي، المحقق: محمد زهير بن ناص(((((((ر ص(((((((حيح البخاري،    (80)

، هـ((0822، 0( طالناصر، دار طوق النجاة )مصورة عن السلطانية بإضافة ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي
كتاب بدء الخلق، باب إذا قال أحدكم: آمين والمالئكة في الس((ماء، آمين فوافقت إحداهما األخرى،  فر ل  

 (.3233برقم) 8/003ما تقدم من ذنب 

 .(74)د   ا ن فجب: "االغبض منع اإلش رة إل هلل  اللوح احملفوظ  وق الأبش"

ادد عل  الغنيم   على الكت ا يف هلا ا ديث: "هلللع ال يلزم ا  يكو  املباد  ع اللوح احملفوظ،  هللد يكو  مت   ً 
  هللً  اضأع ا، وأ ل عنده  وق عبشع،  هللولع: " هلا مت ا   ص، اضأع عنده  وق عبشع، مثبتً   يع م  ذمب؛ 

 . (75)"يض ً يف اللوح احملفوظلزي دة االهتم م  ع، اال ين يف ذلك هلل  يكو  مكتو  ً هلل

 ﴾١٤﴿ جمَ يد   دُاْبآ    َ ْل ُهوَ  : هلل  اللوح احملفوظ اللق ذمبه ا، وأ ل: ام  ا ديث اللق ج ء عن الس 

 . (77)، يف جبهة اسبا يل"  هلا فديث مودو  ضأيف(76)﴾١١﴿ حَمُْفوظٍ  َلْوحٍ  يف  

وب رك  اادوا  الألم ء يتبني هلل  اللوح احملفوظ يف السم ء عند ا،امم  وهللدم من األدلة من الهللبآ  الكبمي االسنة النبوية 
 اوأ ل.

 المطلب الثالث: الموكلون باللوح المحفوظ

ا تص ا، وب رك اوأ ل  أض املالئكة  ىلعم     هللة  كل اافد منه ،  جأل ود ري األمب يف الدلي  ال هللر أة:     
 جربيل هو هللمني ا، على افيع يبسلع ا، وأ ل ال البي ئع ، (78)السالمجربيل اميك ئيل املك املوت اإسبا يل عليه  

ارسلع، امومل   لبي ح ااجلنود، اميك ئيل هو املومل   لهللطب االنب ت، اام  ملك املوت  مومل  هللبض االلفس، اإسبا يل 
، مم  ج ء يف هللحيح البخ رق (79)ينز  عليه    ألمب، اهو امللك املومل   لنفخ يف الصور، ذمب هلا مجع من املفسبين

: "رهلليت الليلة رجلني هللوي ين د ال اللق يودد الن ر م لك هلللع د   : د   رسو  ا، من فديث ُسبة  ن جندا 
 .(80)  ز  الن ر، اهللل  جربيل اهلا ميك ئيل"
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 .0/382تفسير ابن كثير،   (81)
يُّ البغدادي )ت: الشريعة   (82) هـ(((( المحقق: الدكتور عبد هللا 331، أبو بكر محمد بن الحسين بن عبد هللا اآلُجرِّ

  .3/0881، م  0888هـ /  0821، 2الريال / السعودية، ط -بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن 
بأِبي الشيخ األصبهاني )ت:  ، أبو محمد عبد هللا بن محمد بن جعفر بن حيان األنصاري المعرو العظمة    (83)

ه، 0819، 0الريال، ط –هـ((((((((((((( المحقق: رض((((((اء هللا بن محمد إدريس المباركفوري، دار العاص((((((مة 338
3/873. 
 .2/773المصدر نفس ،    (84)
أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عيس((((ى بن محمد المري، اإللبيري المعرو  بابن أبي اص((((ول الس((((نة ،    (85)

هـ(((((( تحقيق وتخريل وتعليق: عبد هللا بن محمد عبد الرحيم بن حسين البخاري، مكتبة 388لكي )ت: َزَمِنين الما
 .032، صهـ0801، 0المملكة العربية السعودية، ط -الغرباء األثرية، المدينة النبوية 

مالئكة البحن،  ، ال يأب  ذلك لغريه من(81)اد   ا ن مثري اغريه: "إ  جربيل هو السفري  ني ا، ا ني هلللبي ئع"
ايستدلو  على ذلك  دالئل مثرية منه  م  هلل بجع اآلجبق  يف الشبيأة: "عن ع ئشة رضي ا، عنه  اهن  د لت: د   

 .(82)اردة خلدجية : "جربيل هللمني ا، عز اجل  ينع ا ني رسلع" 

و  لكت ا: "مل شيء هامنه : م  يف ج ء مت ا الأظمة "أليب الشيخ  ن في  " عن ا ن س  ط د   دّا  يف هللم ا
م ئن إل يوم الهللي مة، ااّمل  ع  ال ة من املالئكة هلل  حيفظوه،  ومل جربيل   لكت ا ا  ينز   ع ال البسل االوفي 
إل األلبي ء، اامل هلليضً    هللك ت، إذا هللراد ا، هلل  يهلك دوم ً، ااملع   لنصب عند الهللت  ، اامل ميك ئيل    فظ 

ل ملك املوت عليع السالم  هللبض األلفس،  إذا ذهبت الدلي  مجع  ني ففظه ، ام  يف للهللطب الب ت األرض، اام
 .  (83)هللم الكت ا  يجدالع سواء" 

امنه  ايص ً: م  هلل بجع "هلل و الشيخ" عن عبد الأزيز  ن عمري د  : "اس  جربيل عليع السالم يف املالئكة   دم ر ع 
 .(84)عز اجل"

يف مت  ع "اهللو  السنة" عن مأب د  : "إذا هللراد ا، هلل  يوفي هللمبًا ج ء اللوح امنه : م  هلل بجع "ا ن هلليب زمنني" 
احملفوظ يصف  جبهة إسبا يل  ري ع رهللسع  ينظب  إذا األمب مكتوا،  ين دق جربيل  يلبيع،  يهللو : هللمبت  كلا هللمبت 

 يهبط  ،ن عند ا  ل ا   م كلا،  ال يهبط جربيل من ُس ء إل ُس ء إال  زع هللهله  َّتلفع الس عة، فىت يهللو  جربي
 . (85) يوفي إليع"  جربيل على النيب 

امنه  ايض ً: م  هلل بجع "هلل و الشيخ  ن في  " عن هلليب سن   د  : "هللدبا اخلل  من ا، وب رك اوأ ل اللوح، اهو 
مأل    لأبش  إذا هللراد ا، عز اجل هلل  يوفي  شيء متب يف اللوح،  يجيء اللوح فىت يهللبع جبهة إسبا يل، اإسبا يل 

أع   ، عز اجل،  ينظب  يع،  إ  م   إل هللهل السم ء د دد غطى اجهع جبن فع هللا جن فيع، ال يب ع  صبه إعظ م
إل ميك ئيل، اإ  م   إل هللهل األرض د أع إل جربيل،  ىلا  م  حي سب يوم الهللي مة اللوح، يدعى  ع، وبعد  بائصع، 
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ش((((مس الدين محمد بن عمر بن أحمد الس((((فيري الش((((افعي  ،  ش((((رح البخاري للس((((فيري،2/711العظمة،  (86)

 0821، 0لبنان،ط –هـ(((((( حقق  وخرج أحاديث : أحمد فتحي عبد الرحمن، دار الكتب العلمية، بيروت 813)ت:
 . 0/079: م 2118هـ / 

َرْوِجردي الخراس((((اني، أبو بكر البيهقي )ت: ش((((عب االيمان  (87) ، أحمد بن الحس((((ين بن علي بن موس((((ى الُخس((((ْ
مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالريال بالتعاون مع الدار هـ((((((((حقق : الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، 819

  .0/128، م 2113هـ/ 0823، 0السلفية ببومباي بالهند، ط
 .   ٨٩ – ٨٧سورة الواقعة:اآليتان:    (88)
 . 07/221الجامع الحكام القرآن   (89)
وإيضاح علل  ومشكالت ،  شرح سنن أبي داود، ومع  حاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داودعون المعبود    (90)

محمد أش(((((((ر  بن أمير بن علي بن حيدر، أبو عبد الرحمن، ش(((((((ر  الحق، الص(((((((ديقي، العظيم آبادي )ت: 
 .2/338، هـ0801، 2بيروت، ط –هـ(، دار الكتب العلمية 0328

بعد و  يهلل   لع: هل  لغت؟  يهللو : لأ ،  يهللو  ر ن  وب رك اوأ ل: من يشهد لك؟  يهللو : إسبا يل،  يدعى إسبا يل
 بائصع،  يهلل   لع: هل  لغك اللوح؟  إذا د   اسبا يل: لأ ،  يهللو  اللوح: ا مد ، اللق جن ين من سوء 

 .(86)ا س ا"

ااسبا يل هو امللك املومل   لنفخ يف الصور مم  ذمب ذلك مثري من املفسبين، اذمب اهل الأل  ايض ً هلل  اسبا يل هو 
 ني هللدواهل  يف ذلك:هلل فب اللوح احملفوظ ااملومل  ع، اسىل 

د   يف ذلك البيههللي: "اإذا الهللضت األشباط، اج ء الودت اللق يبيد ا، عز اجل إم وة األفي ء من سك    أواًل:
السم اات االبح ر ااألرضني، هللمب إسبا يل عليع السالم اهو هللفد حلة الأبش يف دو   أض هللهل الأل ، اهلل فب 

 . (87)ب "اللوح احملفوظ  ينفخ يف الصور اهو الهلل

، امأى "ال  (88) ﴾٨٩﴿ إ الَّ اْلُمَطهَُّبا َ  مَيَسُّعُ  اَل ﴾٨٧﴿ َمْكُنو ٍ  م َت اٍ  يف   د   الهللبطيب يف وفسريدولع وأ ل: ثانياً: 
ميسع" هللق: "ال ينز   ع، ا"إال املطهبا " هللق البسل من املالئكة على البسل من األلبي ء، اديل: ال ميس اللوح 
 (89)احملفوظ اللق هو الكت ا املكنو  إال املالئكة املطهبا ، اديل: إ  إسبا يل هو املومل  للك، فك ه الهللشريق"

: "الله  را جربيل اميك ئيل اإسبا يل" د  : مىللع ددم جربيل أللع لنيباد   ا ن فجب اهليثمي يف دو  ا ثالثاً:
هللمني الكتب السم اية  س ئب األمور الدينية راجأة إليع، اهلل ب إسبا يل أللع هللمني اللوح احملفوظ االصور  إليع هللمب 

ل    ألرزاق اَنومه  مم  يتأاملأ ش ااملأ د، ااسط ميك ئيل أللع هلل ل  طب  من مل منهم ، أللع هللمني الفطب االنب ت 
 .(90)املهللومة للدين االدلي  ااآل بة"
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 .08/289تفسير القرطبي،    (91)
 .٤٤األعرا :اآلية: سورة    (92)
 .92/ 8، اللباب في علوم الكتاب   (93)
 .٠١سورة األنعام:من اآلية:    (94)
 .2/037فتح القدير،    (95)
 .٩١سورة التوبة: من اآلية:    (96)

 هلا م  ذمبه  أض اهل الأل  يف هلل  اسبا يل هو امللك املومل   للوح احملفوظ.

 المطلب الرابع: ما يكتب في اللوح المحفوظ

وَل، من استسل  إال هللل ، حممد رسد   ا ن عب س: هللا  شيء متبع ا، وأ ل يف اللوح احملفوظ هو: "إين هللل  ا، ال إلع 
لهللض ئي، اهللرب على  الئي، اشكب لأم ئي، متبتع هللديهلل ً ا أثتع مع الصديهللني، امن   يستسل  لهللض ئي ا  يصرب 

 . (91)على  الئي، ا  يشكب لأم ئي،  ليتخل إهل ً سواق"

َدمَ  اْسُجُداا ل ْلَماَلئ َكة   دُاْلَن  مُثَّ  هلَلوَّْرلَ ُم ْ  مُثَّ  َ َلهلْلَن ُم ْ  َاَلهلَلدْ   د   وأ ل: َن  َيُكنْ   َْ  إ  ْل يسَ  إ الَّ  ااَ َسَجدُ  آل  م 
د ينَ  إش رة إل هلللَُّع وأ ل هلل بت يف اللَّْوح  احملفوظ هللورة مل م ئن حيدث إل يوم چ  ۅچ ادولع: ،(92)﴾٤٤﴿ السَّ ج 
  خل  ا، وأ ل عب رة عن فكمع امشيئتع، االتَّصويب عب رة عن إ ْاَب ت  هللورة األشي ء يف اللَّوح  احملفوظ، مثالهللي مة، 

 .(93) أد هلين األمبين هللفدث ا، وأ ل آدم، اهللمب املالئكة   لسُّجود

ع   َعَلىَٰ   ْ َر ُّكُ  َمَتبَ  ۖ  َلْيُكْ  عَ  َساَلم    َاهلُللْ    آيَ و َن  يُاْؤم ُنو َ  الَّل ينَ  َج َءكَ  َاإ َذا  :ادَاْولُُع وأ ل  هللَلَّعُ  ۖ   البَّْحَةَ  لَاْفس 
ْنُك ْ  َمنْ  َلم  ََه َلةٍ  ُسوًءا َعم  ي    َغُفور    ىلَلَّعُ  َاهلَلهلْلَلحَ  م ْن  َاْأد ه   وَ اَ  مُثَّ  جب  هللق: "هللاجب ذلك إجي ا  ،(94)﴾٠١﴿ َرف 

 .(95) ضل اإفس   اديل: متب ذلك يف اللوح احملفوظ" 

  وأ ل:ادَاْولُُع 
ةَ  إ  َّ  َه  اأْلَْرضَ اَ  السََّم َاات   َ َل َ  يَاْومَ  اللَّع   م َت ا   يف   َشْهبًا َعَشبَ  ا ْاَن  اللَّع   ع ْندَ  الشُُّهور   ع دَّ ناْ  ۖ   ُفبُم   هللَْر َاَأة   م 

ل كَ  مَ  اللَّعَ  َااْعَلُمواهلَل َّ  ۖ   َم  َّةً  يُاهلَل و ُلوَلُك ْ  َمَم  َم  َّةً  اْلُمْشب م نيَ  َادَ و ُلوا ۖ   هللَلْاُفَسُك ْ    يه نَّ  َوْظل ُموا َ اَل ۖ   اْلهلَلِي ُ  الِدينُ  ذََٰ
هللفة ا ن  عشب: هللق: "ا ن  عشب مثبتة يف مت ا ا، اهو اللوح احملفوظ، ايف هله اآلية  ، (96)﴾٩١﴿ َع اْلُمتَّهلل نيَ 

 لى هلا الرتويب املأبا  يوم  ل  السموات ااألرض، ي   هلل  ا، سبح لع اضع هله الشهور اُس ه   ىلُس ئه  ع
اهلل  هلا هو اللق ج ءت  ع األلبي ء الزلت  ع الكتب، اهلللع ال اعتب ر مب  عند الأج  االبام االهللبط من الشهور اليت 
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  .2/818المصدر السابق،   (97)
 .0سورة هود: اآلية:    (98)
في مقاص((د القرآن، أبو الطيب محمد ص((ديق خان بن حس((ن بن علي ابن ، وفتح البيان 2/181فتح القدير،   (99)

يَدا 0317الحس((يني البخاري الِقنَّوجي )ت: لط  هللا  ر، ص((َ َبيروت،  –هـ(((((((((( الَمكتبة العص((ريَّة للطَباعة والّنش((ْ
 .3/037،  م 0882هـ / 0802

 .١الحجر:اآلية: سورة   (100)
هـ((((((((( ش((ركة مكتبة ومطبعة مص((طفى البابى 0370، أحمد بن مص((طفى المرا ي )ت: تفس((ير المرا ي   (101)

 .08/3،  م0883هـ/0331، 0الحلبي وأوالده بمصر، ط
 .1الحجر:اآلية: سورة   (102)
 .08/3المصدر السابق،   (103)

يصطلحو  عليه  اجيألو   أضه   ال ني يوم ، ا أضه  هللمثب، ا أضه  هللدل، ادولع منه  هللر أة فبم هي: ذق 
 .(97)اذق ا جة، ااحملبم، ارجب،  ال ة سبد، ااافد  بد"الهللأدة، 

هللفكمت آي وع   ألمب " ،(98)﴾٤﴿ َ ب ريٍ  َفك ي ٍ  م ْن َلُد ْ  ُ ِصَلتْ  مُثَّ  آيَ وُعُ  هللُْفك َمتْ  م َت ا   ۖ  الب  : ادَاْولُُع وأ ل ٱ
ال  اا بام اديل:  صله     االنهي، مث  صلت   لوعد االوعيد االثواا االأهلل ا اديل: هللفكمه  ا، من الب طل مث 
 .(99)هللفكمت مجلتع، مث  صلت آي وع اديل: مجأت يف اللوح احملفوظ مث  صلت   لوفي"

، هللق : "ام  هللهلكن  دبية من الهللبى   خلسف (100)﴾١﴿ َمْأُلوم   م َت ا   إ الَّ َاهَلَ  دَاْبيَةٍ  م نْ  هللَْهَلْكَن  َاَم  د   عز اجل:
 إ الئه  من هللهله   أد إهالمه  مم   أل  ىل بى، إال اهل  هللجل مهللدر مكتوا  هب  ا ىلهله  مم   أل  بأضه ، هللا

 .(101)يف اللوح احملفوظ، ال ينسى اال يغفل عنع اال يتهللدم عن ادتع اال يتىل ب"

ا الهللة ذلك: هلل  ا، وأ ل لو ش ء لأجل هل  الألاا  ص راا مىلمس الدا ب، الكن لكل هللجل مت ا، اشىللع وأ ل 
 مه  .اإلمه   ال اإل

ا أد هلل   ني سبح لع اوأ ل هلل  األم  املهلكة الس  هللة م   لكل امة منه  ادت مأني هلالمه  حبسب م  هو 
مكتوا عند ا، وأ ل يف اللوح احملفوظ، ا ني هلل  مل هللمة منه  امن غريه  هل  هللجل ال ميكن التهللدم عليع اال 

ُبا َ  هلَلَجَلَه  هللُمَّةٍ  م نْ  َوْسب  ُ  َم  :التىل ب عنع  هلل   يف مت  ع الأزيز ، هللق: "ال جييء هالك هللمة (102)﴾٠﴿ َاَم  َيْسَتىْل  
 .(103)دبل جميء هللجله ، اال يتىل ب اهلالك مىت فل األجل"

ا  يرتك ا، وأ ل شيئ ً إال ذمبه يف الكت ا، اهو اللوح احملفوظ: اهو الشيء املخلوق يف ع   الغيب ادد دّا  ا، 
 يع مل م  م   ام  يكو  ام  هو م ئن من مهلل ديب اخلل  إل يوم الهللي مة،  هلا دليل آ ب على إف طة عل  ا، وأ ل 

عز اجل  كل شيء، اجد هللا سيوجد  كمة هو يألمه ، مث يبأث ا، مجيع ولك األم  من املخلود ت اجيمأه  إليع 
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هـ(((((((المحقق: محمد فؤاد عبد 230مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت:   مسلم،صحيح   (104)

ياء التراث العربي  باقي،دار إح بة رزق   بيروت، –ال تا م  وك ية خلق اآلدمي في بطن أ باب كيف قدر،  تاب ال ك
  (.2389برقم) 8/2181وأجل  وعمل  وشقاوت  وسعادت 

على ص(((حاح اآلثار، عيال بن موس(((ى بن عيال بن عمرون اليحص(((بي الس(((بتي، أبو  مش(((ارق األنوار   (105)
 .0/018 ،هـ(، المكتبة العتيقة ودار التراث188الفضل )ت: 

 .2/0071ط للزحيلي، الوسي   (106)
 .2/0339المصدر نفس ،    (107)

 ّة ب م  يدّ  على ددرة ا، اافداليتع؟! اإذا م   م  من دايوم الهللي مة، اجي زق ماّل منه ، هلل ليس يف هلا اجلمع اا ش
 اال ط ئب اال شيء إال ا يع آية دالّة على ددروع اافداليتع سبح لع اوأ ل. 

 المطلب الخامس: التغيير في اللوح المحفوظ 

نَاَن  َمىلَلَّ  ُ ل هلْلَن  اآْلَ ،   يَم  وَ  ا،   َانِيْ لََن  د يمن فديث َج   ٍب الع دَ َ : َج َء ُسبَاَدُة ْ ُن َم ل ك  ْ ن  ُجْأُشٍ  دَ َ : "يَ  َرسُ 
ْل   يَم  َجفَّْت   ع  اأْلَْداَلُم  َ  اْلَأَمُل اْليَاْوَم؟ هللَ  يَم  َجفَّْت   ع  اأْلَْداَلُم، َاَجَبْت   ع  اْلَمهلَل د يُب، هللَْم   يَم  َلْستَاهلْلب ُل"؟ دَ َ : "اَل،

 . (104)ُب،..."َاَجَبْت   ع  اْلَمهلَل د ي

دولع  يم  جفت  ع األدالم، هللق لفلت  ع املهلل در امتبتع يف اللوح احملفوظ، مم  وهللدم مت  ع مم  عهدل ه ا بغ منع، 
 يبهللى الهللل   أد اللق متب  ع ج   ً ال مداد  يع لتم م م  متب  ع، امت  ة ا، ادلمع الوفع من غيب علمع لؤمن  ع 

 .(105)وأ لالكل هللفة عل  ذلك إل ا، 

اعل  ا، الش مل اللق ال يتغري يف فهلّلع وأ ل، اإ  وبّد  يف فّ   ِن آدم،  تلك األشي ء املهللدرة ددره  ا، وأ ل يف 
األز ، االيت دالت يف هللم الكت ا" اللوح احملفوظ"، ال يصح  يه  حمو اال وبديل، أل  الهللض ء سب  هب ، اهي م  

  ت مسريوع،  ىلّم الكت ا: "هو ديوا  األمور املخزالة اليت سب  الهللض ء  يه  مب  هواستهللّب يف هن ية األمب، اإ  وغريّ 
اعل  ا، حميط جبميع م   ل  ا، يف السم ء ام  يف األرض، "ال يغيب عنع مثهلل   ذرة ، (106)م ئن من غري وبديل"

م  يكو  إل يع مل م  م   ا  يهم ، ايأل    لك ئن ت دبل اجوده ، امل ذلك مسّطب مسّجل يف اللوح احملفوظ،  ف
 .(107) يوم الهللي مة، امشو  عل  ا،، افكمع يف اال تال   ني الن س يسري سهل على ا، وأ ل"

 م  من شيء غ ئب خمفي يف السم اات ااألرض، إال اهو موجود مألوم يف اللوح احملفوظ، اللق هلل بت  يع ا، 
وأ ل مل م  م   ام  يكو  إل يوم الهللي مة،  هو سبح لع اوأ ل ع   الغيب االشه دة، يأل  الغ ئب االظ هب 

 يع، مم  ج ء يف آي ت مثرية منه : دو  ا، املوجود املش هد للن س، امل ذلك مدّا  يف مت ا ااضح ال لبس 
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 .٨٥سورة الحل: اآلية:    (108)
 .٩٩سورة الرعد: اآلية:    (109)
 رائب القرآن ور ائب الفرقان، تفس((((ير النيس((((ابوري،: نظام الدين الحس((((ن بن محمد بن حس((((ين القمي    (110)

هـ(((((( ،  0803 - 0بيروت، ط –لعلمي  هـ((((((( المحقق: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب ا911النيسابوري )ت:
8/031. 
 .١٩الكه : من اآلية: سورة    (111)
 .8/031المصدر السابق،    (112)
 .71الفرقان: من اآلية:سورة    (113)
 .8/031النيسابوري،  تفسير   (114)
 .08/10تفسير الرازي،   (115)

ل كَ  إ  َّ  ۖ   َااأْلَْرض   السََّم ء   َم  يف   يَاْأَل ُ  اللَّعَ  هلَل َّ  وَاْأَل ْ  هلَل َْ   وأ ل:  ل كَ ذََٰ  إ  َّ  ۖ   م َت اٍ  يف   ذََٰ
ري   اللَّع   َعَلى  .(108)﴾٨٥﴿ َيس 

 ﴾٩٩﴿ اْلك َت ا   هللُمُّ  َاع ْنَدهُ  ۖ   َايُاْثب تُ  َيَش ءُ  َم  اللَّعُ  مَيُْحو :ادولع وأ ل
 ، هللق يثبتع   ستغى   لصبيح عن الكن ية، ااحملو ذه ا هلل ب الكت  ة اَنوه ، ايف اآلية دوال : (109)

هللهن  آية ع مة، اهلل  ا، سبح لع ميحو من البزق ايزيد  يع، املا الهللو  يف األجل االسأ دة االشهلل اة ااإلمي    األول:
، "االلاهبو  إليع م لوا يدعو  ايتضبعو  االكفب، اهو ملهب عمب اا ن مسأود، ادد رااه ج  ب عن رسو  ا، 

  من مجلة أل  احملو ااإل ب ت هلليض« جف الهللل »ن يف دولع: إل ا، يف هلل  جيأله  سأداء إ  م لوا هللشهللي ء اهلا ال ي
 .(110)م  دضى  ع"

هللهن    هللة يف  أض األشي ء  هلليل: "هللراد لسخ فك  اإ ب ت آ ب مك لع. اديل: ميحو من ديوا  ا فظة م   الثاني: 
 ع ين يف دولع وأ ل:لليس حبسنة اال سيئة، ألهن  مىلمورا   كت  ة مل دو  ا أل ايثبت غريه، ااعرتض األهلل  عليع  ىل

لَ  َم     َايْاَلتَاَن يَ  َايَاهلُلولُو َ    يع  مم َّ  ُمْشف هلل نيَ  اْلُمْجب م نيَ   َاتَاَبى اْلك َت اُ  َاُاض عَ   إ الَّ  َمب ريَةً  هلَلغ ريًَةَااَل  يُاَغ د رُ  اَل  اْلك َت ا   اهََٰ
ُلوا َم  َاَاَجُداا ۖ   هلَلْفَص َه   بًا َعم  ، اهللج ا الهلل ضي  ىل  املباد هللغ ئب (111) ﴾١٩﴿ هلَلَفًدا َر ُّكَ  َيْظل  ُ  َااَل  ۖ   َف ض 

، ارد  ىل  هلا اهللطالح املتكلمني ااملفهوم اللغوق هللع   يتن ا  املب ف ت هلليض ً، اديل: ميحو (112)الللوا امب ئبه "
   لتو ة م  يش ء من الكفب ااملأ هللي ايثبت  دهل  ا سنة مهللولع عز اجل:

اديل: "يثبت يف ، (113)﴾١٩﴿  َساَلمً  دَ ُلوا اجْلَ ه ُلو َ  َ  طَبَاُه ُ  َاإ َذا َهْولً  اأْلَْرض   َعَلى مَيُْشو َ  الَّل ينَ  البَّْحََٰن   َاع َب دُ 
 .(114)هللا  السنة هللفك م ولك السنة  إذا مضت السنة حميت ايثبت مت ا آ ب للمستهللبل"

 . (115)الدلي  ايثبت اآل بة"اديل: "ميحو لور الهللمب ايثبت لور الشمس هللا ميحو 
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 .8/033المصدر السابق،    (116)
 .2/238التفسير الواضح،    (117)
 .2/281المصدر نفس ،    (118)
 .٩٩سورة الرعد: اآلية:   (119)
 .111-2/888، وزاد المسير، 898-03/877قال  الطبري في جامع البيان،    (120)

 ألى هلا عند ا، مت    : "هللفدمه  اللوح احملفوظ اإلع ال يتغري، ا  ليهم  اللق وكتبع املالئكة على اخلل  اهو حمل 
 .(116)احملو ااإل ب ت"

ب احملو هااملأى ميحو ايثبت يف اخل رج م  يش ء، اعلمع ال يتغري اال يتبد  اهو موا   مل  يف اللوح احملفوظ، "امظ 
ااإل ب ت لباه  يف مل  ظة من ليل اهن ر، امشس ادمب، الور اظالم، افي ة اموت، ادوة اضأف، ازرع افص د 
إل آ ب م  يف األفداث الكولية، هلا احملو ااإل ب ت   ضع لألمع الهللدمي اللق ال يتغري اال يتبد ، اعلى هلا   آلية 

 ب ت   ضع ملشيئة ا، الهلل لولع اللق اضأع، اهو لكل مت ا هللجل رد على ادرتافه  اآلي ت فيث م   احملو ااإل
 .(117)حمداد ال يتهللدم اال يتىل ب"

 اللألم ء يف وفسري هله اآلية هللدوا  جنمله    اليت اا، هللعل   كت  ع:

 د   ا ن عب س: "يد ب هللمب السنة  يمحو م  يش ء إال الشهلل ء االسأ دة اا ي ة ااملوت". -1

 "ميحو ا، من ج ء هللجلع ايثبت من  هللي هللجلع".د   ا سن:  -2

 د   عكبمة: "ميحو ا، الهللمب ايثبت الشمس". -3

 د   الب يع: "يهللبض ا، األرااح يف النوم  يميت من يش ء اميحوه، ايبجع من يش ء  يثبتع". -4

 اد   آ با : "ميحو ا، م  يش ء من الشبائع   لنسخ ايثبت م  يش ء  ال لسخ". -5

 . (118)د    أضه : "ميحو ا، احملن ااملص ئب   لدع ء"ا  -6

أل  عل  ا، ددمي هللزَل ال يتبد ، اهو من لوازم ذاوع املخصوهللة، ام  م   مللك م   د و  التغيري االتبديل  يع 
 حم ال.

ا تلف املفسبا  يف املباد   للق  ،(119)﴾٩٩﴿ اْلك َت ا   هللُمُّ  َاع ْنَدهُ  ۖ   َايُاْثب تُ  َيَش ءُ  َم  اللَّعُ  مَيُْحو ايف دولع وأ ل:
 :(120)ميحو ايثب ت على َث لية هللدوا 



Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches (JISTSR) VOL: 4, NO 2, 2018           

 
 222 

Journal of Islamic Studies and Thought for Specialized Researches 
 

                                                           
  .03/877الطبريتفسير   (121)
 .03/891المصدر نفس ،    (122)
هـ((((((((المحقق: 729)ت:مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني    (123)

عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، مجمع الملك فهد لطباعة المصح  الشري ، المدينة النبوية، المملكة العربية 

 .08/882م، 0881هـ/0803السعودية، 

 .0/808تفسير السعدي،    (124)
 (.2137،برقم)3/13صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من احب البسط في الرزق،    (125)
 .8/312فتح الباري،    (126)

ت هلللع الن سخ ااملنسوخ،  يمحو املنسوخ، ايثب والثاني:"الع ع م، يف البزق، ااألجل، االسأ دة. االشهلل اة،  اولها:
  يش ء ايثبت، ميحو م بع:والراهلللع ميحو م  يش ء، ايثبت، إ ال الشهلل اة االسأ دة، اا ي ة ااملوت،  والثالث:الن سخ، 

ا " و ميح والسادس:"ميحو من ج ء هللجلع، ايثبت من   جيئ هللجلع،  والخامس:. (121)إ ال الشهلل اة االسأ دة ال يغريَّ
بت مك هن  ميحو م  يش ء   لتو ة، ايث والسابع:من ذلوا عب ده م  يش ء  يغفبه ، ايثبت م  يش ء  ال يغفبه ، 

ميحو من ديوا  ا فظة م  ليس  يع  واا اال عهلل ا، ايثبت م   يع  واا اعهلل ا"، االلق يهمن   والثامن:فسن ت، 
 هو ا تال  الألم ء يف الكت ا اللق يهللع  يع احملو ااال ب ت هل هو الهللبا  ، ام هللحف املالئكة ام اللوح احملفوظ:

  يش ء ،  ال من افك م مت  ع م  يش ء ايثبت منع م : الهللبآ : املباد   آلية يف احملو ااال ب ت هلل  ا، وأ ل ينسخاألول
 .(122)ينسخع

، هللق ا  اللوح احملفوظ هو االهللل اللق وبجع (123)ا  احملو ااال ب ت يكو  يف الصحف اليت  ىليدق املالئكة الثاني:
كتبه  املالئكة، و إليع س ئب األشي ء،  هو هللهللله ،   لتغيري االتبديل يهللع يف الفباع االشأب، مىلعم   اليوم االليلة اليت

، د  : : عن هلللس  ن م لك ادو  النيب ، (124)اجيأل ا، لثبوهت  هللسب   ً احملوه  هللسب   ً، ال وتأدى ولك األسب ا
 . (125)، يهللو : "من سبه هلل  يبسط لع يف رزدع، هللا ينسىل لع يف هلل به،  ليصل رحع"ُسأت رسو  ا، 

مية، هللجل الأبد م ئة سنة اوزميتع عشبين،  إ  اهللل رحع زاد التز د   ا ن فجب: "اد    ن دتيبة حيتمل هلل  يكتب 
اد   غريه املكتوا عند امللك املومل  ع غري املألوم عند ا، عز اجل،   ألا  يد ل  يع التغيري، اووجيهع هلل  

هو اللق  كاملأ مالت على الظواهب ااملألوم الب طن  في ال يأل  عليع ا ك ،  للك الظ هب اللق اطلع عليع املل
 .(126)يد لع الزي دة االنهللص ااحملو ااإل ب ت"
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 . 882-08/880مجموع الفتاوى،   (127)
 .08/882ينظر: المصدر نفس ،    (128)
 .03/893ينظر: تفسير الطبري   (129)
 (.1173برقم)7/8باب ما يكره من التبتل والخصاء ، -كتاب النكاح-خرج  البخاريا   (130)
 .00/880فتح الباري،    (131)
 .00/899المصدر نفس ،    (132)

اهبلا وكو  الزي دة االنهللص   ااحملو ااال ب ت يف غري اللوح احملفوظ، هللق يف هللحف ا بى م لصحف اليت  ىليدق 
ع حاملالئكة، د   ا ن ويمية )رحع ا،(:" ااجلواا احملهلل : هلل  ا، يكتب للأبد هللجال يف هللحف املالئكة،  إذا اهللل ر 

 . (127)زاد يف ذلك املكتوا، اإ  عمل م  يوجب النهللص لهللص من ذلك املكتوا"

، الصحيح منهم  هو ا  ا، وأ ل ميحو (128)احملو ااال ب ت يكو  يف اللوح احملفوظ، اللألم ء يف ذلك دولني الثالث:
 (129) اال يبد  ت، اال يغرّي م  يش ء ايثبت من مت ا سوى هللم الكت ا، اد لوا: هلل  اللوح احملفوظ ليس  يع حمو اا ب

، هللق (130)يَا َأبَا ُهَريـَْرَة َجفَّ الَقَلُم ِبَما َأْنَت اَلٍق فَاْخَتِص َعَلى َذِلَك َأْو َذْر": "، د   َل النيب لهللو  ايب هبيبة 
حيفة ص بغت مت  تع، "إال هلل  اللق متب يف اللوح احملفوظ ال يتغري فكمع،  هو من ية عن الفباغ من الكت  ة أل  ال

 . (131)ف   مت  ته  وكو  رطبة هللا  أضه ، امللك الهللل   إذا التهت الكت  ة جفت الكت  ة االهللل "

اد   ا ن فجب: "اهلل  اللق سب  يف عل  ا، ال يتغري اال يتبد ، اهلل  اللق جيوز عليع التغيري االتبديل م  يبدا للن س 
 لزي دة يف ا فظة ااملوملني   آلدمي  يهللع  يع احملو ااإل ب ت، ممن عمل الأ مل، اال يبأد هلل  يتأل  ذلك مب  يف عل  

 . (132)الأمب االنهللص، اهللم  م  يف عل  ا،  ال حمو  يع اال إ ب ت االأل  عند ا،"

 الخاتمة

ا مد ، اللق يسب َل ااع لِن على امم   هلا البحث اظهب   لصورة اليت هو عليه  ،  لع ا مد الع الشكب 
 ى ذلك، ادد ووهلللت من  ال  هلا البحث ال النت ئج الت لية:االفضل عل

ا  اللوح احملفوظ حمفوظ من الشي طني امن ا  يغري هللا يبد ، اذلك من ية على هللولع اففظع من ا  يتطبق  -1
 اليع  لل هللا  س د من افد من املخلودني، اا  مجيع فوادث الأ   الألوق االسفلي مثبتة  يع.

 يتغري امأ ذ ا، ا  يكتب يف اللوح  ال  م  عل ، اامن  التغيري يف املألوم على فسب ا  عل  ا، وأ ل ال -2
م  علمع ا، وأ ل، اا  احملو ااال ب ت م   يف اللوح احملفوظ الكن ا، وأ ل   يظهبه ايطلع عليع املالئكة 

 اال  أد ا ب وع، ال  الهللل  دد جبى مب  هو م ئن ال يوم الهللي مة.
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  ة ا، وأ ل ألفوا  املخلودني يف اللوح احملفوظ امن  متبه  لتهللف املالئكة على الف ذ عل  ا، وأ لا  مت    -3
يف املألوم ت، االع ال يغيب عنع شيء مم  يف السموات ااألرض، ال  مت  ة املهلل ديب امب دد  بغ منع دبل ا  

  ل  ا، السموات ااالرض خبمسني الف سنة.
هلل  اللوح احملفوظ ال يطلع عليع إال ا، وب رك اوأ ل، اهو من الغيبي ت اهلل  الهللو   ىل  لص هللهل الأل  على   -4

 هللفداً من اخلل  يأل  م  يف اللوح ايطلع عليع دو    طل.
ا  اللوح احملفوظ عند ا، وأ ل يف السم ء، ااالطالع عليع االأل  مب   يع يأد من الغيب اللق استىل ب ا،  -5

 وأ ل  ع.
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 المصادر والمراجع

هلل و عبد ا، حممد  ن عبد ا،  ن عيساااى  ن حممد املبق، اإللبريق املأبا     ن هلليب َزَمن ني اهللاااو  السااانة ،  -1
هااااااااااااا( ههللي  اَّتبيج اوألي : عبد ا،  ن حممد عبد البفي   ن فسني البخ رق، مكتبة 333امل لكي )ت: 

 ها.1415، 1اململكة الأب ية السأودية، ط -الغب  ء األ بية، املدينة النبوية 
عن مأ ين الهللبآ ، حممود  ن هللىب ا ساان  ن ا سااني النيساا  ورق هلل و الهلل ساا ، جن  الدين )ت: اجي ز البي  ،  -2

 - 1 ريات، ط –هاااااااااااااااااااااا(، احملهلل : الدمتور فنيف  ن فسااااااان الهلل ُسي، دار الغبا اإلساااااااالمي 555َنو 
 ها.1415

ا،  ن  سااافة االهللبامطة االب طنية، هللحد  ن عبد ا لي   ن عبد الساااالم  ن عبد غية املبو د يف البد على املتفل -3
هاااااااااااااااااا(احملهلل : موسااااى الداي ، مكتبة 827هلليب الهلل ساااا   ن حممد ا ن ويمية ا باين ا نبلي الدمشااااهللي )ت:

 م.1335ها/1415، 3الألوم اا ك ، املدينة املنورة، السأودية، ط
ها(، 851يب  كب  ن هلليوا  ن سأد مشس الدين ا ن دي  اجلوزية )ت: التبي   يف ادس م الهللبآ ، حممد  ن هلل -4

 احملهلل : حممد ف مد الفهللي، دار املأب ة،  ريات، لبن  .
هاااااا(، احملهلل : ضبطع اهللححع مج عة 716علي  ن حممد  ن علي الزين الشبيف اجلبج ين )ت:التأبيف ت،  -5

 م.1373ها /1453، 1، طلبن  –من الألم ء  إشبا  الن شب، دار الكتب الألمية  ريات 
وفسري الهللبآ  الأظي  )وفسري ا ن مثري(، هلل و الفداء إُس عيل  ن عمب  ن مثري الهللبشي البصبق مث الدمشهللي  -6

 م. 1333ها/ 1425، 2ها(احملهلل : س مي  ن حممد سالمة، دار طيبة للنشب االتوزيع، ط884)ت:
نة(، حممد  ن حممد  ن حموفسااااااااااااااري امل وبيدق -7 مود، هلل و منصااااااااااااااور امل وبيدق )ت: ، )وىلايالت هللهل الساااااااااااااا

 م. 2555ها/1426، 1 ريات، لبن  ، ط -ها(احملهلل : د. جمدق   سلوم، دار الكتب الألمية 333
هااااااااااااااااا( شاابمة مكتبة امطبأة مصااطفى الب ىب ا ليب 1381، هللحد  ن مصااطفى املباغي )ت: وفسااري املباغي -8

 م.1346ها/1365، 1اهللاالده مبصب، ط
 ها. 1422 - 1اهبة  ن مصطفى الزفيلي، دار الفكب، دمش ، ط التفسري الوسيط للزفيلي، د -9

ها( 211، هلل و  كب عبد البزاق  ن مه م  ن ل  ع ا مريق اليم ين الصنأ ين )ت: وفسري عبد البزاق -11
 ها.1413، سنة 1 ريات.،ط -دراسة اههللي : د. حممود حممد عبده، دار الكتب الألمية 

 ين حممد املدعو  أبد البؤا   ن و ج الأ ر ني  ن عليالتوديف على مهم ت التأ ريف، زين الد -11
-عبد اخل ل   بات 37هااااااااااااااااااااااااااااا(، ع   الكتب 1531 ن زين الأ  دين ا دادق مث املن اق الهلل هبق )ت:

 م.1335-ها1415، 1الهلل هبة، ط
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 يف وفساااري مالم املن  ، وفساااري الساااأدق،  عبد البحن  ن ل هللاااب  ن عبد ا،ويساااري الكبمي البحن،  -12
ها 1425، 1هاااااااااااااااااااا( احملهلل : عبد البحن  ن مأال اللوحي ، مؤساااااساااااة البسااااا لة، ط1386ق )ت: الساااااأد

 م. 2555/
ج مع البي   يف وىلايل الهللبآ ، وفسااااااري الطربق، حممد  ن جبيب  ن يزيد  ن مثري  ن غ لب اآلملي،  -13

 2555هاااااا / 1425، 1هاااااا(احملهلل : هللحد حممد ش مب، مؤسسة البس لة، ط315هلل و جأفب الطربق )ت: 
 م.

اجل مع ألفك م الهللبآ ، وفسري الهللبطيب، هلل و عبد ا، حممد  ن هللحد  ن هلليب  كب  ن  بح األلص رق  -14
هاااااااااااا( ههللي : هللحد الربداين اإ باهي  هللطفي ، دار الكتب املصبية 681اخلزرجي مشس الدين الهللبطيب )ت: 

 م. 1364ها / 1374، 2الهلل هبة، ط –
هاااااااااااااااااااااااااا(، احملهلل : رمزق منري 321ريد األزدق )ت: هلل و  كب حممد  ن ا سااااااااااان  ن دمجهبة اللغة،  -15

 م.1378، 1 ريات،ط – ألبكي، دار الأل  للماليني 
  ريات. –ها(، دار الفكب 311، عبد البحن  ن هلليب  كب، جال  الدين السيوطي)ت:الدر املنثور -16
ها( 241، هلل و عبد ا، هللحد  ن حممد  ن فنبل  ن هال  الشيب ين )ت:لبد على اجلهمية االزل ددةا -17

 .1احملهلل : هللربق  ن سالمة ش هني، دار الثب ت للنشب االتوزيع، ط
راح املأ ين يف وفساااااااري الهللبآ  الأظي  االسااااااابع املث ين، شاااااااه ا الدين حممود  ن عبد ا، ا سااااااايِن  -18

، 1 ريات، ط –هااااااااااااااااااااااااااااا(، احملهلل : علي عبد الب رق عطية، دار الكتب الألمية 1285األلوسااااااااااااااي )ت: 
 ها .1415

عل  التفسااااااااااااري، مج   الدين هلل و الفبج عبد البحن  ن علي  ن حممد اجلوزق )ت:  زاد املسااااااااااااري يف -19
 ها. 1422 - 1 ريات، ط –ها(، احملهلل : عبد البزاق املهدق، دار الكت ا الأبيب 538

يف اإلع لة على مأب ة  أض مأ ين مالم ر ن  ا كي  اخلبري، مشس الدين، حممد  ن الساااااااااااااباج املنري  -21
 ها. 1275الهلل هبة،  –ها(، مطبأة  والق )األمريية( 388 الش  أي )ت: هللحد اخلطيب الشب يِن

هاااااااااااااااا(، 235، هلل و عبد البحن عبد ا،  ن هللحد  ن حممد  ن فنبل الشاايب يّن البغدادق )ت:الساانة -21
 م. 1376ها /  1456، 1الدم م، ط –احملهلل : د. حممد  ن سأيد  ن س   الهللحط ين، دار ا ن الهللي  

مشس الدين هلل و عبد ا، حممد  ن هللحد  ن عثم    ن َد مي ز اللهيب )ت:  سااااااااااااااري هللعالم النبالء، -22
 م.2556ها/1428الهلل هبة، الطبأة:  -ها( دار ا ديث847
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هاااااااااااااااا( 356مشس الدين حممد  ن عمب  ن هللحد السفريق الش  أي )ت: شبح البخ رق للسفريق، -23
هاااااااااااا /  1425، 1لبن  ،ط – ريات فهللهللع ا بج هللف ديثع: هللحد  تحي عبد البحن، دار الكتب الألمية، 

 م. 2554
شاااااااااااابح الأمدة يف الفهللع ، هللحد  ن عبد ا لي   ن ويمية ا باين هلل و الأب س ، ههللي  : د. سااااااااااااأود  -24

 ه.1413، 1ط –البي ض  -هلل حل الأطيش   ، مكتبة الأبيك   
ة ن، عبد ا،  ن حممد الغنيم  ، مكتبة الدار، املديشاااااااااااااابح مت ا التوفيد من هللااااااااااااااحيح البخ رق  -25

 ها. 1455، 1املنورة، ط
ها( احملهلل : الدمتور 365، هلل و  كب حممد  ن ا سني  ن عبد ا، اآلُجِبقُّ البغدادق )ت: الشبيأة  -26

 1333هاااااااااااااا /  1425، 2البي ض / السأودية، ط -عبد ا،  ن عمب  ن سليم   الدميجي، دار الوطن 
 م.

بدق اخلباسااااا ين، هلل و  كب البيههللي، هللحد  ن ا ساااااني  ن علي  ن موساااااى شاااااأب االمي   -27 َبْاج   اخُلساااااْ
هاااااااااااااااااااااااا(فهللهللع: الدمتور عبد الألي عبد ا ميد ف مد، مكتبة البشاااااااااد للنشاااااااااب االتوزيع   لبي ض 457)ت: 

 م. 2553ها/ 1423، 1  لتأ ا  مع الدار السلفية  بومب ق   هلند، ط
هااا(احملهلل : 583ِن )ت:مشس الألوم ادااء مالم الأبا من الكلوم، لشوا   ن سأيد ا مريى اليم -28

 د يوسااااف حممد عبد ا،، دار الفكب املأ هللااااب، -مطهب  ن علي اإلري ين  -د فسااااني  ن عبد ا، الأمبق 
 م.1333 -ها 1425، 1 ريات ، دار الفكب، دمش  ، ط

هاااااا(، 333اهللح ح الأب ية، هلل و لصب إُس عيل  ن ح د اجلوهبق الف رايب )ت: الصح ح و ج اللغة  -29
 م. 1378/ ها1458، 4 ريات، ط –بد الغفور عط ر، دار الأل  للماليني ههللي : هللحد ع

حممد  ن إُس عيل هلل و عبدا، البخ رق اجلأفي، احملهلل : حممد زهري  ن ل هللاااااااااب هللاااااااااحيح البخ رق،  -31
 ها.1422، 1الن هللب، دار طوق النج ة )مصورة عن السلط لية  إض  ة وبدي  حممد  ؤاد عبد الب دي( ط

هاااااااااااا(احملهلل : حممد 261 ن ا ج ج هلل و ا سن الهللشريق النيس  ورق )ت: مسل    مسل ،هللحيح  -31
  ريات. – ؤاد عبد الب دي،دار إفي ء الرتاث الأبيب 

، هلل و حممااد عبااد ا،  ن حممااد  ن جأفب  ن فياا   األلصاااااااااااااااا رق املأبا   ااىليب  الشاااااااااااااايخ الأظمااة  -32
، 1البي ض، ط –دار الأ هللمة  هااااااا( احملهلل : رض ء ا،  ن حممد إدريس املب رمفورق،363األهللبه ين )ت: 

 .ه1457
  ريات. –ها(، دار الكت ا الأبيب 1425)ت: الأهلل ئد االسالمية، السيد س    -33
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شااااابح هللاااااحيح البخ رق، هلل و حممد حممود  ن هللحد  ن موساااااى  ن هللحد  ن فساااااني عمدة الهلل رق  -34
 . ريات –ها(، دار إفي ء الرتاث الأبيب 755الغيت ىب ا نفى  در الدين الأيى )ت: 

شااااابح سااااانن هلليب دااد، امأع ف شاااااية ا ن الهللي : هتليب سااااانن هلليب دااد اإيضااااا ح عللع عو  املأبود  -35
امشاااااكالوع، حممد هللشاااااب   ن هللمري  ن علي  ن فيدر، هلل و عبد البحن، شاااااب  ا  ، الصاااااديهللي، الأظي  

 ها.1415، 2 ريات، ط –ها(، دار الكتب الألمية 1323آ  دق )ت: 
هااااااااااااااااااااااا(، 185ل  ن هللحد  ن عمبا  ن متي  الفباهيدق البصاااااااابق )ت:هلل و عبد البحن اخللي الأني، -36

 احملهلل : د مهدق املخزامي، د إ باهي  الس مبائي، دار امكتبة اهلال .
غبائب الهللبآ  ارغ ئب الفبد  ، وفساااااااري النيسااااااا  ورق،: لظ م الدين ا سااااااان  ن حممد  ن فساااااااني  -37

 - 1 ريات، ط –ار الكتب الألميع هاااااااااااااااااا( احملهلل : الشااايخ زمبي  عمريات، د755الهللمي النيسااا  ورق )ت:
 ها. 1416

شاابح هللااحيح البخ رق، هللحد  ن علي  ن فجب هلل و الفضاال الأسااهللالين الشاا  أي، دار  تح الب رق  -38
 ه.1383 ريات،  -املأب ة 

يف مهلل هللاااااااد الهللبآ ، هلل و الطيب حممد هللااااااادي       ن فسااااااان  ن علي ا ن لطف ا،  تح البي    -39
كتبة الأصبيَّة للطَب عة االّنْشب، هلَليَدا 1358ا سيِن البخ رق الهلل نَّوجي )ت: 

َ
ها  1412َ ريات،  –هااااا( امل

 م. 1332/
هاااااااااا( دار ا ن مثري، 1255حممد  ن علي  ن حممد  ن عبد ا، الشوم ين اليمِن )ت: تح الهللديب،  -41

 ها. 1414 - 1دمش ،  ريات،ط -دار الكل  الطيب 
هاااااااااااااااااااااا(ههللي : 718ا الفريازآ  دى )املتوىف: الهلل موس احمليط، جمد الدين هلل و ط هب حممد  ن يأهللو  -41

 1426، 7مكتب ههللي  الرتاث يف مؤسسة البس لة ، مؤسسة البس لة للطب عة االنشب االتوزيع، لبن  ، ط
 م. 2555ها/

مأج  يف املصاااطلح ت االفباق اللغوية، هلليوا  ن موساااى ا سااايِن الهللبميي الكفوق، هلل و الكلي ت، -42
  ريات. –حممد املصبق، مؤسسة البس لة  -هلل : عدل   دراي  ها(، احمل1534البهلل ء ا نفي )ت: 

، هلل و ففص سااااااااااااااباج الدين عمب  ن علي  ن ع د  ا نبلي الدمشااااااااااااااهللي اللب ا يف علوم الكت ا -43
هاااااااااااااا( احملهلل : الشيخ ع د  هللحد عبد املوجود االشيخ علي حممد مأوض، دار الكتب 885النأم ين )ت: 

 م.1337ها /1413، 1 ريات / لبن  ، ط -الألمية 
حممد  ن مكبم  ن على، هلل و الفضاااال، مج   الدين ا ن منظور األلصاااا رق البايفأى لساااا   الأبا،  -44

 ها. 1414 - 3 ريات، ط –ها(، دار هلل در 811اإل بيهللى )ت: 
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هااا(احملهلل : 827جمموع الفت اى، وهللي الدين هلل و الأب س هللحد  ن عبد ا لي   ن ويمية ا باين )ت: -45
س ، جممع امللك  هد لطب عة املصحف الشبيف، املدينة النبوية، اململكة الأب ية عبد البحن  ن حممد  ن د 

 م.1335ها/1416السأودية، 
ه( احملهلل : عبد 457احملك  ااحمليط االعظ ، هلل و ا سن علي  ن إُس عيل  ن سيده املبسي )ت:  -46

 م.2555ها/1421، 1ا ميد هندااق، دار الكتب الألمية،  ريات، ط
لصااااااحيحني، هلل و عبد ا، ا  م  حممد  ن عبد ا،  ن حممد  ن حدايع  ن لُأي  على ااملسااااااتدرك  -47

هااااااااااااااااا( ههللي : مصااطفى عبد الهلل در 455 ن ا ك  الضاايب الطهم ين النيساا  ورق املأبا     ن البيع )ت: 
 م.1335ه/ 1411، 1 ريات،ط –عط ، دار الكتب الألمية 

 ن عي ض  ن عمبا  اليحصيب السبيت، هلل وعلى هللح ح اآل  ر، عي ض  ن موسى   مش رق األلوار -48
 ها(، املكتبة الأتيهللة ادار الرتاث.544الفضل )ت: 

مأ   التنزيل يف وفساااري الهللبآ  ف وفساااري البغوق، حميي السااانة ، هلل و حممد ا ساااني  ن مساااأود  ن  -49
–الأبيب  هاااااااا(، احملهلل : عبد البزاق املهدق، دار إفي ء الرتاث515حممد  ن الفباء البغوق الش  أي )ت : 

 ها. 1425، 1 ريات، ط
، ساااليم    ن هللحد  ن هلليوا  ن مطري اللخمي الشااا مي، هلل و الهلل سااا  الطرباين )ت: املأج  الكبري -51

 .2الهلل هبة، ط –ها( احملهلل : حدق  ن عبد اجمليد السلفي، مكتبة ا ن ويمية 365
هاااااااااااااااااااااااااا( 335)ت: هللحد  ن   رس  ن زمبي ء الهللزايِن البازق، هلل و ا سااااااااااانيمأج  مهلل ييس اللغة،  -51

 ،احملهلل : عبد السالم حممد ه را ، دار الفكب.
مف ويح الغيب ف التفسااري الكبري، هلل و عبد ا، حممد  ن عمب  ن ا ساان  ن ا سااني التيمي البازق  -52

 -، 3 ريات، ط –هااااااااااااااااااااااا(، دار إفي ء الرتاث الأبيب 656امللهللب  فخب الدين البازق  طيب البق )ت: 
 ها. 1425
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