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املعجم الوجيز
تأليف
الشيخ الدكتور :سفر بن عبد الرمحن احلوالي
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إن احلمد هلل ،نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ،ونعوذ
باهلل من رشور أنفسنا وسيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له،
ومن يضلل فلن جتد له ولي ًا مرشد ًا ،أما بعد:
فإن من قراءيت وتت ّب عي لتاريخ الفكر العاملي وجدت أن لكل
معارف ترسم معاملها وتبني لألتباع ما يعتقدونه
هنضة أو ثورة دائر َة
َ
أو يفعلونه.
فمث ً
ال بني يدي الثورة الفرنسية قام (ديدرو) وزمالؤه بإصدار
املوسوعة فكان هلا التأثري الكبري يف فرنسا وأوروبا ومن ثم يف
العامل كله ،وقد أصدر الشيوعيون (املوسوعة الفلسفية) وهكذا.
واألمة اإلسالمية اليوم فيها بواكري هنضة عمم وصحوة
كربى؛ فهي بحاجة إىل دائرة معارف أو موسوعة أو معجم لبيان
الطريق ،وما كان عليه السلف الصالح وأهل السنة واجلامعة،
ولذلك استعنت باهلل تعاىل ــ رغم كل يشء ــ وقمت بكتابة هذا
املعجم املوجز جدّ ا باسم (املعجم الوجيز) وذكرت فيه أهم
مصطلحات الفلسفتني القديمة واحلديثة ،والسيام القديمة التي
ذكرها شيخ اإلسالم البحر الزخور وجمدد كل العصور أبو العباس
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أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية رمحه اهلل تعاىل ،وهو
املرموز له بحرف (ت).
والسيام يف كتابيه العميمني( :درء تعارض العقل والنقل)،
(ومنهاج السنة) اللذين حققهام الشيخ :حممد رشاد سامل رمحه
اهلل.
وأما الفلسفة احلديثة فقد اعتمدت عىل القراءة الكثرية هلا،
وأسأل اهلل تعاىل أن ينفع به وجيعله خالص ًا لوجهه الكريم ،آمني.
املؤلف 1434/4/7هـ
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(حرف األلف)
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آدم :أول البرش -عليه السالم -وأبوهم كام يف مجيع األديان،
خلقه اهلل تعاىل من غري أم وأب وأسكنه اجلنة حت عىص ربه ثم
أهبطه إىل األرض ،وعاش ألف سنة إال أربعني عام ًا ،وقصته يف
التوراة (تكوين )1ويف القرآن خصوص ًا سورة طه (اآلية  111حت
.)121
إبراهيم :خليل الرمحن -عليه السالم ،-آمن بالتوحيد ألنه
دين الفطرة ،وحاجه قو ُمه فغلبهم وأنجاه اهلل من النار ،وقصته يف
التوراة (تكوين ، )12ويف القرآن خاصة سورة الصافات (اآلية 31

حت .)111
أبستمولوجيا :نمرية املعرفة أو علمها.
ابن بطوطة :هو الرحالة املغريب املعروف ،طاف املرشق
واملغرب وقطع مسافات هائلة مل يقطعها برش قبله وال بعده ،مل
تصح رؤيته البن تيمية وال قابله ،وإنام كان بعده ،له رحلة مشهورة
طبعت .والغرب يفتخر برحلة "ماركوبولو" وقد كانت صليبية
حمدودة.
ابن تومرت :هو مدّ عي املهدية ببالد املغرب اإلسالمي ،وكان
ينكر صفات اهلل تعاىل تبع ًا للمتكلمني ،أ ّلف كتاب (املرشدة)
وغريه ،وسم

أتباعه "املوحدون" وقامت دولتهم عقب دولة
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املرابطني باملغرب .ت ( 813/1درء) 293/11( .درء).
ابن حزم :هو فيلسوف الماهرية (انمر املادة) األندليس ،وله
يف العقيدة مؤلفات منها (الفصل يف امللل والنحل) ،وهو أول من
نقد التوراة نقد ًا تارخيي ًا وتبعه الغربيون يف ذلك.
ابن رشد احلفيد :فيلسوف إسالمي عرفه الغرب أكثر من غريه
لكونه قريب ًا منهم (يف األندلس واملغرب) ،وله مصنفات أمهها
(هتافت التهافت) يف الرد عىل الغزايل الذي ألف (هتافت
الفالسفة) ،وله كتاب (فصل املقال) ،وهو من املحاولني للتوفيق
بني الرشيعة والفلسفة ،يسميه الغربيون "أفروش" .انمر ت
( 282/11درء).
ابن سينا :رأس أهل التخييل (انمر مادة :أهل التبديل) ،وقد
كان من الشيعة الباطنية ثم تفلسف وسار عىل خط "أرسطو"
ولكنه خالفه يف واجب الوجود وأن املمكن قد يكون قدي ً
ام ،ومعه
ابن رشد ونحوه ،يعرفه الغرب باسم "الرئيس أبوعيل بن سينا"
وخاصة كتاب (القانون) يف الطب ،كتب يف املنطق والفلسفة.
انمر ت ( 01/1درء) ،و( )111/6و( 61/11درء) أيضا.
ابن عريب :متفلسف إسالمي من القائلني بوحدة الوجود ،وقد
انفرد بأقوال له عن سائر الفالسفة وأتباعهم ،منها :اعتبار العدم أمر ًا
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وجودي ًا وتقسيمه الثبوت إىل وجود وعدم .انمر ت (/0جمموع
الفتاوى) ،وانمر ت ( 211/9درء).
أبيقور :ينسب إليه املذهب القائل بأن احلياة فرصة القتناص
اللذات والبعد عام يؤمل ،وهذا ما يسع الغرب اليوم إليه وال
ينمرون إىل اآلخرة.
احتادية :هم الذين يقولون أن اخلالق واملخلوق يمكن أن
يتّحدا فيصبحا شيئ ًا واحد ًا  ،وهو يف األصل مذهب النصارى
القائلني باحتاد اهلل تعاىل باملسيح عليه السالم ،وتبعهم طوائف من
الصوفية ،واليعقوبية من النصارى يعتقدون أن املسيح هو اهلل.
اثنولوجيا أو االثنية :علم األجناس البرشية ،واالثنية :العرق أو
القومية.
اإلمجاع :هو اتفاق جمتهدي عرص ما عىل مسألة ،وتصح
خمالفته إال إذا كان قطعي ًا ثبت بالكتاب والسنة ،وقد يصح إذا كان
ظني ًا وليس قطعي ًا ،وهو حجة عند األمة اإلسالمية ،وأكثر القضايا عند
املسلمني إمجاعية ولكن املشتهر هو اخلالف ،وقد يقال باإلمجاع
يف غري موضعه.
إحسان( :أن تعبد اهلل كأنك تراه) ،وهذا نص احلديث يف
تعريفه.
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أمحدية أو قاديانية :فرقة تز ّعمها "أمحد القادياين" (ادع
النبوة) وكان يوح إليه من لندن ،ألغ اجلهاد ودعا مسلمي اهلند
إىل قبول االستعامر الربيطاين ،وهلم اليوم نشاط يف الغرب .وتقع
بلدة "قاديان" يف باكستان اليوم وإليها ينسب القادياين.
اإلخبارية :فرقة من الشيعة اإلمامية (اإلثن

عرشية) تقول

باألخبار وال ترى االجتهاد أو القياس( .انمر :الشيعة /إحسان إهلي
ظهري).
إخوان الصفا :فرقة من الباطنية ترمجت الفلسفة اليونانية
وجعلتها العمدة يف االعتقاد باسم "رسائل إخوان الصفا" يف القرن
الرابع للهجرة ،وقد ذكرها كثري منهم "التوحيدي" ،وهم يسمون
الدورة التناسخية "كور ًا".
األدلة :مجع دليل( .راجع املادة).
إرادة :عند أهل السنة هلل تعاىل إرادتان وكالمها جاء يف
القرآن -1 :اإلرادة الرشعية كقوله تعاىل( :يريد اهلل بكم اليرس وال
يريد بكم العرس) -2 ،اإلرادة الكونية القدرية كقوله تعاىل( :وال
ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان اهلل يريد أن يغويكم).
وجتتمع اإلرادتان يف حق املطيع فيفعل ما أراده اهلل رشع ًا وأراده
كون ًا ،ولذلك هي متضمنة للرضا واملحبة ،وأما الكافر أو العايص فال
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جتتمعان فيه .انمر ت ( 163/1منهاج).
تقر بزعامة البابا ،وهم
األرثوذكس :الفرقة النرصانية التي ال ّ

يف رشق أوروبا وتنترش يف املرشق وهلا سلم أو هرم من رجال
الدين .ومنها أغلب األقباط األرثوذكس بمرص حالي ًا.
أرستقراطية :هي الطبقة املتميزة ،وهي عند الشيوعية من
سامت الرأساملية( .انمر :الشيوعية).
أرسطو :رأس ضاللة اخلارجني عن الوحي ،وهو مفكر وثني
يوناين عاش يف القرن الرابع قبل امليالد ،ثم اختذته الكنيسة
والفكر الغريب القديم إمام ًا ،ثم حاربه الفكر الغريب ملا خرج عىل
العقليات وآمن بالفكر احلداثي ،وهو رأس الفالسفة املشائني من
اإلهليني ،ويعتمدون عىل العقل ال عىل احلدس كام هو حال
"أفالطون" وأشياعه .ويسميهم شيخ اإلسالم (املشاؤون)
وبعضهم (أصحاب االسطوان) وهم الرواقية.
أرسطية :نسبة إىل "أرسطو" وهو من فالسفة اليونان املسمني
"اإلهليني" ،تكلم عن ما وراء الطبيعة يف كتاب (ميتافيزيقيا)
وانتحلته الكنيسة فلام ثار الغرب عليها ثار عليه وعىل مذهبه
ومنطقه .واألرسطية اليوم عبارة عن تاريخ فقط( .انمر :فالسفة
وأرسطو).
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األركان اخلمسة :هي العبادة املحضة الواجبة عىل األعيان،
ويف الدين واجبات غريها ولكنها ال جتب إال بأسباب خاصة هبا.
أما اخلمس فعىل كل مستطيع .ت (جمموع الفتاوى /0اإليامن).
إرهاب :هو العدو الذي أعلن الرئيس األمريكي "بوش"
احلرب عليه ،ولكن الواليات املتحدة وغريها مل يضعوا له تعريف ًا
حمدد ًا فيتميز عن املقاومة املرشوعة للمحتلني ،كام مل يدخلوا فيه
إرهاب الدولة حت ال تدخل إرسائيل كأول من ينطبق عليه .وقد
رشح األملان وغريهم معناه بأنه :قتل املدنيني -أو احتجازهم-
ألسباب سياسية ،وكل عمل ضد إرسائيل وأمريكا هو عندهم
إرهاب.
أرواحية :مصطلح غريب يطلقونه عىل الوثنية فيسموهنا
األرواحية ،وهم كام قال اهلل تعاىل( :بل كانوا يعبدون اجلن أكثرهم
هبم مؤمنون) ،ويقول الغربيون :إن األرواحية تعبد "التابو" أو
"الطوطم" كام عرب عنها "فريزر" يف (الغصن الذهبي)( .انمر :تابو
وطوطم).
األزل :يقول املتكلمون :إن األزل يشء ،ويقول أهل السنة إنه
ما ال بداية له ويصفون اهلل تعاىل بأنه "األول" كام ورد يف القرآن.
انمر ت ( 190/1درء).
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استطاعة :االستطاعة هي قدرة العبد أو طاقته ،ومن اجلربية من
ينفيها ومن املتكلمني من يثبتها ،وأهل السنة يثبتوهنا وجيعلوهنا مع
الفعل وقبله فقط .انمر ت ( 6/1درء) ،و( 281/9درء).
إسحاق رابني :هو رئيس وزراء الكيان الصهيوين سابق ًا ،وقد
اغتاله فت هيودي يمني ،بحجة أنه باع أرض التوراة.
استعامر :هو احتالل أي بلد بغرض استنزاف خرياته ،وقد
عمله الغربيون وهم أول من عرفه ،والغربيون يعدّ ون اخلالفة
العثامنية استعامر ًا بعكس القوميني األتراك الذين يعدّ ون الفتوحات
اإلسالمية استعامر ًا( .انمر مادة :جهاد).
استواء :من أكرب املعارك التي دارت بني أتباع السلف الصالح
وغريهم من الفرق قضية االستواء .وال يؤوهلا السلف وال
يفوضوهنا بل يؤمنون هبا عىل ما يليق بجالل اهلل وعممته،
ٍ
مستو
ويفرسوهنا بالعلو والصعود واالرتفاع ،ويقولون إنه تعاىل
عىل عرشه -كام أخرب -دون حاجة إىل العرش.
إرسائيل من الداخل :إرسائيل يف األصل اسم نبي من أنبياء
اهلل تعاىل سم اليهو ُد دول َتهم به .ودولة اليهود (إرسائيل) هي كيان
منقسم مترشذم تتجاذبه عدة أطراف ،وال يذكر ذلك اإلعالم الغريب
(وتابعه العريب)  ،فبعضه ديني وبعضه علامين وبعضه من هيود
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الشتات وبعضه من اليهود األصليني وبعضه هيود رشقيون وبعضه
غربيون وبعضه صهيوين وبعضه غري صهيوين ،ويوجد بينهم
فلسطينيون عرب مسلمون .كام يوجد يف الفالشا (هيود احلبشة)
من يؤ ِذن ويصيل بمجرد وصوله املطار( .انمر كتب د .رشاد
عبداهلل الشامي ،نرش عامل املعرفة ،الكويت).
أسطورة :هي القصة اخلرافية ،وأمهها :أساطري اليونان
والرومان.
إسكندرية :مدرسة فلسفية تنتسب إىل املدينة املعروفة بمرص،
وهي تعني بشكل خاص الفلسفة اليونانية التي انترشت يف هذه
املدينة يف القرن الثالث امليالدي ،ومن أبرز رجاهلا "أفلوطني"
صاحب املنطق.
إسالم :اإلسالم هو دين اهلل تعاىل الذي ال يقبل غريه يف كل
العصور ،وهو دين الفطرة ودين أنبياء اهلل أمجعني ابتدا ًء من نوح
ٍ
حممد صىل اهلل عليه وسلم
عليه السالم حت بعثة خاتم النبيني
ونزول القرآن الكريم عليه ،وهو الدين الوحيد املحفوظ بحفظ اهلل
املعصوم من حتريف البرش ،وهو دين العقل والتفكري وعدو
اخلرافة واجلهل ،وال يتعارض مع العقل أو العلم بحال ،تسامح مع
أهل الكتاب وغريهم رمحة وتكرم ًا ،آمن به علامؤهم وشهدوا له،
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معمم أمم األرض دخلوا فيه طواعية متخلني عن أدياهنم ولغاهتم،
له إقبال وإدبار وهو قادم بإذن اهلل تعاىل عام قريب ،إذ هو اليوم
أكثر األديان انتشار ًا.
أسامء اهلل :ثابتة يف القرآن والسنة وال يؤول السلف وأهل
السنة شيئ ًا منها وال يفوضوهنا بل يؤمنون هبا مجيع ًا ،أنكرها
اجلهمية ومثلهم املعتزلة وجعلوها من املرتادف ،كام أنكرها
الفالسفة وبعض املتكلمني.
األسامء :كل ما دل عىل مسم فهو اسم ،وهو ثالثة أنواع-1 :
رشعي :كالصالة والزكاة ونحوها -2 ،لغوي :أي يعرف من اللغة
كالشمس والقمر -1 ،عريف :أي يعرف من العرف كاملعروف يف
قوله تعاىل( :وعارشوهن باملعروف).
اإلسامعيلية :فرقه باطنية تنسب إىل إسامعيل بن جعفر
الصادق املدعو بزعمهم أنه مات كبري ًا .وقد أشهد والده أنه مات
ومل يبلغ االحتالم لكي يسلم من غلو الشيعة ومنهم العبيديون.
يوجد اإلسامعيلية يف جنوب جزيرة العرب واليمن وغريها ،وهم
فريقان يتربأ أوهلام من الفريق اآلخر اآلغاخانية (انمر املادة) .وقد
انقسمت الباطنية فرقتني -1 :من يبايع "نزار" من العبيدين
ويسمون النزارية -2 .ومن يبايع "املستعيل" منهم كذلك ويسمون
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املستعلية .واإلسامعيلية أكفر من النصريية .ت ( 112/2منهاج).
وأكثرهم اليوم جهال ،ومن كتبهم( :دعائم اإلسالم).
اسمية :الفلسفة التي تقول إن الكليات وغريها ليست سوى
أسامء ال حقائق واقعية ،وقد انترشت يف أوروبا زمن ًا.
اشرتاكية :املذهب القائل بعدم امللكية الفردية وأن الناس
رشكاء فيام يملكون ،كانت بدعوى املاركسية خيالية قبلها ثم
أصبحت علمية بعدها ،والشيوعية إنام قامت عىل نمرية "داروين"
(انمر املادة) وملا سقط االحتاد السوفيتي سنة 1811هـ1939/م
ظلت االشرتاكية يف الصني وبعض الدول هي احلاكمة .ويدعي
االشرتاكيون

الديمقراطية

فيسمون

دوهلم

"االشرتاكية

الديمقراطية".
اإلرشاقيون :هم الفالسفة املنتسبون إىل اإلرشاق وأوهلم
"أفالطون" ومنهم "ابن سينا" و"السهروردي" ،انمر كتاب (حكمة
اإلرشاق) للسهروردي .ت ( 30/11درء).
أشعري :األشعري( .انمر :األشعرية).
أشعرية :املتكلمون أتباع أيب احلسن األشعري (تويف سنة
128هـ) عىل الراجح ،كان معتزلي ًا ثم تاب ورجع إىل مذهب ابن
كالب أوالً ثم إىل السنة ومذهب اإلمام أمحد ريض اهلل عنه كام يف
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كتاب (اإلبانة) أخري ًا  ،وإمامهم املتقدم أبو بكر الباقالين وإمامهم
الوسيط هو فخر الدين الرازي ،وإمامهم املتأخر هو اللقاين
صاحب (جوهرة التوحيد) ونحوها ،وقد انترشوا يف أكثر املعاهد
اإلسالمية التي ضعف فيها أهل السنة واحلديث ،ولكن أتباعهم يف
العامة قليل جد ًا ،وقد اشتهروا بقوهلم " :إن اهلل ال داخل العامل وال
خارجه" نفي ًا لعلو اهلل تعاىل وربام قالوا" :هو يف كل مكان".
والعقيدة عندهم جمرد رأي .وليس كل معطل أو مؤول أشعري ًا لكن
امل تكلمني من األشاعرة هم فئة من أهل الكالم.
أصحاب( :انمر :أهل).
اصطالح :هو لكل طائفة ما اتفقوا عليه من داللة األلفاظ عىل
املعاين ،وقد هن

السلف عن العبارات املجملة املحتملة

للمعنيني ،وأما العبارة الصحيحة إذا دلت عىل معن صحيح فال
بأس هبا .ت ( 06/1درء).
إصالح :اإلصالح الديني هو احلركة التي أسسها "لوثر" يف
القرن السادس عرش امليالدي ونادت بأن الباباوات مستبدون
ورجاهلم كذلك .ومنها نشأت الربوتستانتية (أي حركة االحتجاج).
(انمر :بروتستانتية).
أصولية :حركة غربية نرصانية تريد العودة إىل األناجيل
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والرسائل دون أقوال األ حبار والرهبان ومن هنا جاءها االسم ،أما
استخدامها يف املسلمني فال يصح ،وقد توىل كرب ذلك جريدة
(الرشق األوسط).
اإلضافة :ذكر اليشء الذي له عالقة مرتبطة باآلخر كاألب
واالبن يف ذكر البنوة واليمني واليسار واألمام واخللف .والفالسفة
وبعض من اتبعهم ال يصفون اهلل تعاىل إال بالسلب واإلضافة
كقوهلم " :ليس بجسم وال متحيز أو هو مبدأ أو علة" ،والقرامطة
والباطنية يرفعون النقيضني مع ًا .ت (درء التعارض .)283/1
اعتزال :املدرسة القائلة إن من ارتكب الكبرية يف منزلة بني
املنزلتني (اإليامن والكفر) ويؤولون األسامء والصفات تبع ًا
للجهمية ،وهلم كذلك رأي يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر.
وقد انقسموا فريقني :معتزلة بغداد ومعتزلة البرصة ،وكل فريق
يك ِفر َ
اآلخ َر وزعام َءه.
األعراض( :انمر حرف (ذ) :الذايت والعريض يف املنطق).

أعامل الرسل :هو الكتاب املعترب عند النصارى بعد األناجيل
األربعة ،وأهم ما فيه قصة "بولس" وكيف دخل يف النرصانية.
آغاخانية :هم أتباع اآلغاخان الذي يعيش يف الغرب ويزنونه
بالذهب سنوي ًا ،وهم فرقة من الباطنية القديمة هلم وجود اليوم يف
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كينيا واهلند واليمن وغريها .ويبنون يف مرص وغريها مساجد
فيُخدع هبم من ال يعرف حقيقة حاهلم.
افتقار :هو يف اللغة :من الفقر وهو احلاجة والعوز ،ويف
اصطالح نفاة الصفات :هو حاجة القديم إىل جزئه أو املوصوف
إىل صفاته ،وال افتقار عند أهل السنة؛ فإهنم يقولون :ال يوجد
موصوف إال بصفاته.
إفريقية :القارة املعروفة تكاد تكون مسلمة ،وإنام دخلها
الكاثوليك ونحوهم بدخول االستعامر ،وقد قصدها اإلنجليز
وغريهم الصطياد العبيد وبيعهم لألمريكان( .انمر مادة :بيع
العبيد).
أفعال اختيارية :هلل هي األفعال املتعلقة باملشيئة واإلرادة،
ويثبتها أهل السنة تبع ًا للقرآن والسنة .ومن يؤوهلا حيتاج لدليل فال
جيد ،وهلا عالقة باحلدوث( .انمر :حدوث).
أفعال العباد( :انمر :القدر).
أفالطون :فيلسوف يوناين جعل مصدر املعرفة هو احلدس
والمن ال العقل (عكس أرسطو) ،تبعه بعض اإلسالميني وتأثروا
بنمريته ،وانتقده شيخ اإلسالم وانتقدهم ،وهو صاحب نمرية
"املُثل" .ت ( 219/3درء).
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أفالك :تطلق عىل مسارات الكواكب وعىل الكواكب ،فتقول
مثالً :فلك القمر وتقصد مساره أو نفس الكوكب .ويقول "أرسطو"
إن األفالك ال تنشق ،وأنكر انشقاق القمر .ت ( 131/1درء).
أقنوم :لفظ غري عريب وهو يف اللغة :اجلزء أو الصفة أو
الطبيعة أو اجلوهر ،ويف اصطالح النصارى :هو أحد مكونات
الذات اإلهلية فيقولون" :أقنوم األب وأقنوم االبن وأقنوم الروح
القدس إله واحد" .وقد رد عليهم شيخ اإلسالم يف "اجلواب
الصحيح ملن بدل دين املسيح" وغريه( .انمر الكتاب كله).
األكوان :هي احلركة والسكون واالجتامع واالفرتاق .ت
( 13/1درء).
اإلهليات :العلم الكيل الناظر باإلله أو بالوجود الواجب
ولوازمه.
اإلهليون :هم الفالسفة املشتغلون بام بعد الطبيعة أي
امليتافيزيقيون (انمر :مادة إهليات)  ،وهم مقابل الفالسفة الطبيعيني
أي املنشغلني بعلم الطبيعة وبالرياضيني أي املنشغلني
بالرياضيات ،ومن اإلهليني الفالسفة املشاؤون وأمههم "أرسطو"،
وقد سارت الكنيسة عىل منطقه ومن أهم رجاهلا "توما األكويني".
إمكان :اإلمكان عند الفالسفة هو ضد الوجوب فاليشء غري
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الواجب هو املمكن وهو القابل للوجود وعدمه .ت (261/1
درء).
األمم املتحدة :منممة دولية أنشأهتا الدول املنترصة عىل
األملان بعد فشل وسقوط عصبة األمم ،وانضم إليها معمم دول
العامل عن علم أو خمدوعني بشعاراهتا عن حقوق اإلنسان
والشعوب .ترأسها " يوثانت وفالدهايم وكويف عنان وبان كي
مون" وغريهم ،ومقرها نيويورك بأمريكا.
االنتخاب :هو أخذ رأي الشعب عن طريق الديمقراطية،
ويفرقون بينه وبني االستفتاء بأن االستفتاء هو جمرد أخذ الرأي يف
مسألة قبل اختاذ أي إجراء ،أما االنتخابات فهي أهم وتكون الختيار
الرئيس أو احلزب غالبا .وإذا حدث أن اختار الشعب اإلسالم منع
الغرب ذلك ولو بانقالب عسكري كام حدث يف اجلزائر ومرص ،أو
بالعقوبات كام يف قطاع غزة ،وملا جاء ما يسم الربيع العريب أثبت
أن الشعوب ال ختتار غالب ًا سوى اإلسالم.
أنرتبولوجيا :علم اختالفات البرش الثقافية .وخاصة (البدائية)
منها.
إنجيل :اإلنجيل يف القرآن هو الكتاب الذي أنزله اهلل عىل
عيس عليه السالم .وأما عند النصارى فتوجد اليوم أربعة أناجيل
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خمتلفة -خصوصا الرابع منها -وفيها بعض كالم اهلل وكالم البرش،
وال يمكن التمييز بينها ،وهي( :مت ولوقا ومرقص ويوحنا)،
ويضمون إليها "رسائل بولس" املسم رسوالً بزعمهم -وغريها-
ال سيام "رسائل بطرس" .وال يوجد اإلنجيل األصيل لدى
النصارى وال غريهم اليوم  ،واألناجيل األربعة تعود إىل القرن
الثاين بعد امليالد ،فهي منقطعة اإلسناد.
إنسانية :املذهب الذي نادى به "نيتشه" يف القرن التاسع عرش
امليالدي وموجزه عبادة اإلنسان وأنه هو الذي اختلق فكرة األلوهية،
وهو أحد مذاهب اهلروب من الكاثوليكية.
أه ِر َمن :إله الرش عند الزرادشيتية( .انمر مادة :زرادشت).
ْ

أهل التبديل :القائلون بأن األنبياء وأتباعهم خاطبوا الناس

بغري احلقائق ،وهم نوعان :أهل التخييل وأهل التأويل .ت (،3/1
 18درء).
أهل السنة :هم املتبعون للكتاب والسنة ال يعدلون عنها إىل
قياس أو ذوق أو سياسة أو قول إمام ،بل عندهم أن القياس والذوق
أو الكشف والسياسة وقول اإلمام ترجع كلها إىل الكتاب والسنة،
فام وافقهام قبل وإال فهو جهل وظلم يرد عىل صاحبه .ت (261/1
درء).
23

أهل التبديل( :انمر :حرف "ت" مادة :تبديل).
أوروبا :القارة املعروفة وهي نرصانية وقد عمتها اليوم
العلامنية ولكن تعصبها لنفسها وحقدها عىل اإلسالم مل يزل كام
كان أو أشد .وقد احتدت دوهلا فيام يسم "االحتاد األورويب"،
وإذا وقع حادث لطائرة أو سفينة فإن أقرب سفارة غربية تنقذ
الغربيني وحدهم وتدع من سواهم.
أورشليم :ومعناها حرف ّيا :بلدة سامل ،ويعتقد اليهود أن القدس
عاصمتهم (بزعمهم) وأما املسلمون فالقدس عندهم هي مرسى
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم ،ومنها عرج به إىل السامء ،ويف
رؤيا "يوحنا" من الكتاب املقدس -عند من يعرتف بالرؤيا -اسم
ملكة هو أورشليم الساموية ،وكوهنا ساموية يدل عىل أهنا ليست
القدس ،وإنام هي مكة األرضية املعروفة وال دخل للسامء يف
املوضوع.
أول واجب :عند أهل السنة أول واجب هو توحيده تعاىل
بأنواع التوحيد املعروفة ،ومعرفته فطرية ،أما املتكلمون -كاملعتزلة
واجلهمية وغريهم -فيقولون :أول ما جيب هو القصد إىل النمر،
وهو قول طوائف من املنتسبني لألشعري ومنهم "أبو املعايل" يف
(اإلرشاد) ،ومنهم من قال :أول ما جيب هو الشك ألنه يفيض إىل
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القصد( .انمر :توحيد) ،وت ( 292/1درء).
اآلية :يف اللغة :العالمة ،ورشع ًا :ما يدل عىل صدق املدعي،
خصوص ًا األنبياء صلوات اهلل عليهم فكل نبي له آية (انمر :دليل).
ويطلق عىل الواحدة من القرآن آية وهي كذلك .ومل يرد يف القرآن
أو السنة "معجزة" أو "معجز" وإنام ورد "آية".
ايدولوجيا :علم العقيدة وهو عند الشيوعيني "يعكس
العالقات االقتصادية"( .انمر املوسوعة الفلسفية ( ....ص.))63
اإليامن :عند أهل السنة :قول وعمل يزيد وينقص ،وعند
اجلهمية واألشعرية :هو املعرفة أو التصديق ،وعند املرجئة:
القول باللسان فقط ،وعند اخلوارج كل األقوال واألعامل
املرشوعة ،وهو عندهم وعند املرجئة ال يزيد وال ينقص ،وضد
اإليامن هو الكفر .ت (اإليامن ،واجلواب الصحيح -211/2
.)211
أيون :األيون هو الدورة التناسخية (انمر مادة :تناسخ) حسب
رسائل (إخوان الصفا املتفلسفة) أو الكور الفلكي (انمر مادة:
الفلك)  ،واأليونيون هم أول الفالسفة الطبيعيني.
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(حرف الباء)
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الباطنية :الفرقة القائلة بأن للرشيعة ظاهر ًا وباطن ًا وتعتمد عىل
السبعية ،واخلرمية ،والتعليمية

التأويل وتأويل التأويل ،وتسم
وغريها ،وعندها أن حممد ًا صىل اهلل عليه وسلم كان اإلمام الماهر
ومعه إمام باطن .ومنهم اإلسامعيلية واألغاخانية وإخوان الصفا،
وذكر شيخ اإلسالم أهنم من الصابئة الفالسفة اخلارجني عن حقيقة
متابعة املرسلني ...الخ .ت (منهاج السنة .)6 ،1
بداية اخللق( :انمر :داروينية).
بدعة :هي األمر املحدَ ث يف الدين ،وعند السلف حيرم
االبتداع وجيب اإلتباع.
البدعة :ثبت يف السنة التحذير من البدع ،والبدعة ليست شيئا
واحدا بل تتفاوت فمنها البدعة احلقيقية ،ومنها اإلضافية ومنها
املركبة ،ومنها البسيطة ومنها املكفر ومنها دون ذلك .وفرق بني
البدعة واملصلحة املرسلة.
برجسون :هو الذي دعا إىل ما يسميه الغربيون الروحية يف
كتابه (التطور اخلالق) وهو رد فعل للامدية التي ظهرت رد فعل
للنرصانية املحرفة.
برمجاتية :املذهب الربمجايت هو املذهب النفعي األمريكي،
دعا إليه "وليم جيمس" و"ديوي" يف أمريكا وهو يقيس األمور
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بمنافعها العاجلة.
برجوازية :هو الطبقة الوسط تقريب ًا ،وتعادهيا الشيوعية( .انمر
املادة).
برهان :الطريق املوصل إىل العلم النمري وقد أمر به اإلسالم
وحث عليه هبذا الرشط فإذا أوصل إىل غري ذلك كان سفسطة .ت
( 111/1درء).
الربوتستانت :الفرقة النرصانية التي ال تقر بزعامة البابا أسسها
"لوثر" يف القرن  ،16ومعناها املحتجون .وهم اآلن يف أمريكا
وبريطانيا (منهم اإلنجيليون) وغريها.
البالشفة( :انمر :البلشفيك).
بلتداون :بلدة انجليزية تنسب إليها أكذوبة "بلتداون" وهي
مججمة صنعها بيده أحدهم وادع أهنا احللقة املفقودة التي
حتدث عنها "داروين".
البلشفيك :وهم األكثرية ويقال هلم البالشفة الشيوعيون
وعكسها املنشفيك.
البنائية :انمر (الترشيح)  ،وقد ظهرت يف فرنسا بعد عام
1963م حتديد ًا.
بنتام :هو الفيلسوف النفعي االنجليزي.
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البندكتيون :رهبنة نرصانية أنشأها الراهب "بندكت" يف
القرن الثالث عرش للميالد.
بنيوية( :انمر :حداثة).
هبائية :هم الطائفة التي أنشأها "مريزا حسني" يف إيران يف
القرن التاسع عرش ،وتع ِمم كثري ًا الرقم ( ،)19وهلم وجود يف الغرب
اليوم ودولة إرسائيل الصهيونية.
بوذية :هي الدين املنترش حالي ًا يف الصني وما حوهلا ،ويقول
الغربيون إنه ال يتعرض لأللوهية بل هو حكمة وفلسفة فقط ،ويوجد
اآلن كتاب سموه (انجيل بوذا).
بولس :هو املسم عند النصارى "بولس الرسول" ،وكان
أول أمره يضطهد املسيحيني وكان يسم "شاؤول" اليهودي .ومل
يدرك املسيح وإنام يزعم أنه رآه يف رؤيا ،وقد ضم النصارى
رسائله إىل األناجيل( .انمر :أعامل الرسل).
البيت العتيق :أو البيت احلرام( .انمر :احلج).
بيع العبيد :أكرب انتهاك حلقوق اإلنسان ،وهو عمل غريب
خ الص ،وقد اشرتى األمريكيون وحدهم ماليني األفارقة للعمل يف
مزارع القطن (ق  ،)13-10ومل يبطل عامليا إال بمهور األمم
املتحدة ،وكان الغربيون يقنصون األفارقة كام يقنص الصيد ثم
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حيرشوهنم يف السفن للبيع مقيدين يف أمريكا ،حيث تبرت أقدامهم
ويستبقون أعقاهبم لكي يقفوا يف املزارع.
بيعة :هي اإلمامة عند أهل السنة واجلامعة وذلك باختيار أهل
حلل وال َعقد ملن تصح بيعته رشع ًا .وال جيوز تولية الفاسق ونحوه
ا َ
وإن كان حكمه نافذ ًا وصالته صحيحة .وال جتوز بغري االختيار،
وكانت بيعة اخللفاء الراشدين اختيار ًا من األمة .وإىل األمة يرجع
هذا األمر ،واملبا َيع وكيل عنها أو أجري عندها .ت ( 120/1منهاج).
واإلمامة إنام تكون من أهل القدرة والشوكة.
بيولوجيا :علم احلياة أو علم الكائن احلي.
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(حرف التاء)
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تابو :هو املحرم أو املمنوع ملسه أو التعامل معه ،ويعتقد
الغربيون أن كل العقائد البدائية تقوم عليه .تعرض له "فريزر" يف
(الغصن الذهبي) و"تايلور".
التاريخ :تسجيل األحداث حسب وقوعها الزمني .وكانت
أوروبا تؤرخ لألحداث بالسنة وال تعرف التاريخ باليوم والشهر
حت مطلع القرن السابع عرش امليالدي .وكانت الكنيسة الغربية
تصحح فقط ما يف التوراة وحتدده بدقة ،وعندها أن اخللق بدأ سنة
 8118قبل امليالد فقط ،وقد أحدث التاريخ القديم أول ضجة يف
أوروبا ضد رجال الدين ،وكذلك تاريخ الصني ومرص وغريمها.
وحاول كثري من الباحث ني التوفيق بني التارخيني العلامين والكنيس.
ثم ظهر "داروين" فبطل التاريخ الكنيس هنائي ًا وال تزال املعركة
قائمة يف أمريكا بني الداروينيني ودعاة اخللق اإلهلي( .انمر:
داروين).
تأويل :هو حتريف النصوص عن مراد قائلها ،وهو عند
املتأخرين :رصف اللفظ عن ظاهره الراجح إىل معن مرجوح
لقرينة ،وليس يف مذهب السلف تأويل ،بل كل نص صحيح يأيت به
خصومهم للداللة عىل رضورة التأويل فإن فيه نفسه عند السلف ما
يدل عىل التنزيه يف ذاته وعدم مماثلة املخلوقني ،والتأويل عند
32

املبتدعة هو أحد وجهي التنزيه ،قال قائلهم:
وكل نص أوهم التشبيها ** أوله أو فوض ورم تنزهيا.
واآلخر عندهم هو التفويض ،وكل هذا خارج عن مذهب
أهل السنة.
تثليث :هو ادعاء أن اهلل تعاىل ثالثة ال واحد ،وهو عقيدة وثنية
معروفة قدي ً
ام قال به اهلنود والسبئيون والفراعنة وغريهم ،وقال به
"أفلوطني" ضمن األفالطونية املحدثة ،وهو أول من استخدم
"الكلمة" ،وعنه أخذ النصارى قدي ً
ام وال يزال التثليث دينهم حت
اليوم .ولذلك كفر الغرب بالنرصانية بل بكل دين( .انمر مادة:
نصارى).
جتريبيون :التجربة هي ما ثبت باحلس خصوص ًا املشاهدة،
والتجريبيون نوع من علامء النفس يعتمدون التجربة وليس النقل
عمن تقدم ،وقد ظهر املنهج التجريبي ضد "أرسطو" عند العرب
أوالً ثم عند الغرب ،وأوهلم أو أشهرهم "فرنسيس بيكون" ،ثم
أصبح من أهم األدلة يف كل جمال.
حترير املرأة :قضية تبناها املالحدة والعلامنيون واملنافقون
وأمثاهلم ويقصدون هبا أن ترتك املرأة احلجاب وأن ختتلط
بالرجال ،وينسون أن اهلل تعاىل هو الذي كرم املرأة وأعطاها حقوقها
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يف القرآن والسنة .وقد أثبت علم الترشيح احلديث أن أي خلية يف
املرأة ال تشبه خلية يف الرجل .فالعالقة يف اإلسالم بني الرجل
واملرأة هي التكامل أما الغرب فرياها التامثل.
حتضري األرواح :املبدأ الذي يعتقد متبعوه أنه يتصل بأرواح
املوت وخياطبهم( .انمر :الروحية وبرجسون).
تربية :عند العلامنيني هي العلم الذي يبحث يف أصول
التدريب ومناهجه ،والرتبية قد تفسد الفطرة السليمة( .انمر مادة:
الفطرة).
الرتمجة :ترمجة الفلسفة هي العمل الذي انترش أيام املأمون
وأنشأ له ما سمي "بيت احلكمة" ،وعمدته :أن احلق كله قد أحاط
به األولون ،وأن االعتامد عىل أقواهلم فيام مل يدل عليه الكتاب
والسنة بزعمهم واجب ،وقد كان النصارى وأشباههم أعمم
املرتمجني ،وإنام سمح أهل الكتاب وغريهم برتمجتها (أي
الفلسفة) إفساد ًا لدين املسلمني ،كام أفسدت أدياهنم.
الرتكيب :كون اليشء ال يكون إال بانقسام غريه ،ونفاة الصفات
ينفوهنا ألهنا عندهم تركيب ،أما أهل السنة فيثبتون الصفات وال
يسمون ذلك تركيب ًا .ت ( 111/1درء) وت ( 113/2منهاج).
تسامح :هو يف اللغة :التساهل .وأخص ما يطلق عىل العقائد
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الدينية املتساهلة مع املخالفني.
تش ّبه :التشبه بالكفار ال جيوز وهو يف العقيدة أعمم ،وبيعهم
ملا يعملونه من املحرمات حرام ،وهذه األمور ثابتة بإمجاع
املسلمني وخاصة أهل السنة .ويقولون إن املوافقة يف الماهر دليل
املوافقة يف الباطن .ت (اقتضاء الرصاط املستقيم كله).
الترشيح :ومعناه حتليل املعن

واستخراج املعاين من

مفرداته ومجله ،وهي نقيض البنائية.
التصوف :هو املذهب القائل بأن معرفة اهلل تعاىل حتصل
بالذوق والوجد ال باالستدالل العقيل ،ويميل أكثرهم إىل مذهب
اهلندوس يف تعذيب النفس لتتأهل لالحتاد (النرفانا) الذي يسميه
املتصوفة (الفناء) ،وقد مال هلم بعض املسلمني خصوص ًا بعد
القرن الرابع للهجرة .وقد أدخلوا الرقص والسامع يف الدين.
تضاد :كل معنيني يستحيل اجتامعهام يف حمل واحد لذاتيهام
من جهة واحدة ،كالسواد والبياض ،والضدان قد جيتمعان بخالف
النقيضني فال جيتمعان وال يرتفعان مع ًا .ت ( 131/1درء).
تطرف :كل من دعا إىل اهلل هو عند الغرب متطرف ،والصحيح
أن ذلك إنام يعرف بالكتاب والسنة ،والكلمة الرشعية املعروفة
هي"الغلو" والفرقة الغالية هي ما جعله أهل السنة من الغالة وليس
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للهوى دخل بل العربة باإلتباع ال باالبتداع.
تطهر( :انمر :طهارة).
تعددية :هي االعتقاد بأن احلق يتعدد وأن كل املجتهدين عىل
صواب ،تطلق حديث ًا عىل األفكار املتساحمة بشكل عام وعدم
فرض الرأي الواحد.
تعري :هدف شيطاين أراده إبليس من أبوينا األولني (آدم
وحواء) وعليه الغرب ومن اتبعهم اليوم ،فالرجل الغريب ومن اتبعه
يسرت جسده حت ال يكاد يمهر منه يشء ،واملرأة تعري جسدها حت
ال يكاد يبق منه يشء( .األعراف اآلية.)21 :
تفرق( :انمر :االثنتني وسبعني فرقة).
التفكيك( :انمر :الترشيح).
التفويض :نفي معرفة معن النص كقول املفوضة يف قوله
تعاىل( :الرمحن عىل العرش استوى) :اهلل أعلم بمراده .وهو أحد
وجوه التنزيه عند غري أهل السنة كام يف التأويل.
التقابل :ويطلق عىل أمور منها :تقابل العدم وامللكة ،ومنها:
تقابل السلب واإلجياب ،ومعناه يف اللغة :التضاد أو املناقضة .ت
( 11/8درء).
التقدم :هو االعتقاد بأن البرشية يف رقي وسري إىل األمام دائام،
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وهذا من أفكار القرن التاسع عرش امليالدي .وقد كانت أوروبا تعتقد
ذلك حت وقعت احلرب العاملية األوىل ،واليوم هي مهددة بحرب
أخرى ،وقد عارض فكرة التقدم من كتبوا يف سقوط احلضارات
وعىل رأسهم "شبنجلر" األملاين املعروف.
تقليد :اتباع عامل أو ٍ
مفت يف كل ما يصدر عنه سواء وافق
احلق أو خالفه .وكل األئمة -ومنهم األربعة -هنوا عن التقليد
وذموه .ريض اهلل عنهم أمجعني( .انمر :صفة صالة النبي لأللباين).
تقنية :هي القيمة العملية أو التطبيقية للعلم املحض.
التقويم :يشتهر يف العامل تقويامن :أحدمها :امليالدي ،وقد
وضعه راهب نرصاين بعد املسيح بقرون ،وأخطأ فيه حيث أخره
ثالث سنوات تقريب ًا ،وعىل هذا فاملسيح مل يولد عام  1ميالدي
ولكن قبل ذلك ،والثاين :التقويم اهلجري ،وهو الذي اختاره عمر
ريض اهلل عنه ليكون تقوي ً
ام إسالمي ًا حت ال يستخدم املسلمون
تقاويم الروم وال القبط وال غريمها .والنصارى هلم تقاويم ختتلف
اختالف ًا كثري ًا ،فاألرثوذكس الرشقيون يتبعون التقويم الرشقي،
والكاثوليك الغربيون يتبعون التقويم الغريب وهكذا.
تكعيبية :هي املدرسة الفنية املعارصة التي تقول :إن كل يشء
يمكن رسمه هندسي ًا.
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التكفري( :من الكفر) ،هو حق هلل تعاىل ال دخل فيه للرغبة
الذاتية أو الشهوة البرشية ،وال يكون إال بتحقق رشوطه وانتفاء
موانعه ،ومذهب اخلوارج هو جعل كل ذنب كفر ًا .وانمر (اإليامن ج
 0كله ،يف جمموع الفتاوى).
التكفري( :من الكفارة)ُ ،يك ّفر عن الرجل املسلم املصيل من
عرشة أوجه( :ثالثة منها منه وثالثة من الناس ،وأربعة من اهلل :التوبة،
واالستغفار واحلسنات املاحية ،فهذه منه( ،ودعاء املؤمنني له
وإهداؤهم العمل الصالح -عند من يقول به -وشفاعة نبينا صىل اهلل
عليه وسلم) فهذه من املؤمنني ،أي من الناس( ،واملصائب املكفرة
يف الدنيا ،والربزخ ،ويف عرصات القيامة ،ومغفرة اهلل له بفضله
ورمحته) فهذه من اهلل .ت (.)213-216/6( )126-121
تكنوقراط :الفئة املهتمة بعلمها ال بالسياسة وطرقها.
تكنولوجيا :هي التقنية احلديثة.
تكوين :أحد أسفار التوراة وهو األول منها ،ويطلق عىل
البحث يف أصل أي علم.
التلمود :الكتاب اآلخر لليهود ،وفيه تمهر جلية عنرصيتهم
وحقدهم عىل كل من سوى اليهود ويؤمن به اليهود أكثر من
إيامهنم بالتوراة وهو من وضع علامئهم ،وهو قسامن :تلمود بابل
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وتلمود أورشليم.
تناسخ :انتقال الكائن احلي من طور إىل طور ،وأصلها يف
املذهب اهلندويس وانتقلت منه إىل بعض من يدعي اإلسالم
خصوصا الدروز.
تناقض :اختالف قضيتني صدقا وكذبا أو سلب ًا وإجياب ًا.
تنوير :يطلق عىل قرون إنكار الدين واهلروب من الكنيسة يف
الغرب عرص التنوير (ق 13,10م) تقريب ًا ،والتنوير يعتمد عىل العقل
واملادة ،وقد كفر هبام الغرب يف القرن 19 :و.21
التوحيد :عند أهل السنة هو توحيد اهلل بأفعال العباد
"األلوهية" وتوحيده بأفعاله "الربوبية" وتوحيد األسامء والصفات
تقر به
كام يف سورة الناس وغريها .أما وجود اهلل تعاىل فكل األمم ّ

ولكن تقول :إن اهلل اثنان أو أكثر ،إال األنبياء وأتباعهم فيوحدونه
كام يف سورة الصمد .والنفاة يريدون بالتوحيد نفي الصفات أو
جمرد الربوبية .ت ( 238/1درء).
التوراة :أو العهد القديم ،وهي كتاب اليهود وقد حرفوا كثري ًا
من معانيها وبعض ألفاظها ،وقد فقدت التوراة يف األرس البابيل -
ال يوجد من أهل الكتاب من حيفمه غيب ًا .-ثم عثر عليها أيام
"عزير" أو "عزرا" فزعم اليهود أنه ابن اهلل -تعاىل اهلل عام
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يرشكون( -انمر :سفر عزرا وسفر أخبار األيام الثاين  18من
التوراة املحرفة)  ،وفيها ما ال يليق باهلل تعاىل مثل أنه ندم وتأسف
(تكوين  ، )6وتطلق عند املسلمني عىل مجيع األسفار الكتابية
املسامة "العهد القديم" ،وهي إحدى التسميتني يف الغرب
واألخرى عىل األسفار اخلمسة األوىل منها فقط.
التوسل :وهو ثالثة أنواع :التوسل الرشكي :وهو دعاء غري اهلل
وإن سامه أصحابه توسال فهو نوع من العبادة قال اهلل تعاىل( :ومن
أضل ممن يدعو من دون اهلل من ال يستجيب له إىل يوم القيامة وهم
عن دعائهم غافلون ،وإذا حرش الناس كانوا هلم اعداء وكانوا
بعبادهتم كافرين).
التوسل البدعي :وهو مامل يرد به نص من الكتاب والسنة ومنه
التوسل بذوات املخلوقني.
التوسل املرشوع :وهو التوسل إىل اهلل باإليامن به كام يف
قوله تعاىل{ :ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي لإليامن أن آمنوا بربكم
فآمنا  }....اآلية.
والتوسل إىل اهلل بالعمل الصالح كام ثبت يف حديث الثالثة
الذين انطبقت عليهم الصخرة يف الغار.
توينبي" :أرنولد توينبي" هو مؤرخ انجليزي عاش (ق ،)21
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أهم أرائه قوله بأنه درس احلضارات وعددها  21حضارة فلم جيد
أي ًا منها بال دين ،ويأمل يف إنقاذ الغرب بعودته إىل اهلل ،ومل يدرك
"توينبي" رس سقوط احلضارات وهو معصية اهلل تعاىل ،وقد قال
وزير الثقافة الفرنيس السابق :إن احلضارة الغربية أول حضارة يف
التاريخ ال تعرف معناها.

41

(حرف الثاء)
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الثبوت :االتصاف يف ذاته ،وابن عريب جيعل العدم قس ً
ام من
الثبوت ،واألقسام عنده ثالثة :الثبوت ،السلب ،اإلضافة .ت (39/8
درء).
ثقافة :هي املدنية التي عليها املجتمع خصوص ًا يف اجلوانب
السلوكية والعلمية ،وهي من التثقيف الذي هو التهذيب والتمحيص.
ثورة صناعية :هي التحول الذي شهدته بريطانيا باالنتقال من
املرحلة الزراعية إىل املرحلة الصناعية .ثم عم التحول سائر
أوروبا.
ثورة :هي لغة :الشغب والتمرد ،وهي يف االصطالح :التحول
من حالة إىل أخرى بطريق الشغب ،وهذا سياسي ًا ،وقد تستعمل
للداللة عىل جمرد التحول كام يقال "الثورة الصناعية"( .انمر
املادة) ،والثورة عند الشيوعيني حتمية لالنتقال.
ثيوقراطية :هي الدولة الدينية ،وليس يف اإلسالم ثيوقراطية
ولكن الدولة يف اإلسالم حتكم بالقرآن والسنة.
ثيوصوفيا :حمبة احلكمة ،وعنها نشأ التصوف أص ً
ال ،ثم إهنم
ادعوا اإلسالم فكان املتصوفة املسلمون ال هم ثيوصفية بحته وال
مسلمون بحت( .انمر :تصوف).
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(حرف اجليم)
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اجلربية :اجلربية اخلالصة هم الذين يقولون إن اإلنسان
جمبور عىل أفعاله ،وهم فرع من القدرية يثبتون القدر ولكن عىل
اجلرب ،وقد اندثروا تقريب ًا.
جب ّله :اجلبلة هي الطبيعة واخللق ،وأهل السنة يقولون اإلنسان
جمبول وال يقولون جمبور( .انمر مادة :جربية) ت ( 60/1درء).
جدل :هو يف اللغة :املحاورة و النقاش ،وعرف ًا :هو القضية
التي تقال دون برهنة عليها وإنام يراد هبا املامطلة .والنمرية اجلدلية
يف الشيوعية هي :انتقال اليشء من طور إىل طور آخر ،وقد يكون
العكس ،وهي عندهم حتمي( .انمر مادة :شيوعية).
جزويت( :انمر :يسوعيني).
جسم :هو ما له أبعاد عند املتكلمني وله تعريفات كثرية
عندهم ،ويقولون إنه تعاىل يتنزه عن اجلسمية .وأن الكرامية هي
التي تقول أنه جل شأنه جسم ال كاألجسام ،ويسمي املتكلمون ذلك
جتسي ً
ام ،وأهل السنة يقولون إن اللفظ مل يرد يف الكتاب وال يف
السنة فال يثبت وال ينف  ،وإنام ينزه اهلل تعاىل عن املثل -كام ذكر-
مع إثبات الصفات ،و ُيدع بأسامئه احلسن ال بام يضعه املتكلمون
أو املناطقة أو نحوهم .ت ( 118/8درء) .و( 116/1درء).
اجلشطلت :هي املدرسة النفسية املضادة لـ"فرويد"
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ومدرسته يف التحليل النفيس ،ومن أبرز زعامئها" :جربائيل تارد".
(انمر :فرويد).
اجلمهور :هم األغلب أو األكثر كقولك :قال اجلمهور من
الفقهاء ،وتطلق عىل العامة كقولك :مجهور الناس ،أي عامتهم.
مجهورية :هي الدولة التي حيكمها اجلمهور كام يدعون،
ويقابلها "امللكية" التي حيكمها فرد.
جهاد :مصطلح خاص باإلسالم وال تستطيع أية ديانة أخرى أن
تدعيه ،وال أية لغة أخرى أن ترتمجه عىل احلقيقة ،فهو احلرب
اإلسالمية املخصوصة التي أهم ميزاهتا أهنا حرب عادلة رحيمة
تسري وفق احلكم اإلهلي ،وهتدف إىل خري اجلنس البرشي ،وليست
كل احلروب الدينية جهاد ًا؛ فإن احلروب الصليبية كانت دينية كنسية
ومل تكن جهاد ًا ،والفتوحات اإلسالمية كلها من اجلهاد ،وليس من
اجلهاد االستعامر بمعناه الغريب .ومن قاتل يف سبيل اهلل هو من قاتل
لتكون كلمة اهلل هي العليا ،وشهداء هذه األمة كثري وهلل احلمد.
اجلهم بن صفوان :رأس الفرقة املعروفة باجلهمية( .راجع
املادة).
اجلهمية :هم النافون لصفات اهلل تعاىل بإطالق ،وهم أتباع
اجلهم بن صفوان ،تأثروا بمذهب السمنية ثم اندثروا ودخلوا يف
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املذاهب األخرى كاألشعرية ال ُكالّبية الذين هم عىل مذهب جهم
يف اإليامن وغريها.
جوهر :هو املتميز بذاته الذي يقوم به العرض (انمر املادة:
عرض) ،وأنكر أكثر السلف وجود اجلوهر الفرد ،وهو عند النصارى
األقنوم .ت ( 138/1( ،)111/8درء).
اجلينية :الدين املنترش حالي ًا يف جنوب آسيه ،وهو يشبه
التصوف يف األحوال واملقامات.
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احلادث :هو يف أصل اللغة :األمر املكروه غالب ًا ،يقال :حدث
لفالن حادث أي ما يكره ،ويف العرف :ما يتعلق باملشيئة واإلرادة،
وهو ثابت هلل تعاىل ضمن األفعال االختيارية (انمر املادة) ،ولكن
املؤولني يؤولونه وينفون أن يقوم به تعاىل ما يتعلق بمشيئته وإرادته.
احلارث الدمشقي :املتنبئ الكذاب ،ادع النبوة ولكنه قتل
وادعاها أيضا "بابا الرومي" .ت (اجلواب الصحيح).
احلال :عند أيب هاشم من املعتزلة "صفة ال موجودة وال
معدومة" وعليها قول الشاعر:
مما يقال وال حقيقة حتته

معقولة تدنو إىل األفهام

ـد البهشمي وطفرة النظام
الكسب عند األشعري واحلال عنـ
وعند املتصوفة :احلال عكس املقام فاملقامات ثابتة
واألحوال متغرية.
حب إهلي :هو احلال التي كانت تقع لرابعة العدوية وأمثاهلا،
ويقول املتصوفة أهنا الفرح باهلل تعاىل.
حتمية :يف القرن التاسع عرش امليالدي كانت احلتمية
واإلطالق من املبادئ السائدة .واحلتمية تعني عدم التخلف ،ولكن
القرن العرشين هو قرن النسب ّية وكذا ما بعده.

احلج :لغة :القصد والزيارة ،ورشع ًا :قصد البيت احلرام
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لعمل خمصوص يف زمن خمصوص ،وهو خامس أركان اإلسالم
اخلمسة ملن استطاع إليه سبي ً
ال بأن جيد الزاد والراحلة التي تبلغه،
والبيت العتيق (املحجوج إليه) جدده إبراهيم وإسامعيل عليهام
السالم وهو أول بيت للعبادة وضع للناس.
حجة الكامل :موجزها :أن كل كامل يف املخلوق ال يتضمن
نقص ًا بأي وجه من الوجوه هو يف اخلالق أوىل .ت ( 91/8درء)،
( 810/1منهاج).
حد :احلد إنام يفيد متييز املحدود من غريه ،أما القول بأنه
يفيد التصور فهو من كالم املناطقة .ت ( 119/1درء).
احلداثة :أصلها من التحديث أي التجديد والتطوير ،وهي يف
ظاهرها خروج النصوص األدبية -الشعر والنثر -عن املعقول إىل
الالمعقول ،ويف حقيقتها إخراج كل نص ويشمل ذلك الكتاب
والسنة عن املعقول وحدود املألوف أو املنطق والقياس العقيل
إىل الالمعقول الذي أسسه "فرويد" وزمالؤه ،وهي تعتمد مذهب
الترشيح ،وقد ظهر يف الغرب "ما بعد احلداثة".
حدس :هو املذهب الذي يقول :إن وسيلة املعرفة هي
احلدس ال العقل ،وأول من نادى به "أفالطون" وتبعه الغنوصيون
وأمثاهلم( .انمر املادة).
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حدوث :هو كون اليشء بعد أن مل يكن ،فله عالقة باإلمكان.
(انمر املادة :إمكان).
احلرانيون :هم الفالسفة الذين تأثروا بأهل حران ،وقد كانوا
صابئة يعبدون الكواكب وفيهم بعث اخلليل إبراهيم عليه السالم،
ومن هؤالء الفالسفة :الفارايب والرازي الطبيب وغريمها.
احلركة النسوية املضادة :حركة يف أمريكا والغرب تطالب
بعودة املرأة إىل عملها الطبيعي وهو إدارة املنزل وتربية األطفال،
وهلا تأثري يف السياسة اليوم خصوص ًا يف أمريكا.
حركة :عند "أرسطو" أن الكون إنام هو يف حركة شوقية
غرضها التشبه بالعلة األوىل "اهلل عنده" .انمر ت (منهاج السنة
.)811/1
حرية :ضد العبودية ،واحلرية هي حتقيق اإلرادة وهي مقيدة
بحرية اآلخرين أيض ًا فال يوجد حرية مطلقة من كل قيد ،وهي عكس
اجلربية( .انمر املادة).
احلسن والقبح :عند أهل السنة أن احلسن والقبح ذاتيان ،ومن
أدلتهم قوله تعاىل( :يأمرهم باملعروف وينهاهم عن املنكر) ،وعند
األشعرية احلسن والقبح يتبعان الرشع وليسا ذاتيني.
احلشوية :عند املتكلمني هم السلف وأهل السنة ومن سار
51

عىل درهبم ألن كالمهم حشو ال فائدة منه بزعمهم .أو هم حشو أهل
اجلنة ،أو هم القائلون باحلشو .وهذا من التنابز باأللقاب.
احلضارة :ضد البداوة واهلمجية وهي الرقي والتقدم خصوص ًا
يف اجلانب املادي من احلياة( .انمر :مدنية).
حكم االثنتني وسبعني فرقة :صح احلديث يف أن هذه األمة
تنقسم إىل ثالث وسبعني فرقة ،وهو من املتواتر املعنوي،
والصحيح هو ما عليه الصحابة أن هذه الفرق ال يكفر كل واحد منها،
ومن قال إن االثنتني وسبعني فرقة يكفر كل واحد منها فقد خالف
الكتاب والسنة وإمجاع الصحابة واألئمة ،وإنام يكفر بعض الناس
ببعض املقاالت( .انمر مادة :التكفري ومادة :خوارج).
حكم :احلكم هلل وحده وهو نوعان -1 :حكم قدري جيب
عىل العبد الصرب عليه -2 .حكم رشعي جيب عىل العبد فعله
ويدخل الدين كله يف الطاعة واحلكم ،قال تعاىل( :إن احلكم إال هلل
أمر أال تعبدوا إال إياه) ،ويف األنعام( :أفغري اهلل أبتغي حكام) ،وقال
شيخ اإلسالم ابن تيمية" :مجيع الدين داخل يف الشهادتني إذ
مضموهنام أال نعبد إال اهلل وأن نطيع رسوله والدين كله داخل يف
هذا"( .فقرة  118بن سعدي) ت/الفتاوى املرصية).
احلكمة :هي وضع اليشء يف موضعه ،وهي يف االصطالح:
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كون فعل اليشء أوىل من غريه ،وينفيها نفاة الصفات ألهنا عندهم
غرض واهلل تعاىل منزه عن الغرض عندهم ،أما أهل السنة فيثبتوهنا
يف أفعال اهلل تعاىل تبعا إلثباهتم األفعال االختيارية .ت ()111/2
و( 118منهاج السنة).
حلولية :هم الذين يقولون إنه تعاىل حيل فيمن شاء من خلقه،
وهو مذهب للصوفية تبع ًا للنصارى القائلني بحلول اهلل تعاىل يف
املسيح عليه السالم.
حوادث ال أول هلا :يثبت أهل السنة نوعها ال آحادها ،وينفيها
املتكلمون بناء عىل قوهلم يف األزل ،ويف مقدمة كتاب كاملة
الكواري إيضاح هلذا .انمر ت ( 66/8درء) .و(180 ،113/9
درء) ومقدمة كتاب كاملة الكواري عنها.
حرية املتكلمني :كل املتكلمني يف حماولتهم الوصول إىل
حيارون ويضطربون ،ومنهم أبو املعايل
احلقيقة عن طريق العقل
ُ
اجلويني والرازي و اخلونجي وغريهم .انمر ت ( 219/1درء).

احل ّيز :هو عند املتكلمني مثل اخلالء عند الفالسفة أي
املكان الذي يقبل املادة ،وأهل السنة هو عندهم أمر عدمي ،وال
جيادلون يف األلفاظ ويقولون العربة باملعاين ال باأللفاظ .واهلل
تعاىل عندهم ليس يف حيز -مع إثبات الصفات ،-أي ليس حمدود ًا
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جل شأنه بل يثبتون النزول وغريه وال يقولون إنه خيلو منه العرش،
فكل يشء له صفة تليق به ،وهلل صفات تليق به سبحانه وتعاىل.
(انمر :نزول واستواء) ونحومها .ت ( 116/8درء).
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خطيئة أوىل :عند اليهود والنصارى -وهي عندهم خصوص ًا-
ما فعله آدم عليه السالم من األكل من الشجرة واخلروج من اجلنة
إىل الدنيا ،ويطلقون عليها أيض ًا "اخلطيئة األصلية".
اخلوارج :وهو َع َلم عىل الفرقة التي تغلو يف الدين وتتشدد
فيه من عند أنفسها ،وهم يكفرون املسلمني باملعايص ويكفرون
الصحابة عدا الشيخني ،والصحيح عدم تكفريهم مجلة ،ولكنهم
عىل خطر عميم وهم فرق :األزارقة ثم النجدات ثم األباضية .ت
(.)282/1
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دايزم :أو الربوبيون وهم الطائفة التي تؤمن باهلل مع إنكار
الوحي هرب ًا من الكاثوليكية ،وقد ظهروا يف أوروبا للتوفيق يف
نمرهم بني الدين والعلم ،وهم يف احلقيقة طائفة من املوحدين
النصارى.
داروين" :تشارلز داروين" عامل طبيعة انجليزي أظهر نمريته
يف كتابه (أصل األنواع) يف منتصف القرن 19م ،وتقول إن اإلنسان
من نسل القردة .وقد بن عىل نمريته كثريون يف الغرب أشهرهم
"كارل ماركس" واضع املذهب الشيوعي( .انمر مادة :الداروينية
احلديثة).
الداروينية احلديثة :مذهب الذين جاءوا بعد "داروين" من
أتباعه ،وقد عدلوا يف النمرية كام وضعها وطوروا حت أصبحت يف
نمرهم أكثر علمية ودقة ،وينتقدها اإلسالميون وغريهم.
الداروينية :املذهب الذي دعا إليه "تشارلز داروين" يف
القرن  19م وهو أن اإلنسان من نسل القردة ولكن هناك حلقة
مفقودة بني القرد واإلنسان( .انمر مادة :الداروينية احلديثة).
الدروز :هم أتباع "درزي" الذي كان يؤله احلاكم بأمر اهلل
العبيدي ،وال يزالون حت اليوم يف (لبنان) وحوهلا ،وهم يؤهلون
احلاكم وهلم كتاب (احلكمة) وينقسمون إىل عقال وجهال،
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ويؤمنون بكثري مما يف اهلندوسية خصوصا التناسخ ويسمونه
"التقمص" ،ويسمون أنفسهم "املوحدين".
دستور :الدستور هو القانون األسايس أو النمام األسايس ألي
بلد ،وإليه ترجع القوانني مجيعها ،وقد يعدل أو يلغ فيحتاج إىل
استفتاء ،وقد يعلق إذا حكم احلاكم بنمام الطوارئ ( .انمر:
القانون).
دكتاتورية :هي االستبداد ،أو أي نمام أو تسلط يستخدم القوة
لفرض الرأي الواحد عىل غريه( .انمر :تعددية).
دليل :الدليل هو ما أوصل إىل املعرفة أو اليقني ،وكل لفظ له
ثالث دالالت -1 :باملطابقة كقولك :رحيم من الرمحة-2 .
بالتضمن كقولك :إن الرمحة متضمنة للمشيئة -1 .بااللتزام
كقولك :إن الرمحة الزمها احلياة ..واهلل تعاىل كل يشء عليه دليل
وليس دلي ً
ال واحد ًا كام يدعي الفالسفة واملتكلمون.
الدُ ومجاتية :االعتقاد بال دليل ،أو التسليم بال متحيص وال
برهان ،وضدها الشك واليقني.
دولة :الدولة هي املجتمع أو احلكومة املستقلة ،وقد ترادف
لفظ "أمة" وقد ختالفه بحسب االستعامل.
ديكارت :فيلسوف فرنيس ،قال بالثنائية بني املادة والروح
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والدين والعلم وأن ّ
كال يصح يف بابه.
الديمقراطية :ومعناها احلريف :حكم الشعب وأن السيادة له
ال هلل تعاىل ،وقد ظهرت يف بالد اليونان قدي ً
ام ثم بعد انتشار
العلامنية ظهرت حديث ًا يف بالد الغرب ،وقد قال عنها "ترششل"
الربيطاين " :ليست الديمقراطية هي أفضل نمام وضعه البرش
ولكنها أقل األنممة سوءا" .وعاهبا ونقدها كثريون يف الغرب وتأثر
هبا كثريون يف الرشق ،ومن أبرز مساوئها :استمرار املنكرات
وانتشارها دون إنكار .وأكثر الشعوب -خصوصا األمريكان -ال
تشارك يف االنتخابات.
ديناميك :نفي صفة االستقرار عن الفعل أو اليشء ،وهو
عكس "ستاتيك"( .انمر املادة).
ديورانت" :ول ديورانت" متفلسف أمريكي ،له كتاب (قصة
احلضارة) وهو أهم كتبه ،وهو هيودي األصل.
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الذايت والعريض :من مصطلحات "أهل املنطق" ،والذايت
عندهم هو الداخل يف احلقيقة واملاهية ،وعكسه العريض وهو
اخلارج عنها ،وهذا خطأ عند اجلمهور .ت ( 121/1درء)،
( 202/2منهاج).
ذوق :عند الصوفية يرادف الكشف وهو ما يؤ َمن به دون دخوله

يف نطاق العقل ،وهو إحساس داخيل فيجتمع مع "احلدس"( .انمر
املادة).
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الرأساملية :أي النمام الفردي الذي دعا إليه (آدم سمث) وعليه
أكثر الغرب اليوم ،وهو نقيض النمام اجلامعي "الشيوعية" ،ومتتاز
الرأساملية بإباحة الربا وامليرس( .انمر :مادة الشيوعية).
رؤية اهلل :رؤية اهلل يثبتها أهل السنة لثبوت النص هبا ،وينكرها
املعطلة ومنهم األباضية ،وهي مما يصح يف اآلخرة ال يف الدنيا.
انمر ت ( 116/1درء).
رجم :هو يف اللغة :الرمي ،ورشع ًا هو :رمي الزاين املحصن
رج ً
ال كان أو امرأة حت يموت .وهو من أحكام األنبياء مجعي ًا.
والقانونيون املحدَ ثون خيالفونه اتباع ًا منهم لـ"نابليون" ،أما الرجم
بالغيب فهو القول بغري علم وال دليل.
رمحة اخللق :أهل السنة يتبعون احلق ويرمحون اخللق،
واملقصود أهنم يعذرون من خالفهم باجتهاد حيث عذره اهلل
ورسوله ،أما أهل البدع فيبتدعون البدعة ويك ِفرون من خالفهم فيها.
(انمر :ت رشح األصفهانية).
رسل ،برتراند :هو "برتراند رسل" الفيلسوف االنجليزي ،له
كتب منها (حكمة الغرب) و(املنطق الريايض) ،عاش يف القرن
العرشين امليالدي ،وهو يسمي الكاثوليك "البابويني".
الرمز :هو ما يدل عىل اليشء يف سبيل االختصار كام تقول:
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"خ" وتعني البخاري.
رمضان :الشهر التاسع من السنة اهلجرية يصومه املسلمون
كامالً وقد يكون  11أو  29يوم ًا بحسب الرؤية (أي رؤية اهلالل)،
وصومه هو أحد أركان اإلسالم "الرابع منها".
الرواقيون :يسميهم البعض أصحاب األسطوان ويسميهم شيخ
اإلسالم املشاؤون أتباع "أرسطو" ومنهم "زينون" .والرواق هو
االسطوانة( .انمر املادة :أرسطو).
روح :الروح مقابل املادة أو العقل ،وقد دعا "برجسون" إىل
الروحانية احلديثة وآمن هبا كثري من الغربيون ألهنا تسد جوعتهم
الفطرية إىل الروحانية( .انمر املادة) و(انمر :حتضري األرواح
واألرواحية).
الروحية :املذهب الروحي هو املذهب الذي انترش يف
الغرب ،رد فعل للامدية التي نادوا هبا يف القرن الثامن عرش( .انمر
مادة :برجسون).
الرومانسية :مذهب القائلني باحلدس والعاطفة مقابل العقل
واملنطق ،وقد ظهر يف أوروبا اهلاربة من الدين رد فعل لاللتزام
بكالم "أرسطو" العقيل ورأيه يف الشعر والنثر.
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(حرف الزاي)
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زرادشت :يمهر أنه رسول ،واهلل أعلم بحقيقته ولكن كام قال
تعاىل{ :ورسال مل نقصصهم عليك} ،وهو كذلك عند الزرادشتية،
وإذا ثبت أنه رسول فقد غري أتباعه دينه من بعده ،وهم اليوم جموس
يعبدون النار يف إيران وغريها.
الزكاة :الركن الثالث من أركان اإلسالم ،دلت سورة براءة
عىل أن من مل يأت هبا ال أخوة له يف الدين (آية ( )11وال خيىل
سبيله (آية  ،)1وهي يف اللغة :النامء والزيادة ،ورشع ًا :إخراج مال
خمصوص عىل صفة خمصوصة لطائفة خمصوصة ،وبيان أهلها
املستحقني هلا يف نفس سورة براءة (إنام الصدقات للفقراء
واملساكني  )...اآلية.
ِزن :هي الفلسفة البوذية التي تقول بأن كل املخلوقات جيب
أن تتأمل لكي تنجو( .انمر :الطاوية).
الزهد :ترك ما ال ينفع يف اآلخرة ،وترك الدنيا والرغبة يف
اآلخرة.
الزيدية :هم فرقة من الشيعة تقول إن اإلمامة إنام تثبت يف زيد
بن عيل وذريته ،وهم باليمن وكان منهم األئمة الزيدية .وكثري منهم
دخل يف السنة اليوم ،والزيدية يبلغون  %21من أهل اليمن.
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(حرف السني)
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سارتر :فيلسوف الوجودية املعارصة ،وهي مقابل الشيوعية
يف الرشق ،وكان لـ"سارتر" عشيقة هي "سيمون دي بوفوار" ليست
زوجة .فالزواج عندمها من بقايا التدين ومها قد كفرا بالدين
خصوص ًا "النرصانية".
سام ّية :نسبة إىل سام بن نوح عليه السالم ،وقد عادت أوروبا

اليهود منذ أن عرفتهم ،وكرهتهم أكثر بناء عىل إدعاء األناجيل أهنم
حول الصهاينة
قتلة الرب ،وملا قامت يف أوروبا الثورات احلديثة ّ
العداء إىل كراهية شديدة للمسلمني وساعدهم عىل ذلك ما يسم
"احلرب عىل اإلرهاب" ،ونفس التوراة احلالية تقول إن العرب
واليهود أبناء عم ،وأن العرب هم من ذرية إسامعيل بن إبراهيم
عليهام السالم ،وعىل هذا ألف الرئيس "كارتر" كتابه "دم إبراهيم"
ويف التوراة أيض ًا ذكر لقحطان باسم "يقطان" ،أما ذكر اليمن باسم
"التيمن" فكثري جدا ،والعداء اليوم يرصف للمسلمني دون غريهم.
(انمر :سفر التكوين ( ،)21وإنجيل مت (.)12/
سبئية :هم أتباع عبد اهلل بن سبأ اليهودي الغايل يف عيل بن أيب
طالب ريض اهلل عنه.
سبينوزا :فيلسوف هيودي هولندي أفاد من آراء ابن حزم وابن
رشد ونقلها إىل النرصانية فراجت يف الغرب زمن ًا.
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ستاتيك :ومعناها استقرار اليشء وثبوته عىل حال واحدة ال
حييد عنها ،فهي عكس الديناميك .وكانت أوروبا تدين هبا قبل
نمرية التطور العفوي( .انمر :داروين) .والفكري (انمر :أوغست
كونت)( ،انمر :كونت).
السفسطة :كل من جحد القضايا الرضورية املستقرة يف عقول
بني آدم التي مل ينقلها بعضهم عن بعض فهو سفسطائي ،وهم ثالثة
أقسام :العندية ،والعنادية ،والالأدرية .ت ( 161/1درء) (121/2
منهاج).
سقراط :من الفالسفة اليونان مثل "أرسطو" وربام كان نبي ًا،
ألن اهلل تعاىل يقول( :ورس ً
ال مل نقصصهم عليك) ،وقد دعا إىل
توحيد اهلل فعاداه اليونان بقوه( .انمر عنه :إغاثة اللهفان البن القيم).
سكيولوجيا :علم النفس.
السلوكية :املذهب النفيس الذي نادى به "بافلوف" الرويس.
وقد جربه عىل الكالب ،وهو مذهب دارويني فرويدي.
سمعيات :هي عند املتكلمني :ما يثبته السمع أي النقل مما ال
دخل للعقل فيه (اإلرشاد للجويني) ،وعند أهل السنة الدليل الرشعي
يقابله البدعي وليس العقيل كقول املتكلمني ،وكل األدلة الرشعية
هي عقلية أيضا( .انمر :نمرية املعرفة) ،وانمر ت ( 111/1درء).
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السمنية( :انمر :اجلهمية) وهم الطائفة املنكرة ملا عدا
املحسوس من اهلنود.
سيمياء :هي حتويل العنارص اخلسيسة إىل معادن نفيسة،
وكانت قدي ً
ام رضب ًا من السحر ،أما الكيمياء -وقد يطلق عليها أي
عىل السيمياء كيمياء -فإهنا اليوم علم معروف يقوم عىل املنهج
التجريبي وال دخل للسحر فيه .انمر ت ( 62/1درء).
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(حرف الشني)
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رش :الرش خمالفة اخلري ،وقد قال الفالسفة قدي ً
ام وحديث ًا إن
الرش يف العامل ينايف العناية اإلهلية ،واهلل تعاىل حكيم فيام يفعل عند
أهل السنة سواء رآه اإلنسان خري ًا أو رش ًا .وال يضاف الرش مفرد ًا إىل
اهلل تعاىل بل إما أن يقرن باخلري وإما أن يضاف إىل السبب.
رشط :الرشط يف اللغة :العالمة ،ويف االصطالح :ما يلزم من
عدمه العدم وال يلزم من وجوده الوجود ،مثل استقبال القبلة رشط
لصحة الصالة.
الرشك :هو عبادة غري اهلل ولو مع اهلل ،وهبذا خيتلف عن الكفر
الذي يطلق عىل اجلحود ،كمن جيحد وجوده تعاىل.
الشك :مذهب الشك هو الرتدد يف االعتقادات ،وقد عرفه أوال ً
الغزايل أبو حامد ثم "ديكارت" يف العرص احلديث( .انمر :املنقذ
من الضالل للغزايل).
الشورى :هي املبدأ الذي انتهجه النبي صىل اهلل عليه وسلم
يف دعوته وجهاده ،وربام ألمهيتها جاءت يف القرآن الكريم بني
الصالة والزكاة ،فقال تعاىل .... ( :وأقاموا الصالة وأمرهم شورى
بينهم ومما رزقناهم ينفقون)( .الشورى.)13 :
الشوفونية :التعصب األعم أو الكالم بال دليل.
الشيعةَ :علم عىل الفرقة التي تعبد أهل البيت خاصة علي ًا
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وبنيه ،ويعتقد بعضهم أن القرآن حمرف ،وتقول إن عائشة ريض اهلل
عنها ارتكبت الفاحشة ،وهم اليوم يف إيران ولبنان ونحوها،
ويسميهم أهل السنة والزيدية "الرافضة".
الشيوعية :مذهب وضعي قام عليه اإلحتاد السوفيتي الذي
اهنار عام 1811هـ  1939م ،ويطالب العامل باإلحتاد يف وجه
الرأساملية الغربية ،وضعه "كارل ماركس" و"فريدريك انجلز" يف
البيان الشيوعي .وعليه حالي ًا األحزاب الشيوعية يف كثري من الدول
منها الصني.
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(حرف الصاد)

75

صدور( :انمر :الفيض).
الصفات املعنوية :هي عند األشاعرة ما يمكن تصور الذات
مع تصور عدمها .ورده أهل السنة ،وعكسها الذاتية وهي ما ال يمكن
تصور الذات مع عدمه .انمر ت ( 128/1درء).
الصفات :أكرب معركة فكرية يف تاريخ اإلسالم ،وقد شغل هبا
املسلمون عن املنهج التجريبي الذي عرفوه ونقلوه إىل الغرب،
والفالسفة واملتكلمون ينفون أن يكون له تعاىل صفات ،ولكن أهل
السنة يثبتوهنا مجيع ًا تبع ًا للقرآن والسنة.
صورة :الصورة هي حالة املادة بعد خروجها عن أصلها
اهليويل ،وصورة كل يشء صفته وحقيقته.
الصورة :عند اليونان األقدمني تقابل (اهليوىل) وهي إحدى
حالتي املادة .وقد تبعهم املناطقة اإلسالميون.
صوري :املنطق الصوري ،هو ما كان عليه "أرسطو"
واملناطقة املسلمون ،ويقابله الريايض وهو املعارص.
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(حرف الضاد)
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رضب :الرضب هنا يف اللغة :النوع ،ويف اصطالح املناطقة:
شكل من أشكال القياس.
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(حرف الطاء)
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الطاغوت :هو كل ما جتاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو
مطاع .والطاغوت يف القرآن جاء ألنواع أمهها -1 :إبليس الرجيم.
 -2احلاكم املتبع لرشع غري رشع اهلل.

وكل من عبد من دون اهلل وهو راض بالعبادة فهو
طاغوت.
طائفة :هي لغة :اجلامعة أو املجموعة ،واصطالح ًا :اجلامعة
التي جيمعها فكر واحد ،ومن أوضح األمثلة عليها :الطوائف يف
لبنان.
طاقة :لغة :القدرة ،واصطالح ًا :هي القدرة الكامنة كام يقال
الطاقة الكامنة.
طاليس :هو صاحب أول نمرية مادية رصفة أي ال تعرض فيها
لذكر اهلل تعاىل ،عاش يف القرن السابع قبل امليالد يف بالد اليونان.
وهو من أوائل الفالسفة املتبوعني.
طاوية :أو تاوية ،هي الفلسفة الصينية قدي ً
ام ،أو احلكمة التي
تدعو إىل احلياة وفق املبادئ الطبيعية (كام تقول).
طبقة :عند الشيوعيني هي املجموعة من األفراد الذين يعيشون
يف وضع اجتامعي واحد.
الطبيعيون :هم الفالسفة املشتغلون بعلم الطبيعة وأوهلم
81

األيونيون( .انمر املادة).
الطريقة :إتباع شيخ معني يف كيفية الذكر والتعبد ،وهي من
ميزات التصوف ( ،والسلف يتبعون النبي صىل اهلل عليه وسلم
وحده) ويعتمد الصوفية يف سندهم إىل الشيخ عىل "اخلرقة" وهبا
يفتخرون .قال قائلهم:
إذا بارزونا بعلم الورق ** برزنا عليهم بعلم اخلرق.
طهارة :هي رفع احلدث األصغر بالوضوء واألكرب
باالغتسال.
طوبى :الطوباوي هو ما فوق الواقع أي يف اخليال ،و(طوب )
الواردة يف احلديث ويف األناجيل هي اجلنة ،وقد وردت أيضا يف
القرآن (طوب هلم وحسن مآب) وتعني اجلنة.
طوطم :هو املعبود اخلرايف عند األقدمني ،واللفمة غربية
يستخدموهنا للداللة عىل الوثنية( .انمر :تابو).
طيبة :هي املكان الذي يشبه اجلنة ،وقد أطلقها األقدمون عىل
عواصمهم ،ثم إن النبي صىل اهلل عليه وسلم أطلقها عىل املدينة
فهي طيبة.
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(حرف الظاء)
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الظاهرية :مدرسة يف العقيدة والفقه يتبعون أبا داود
األصفهاين وأبا حممد بن حزم األندليس ،تأخذ بالماهر وتتوسع
يف استصحاب األصل وتنفي القياس ،وهلذا يقال هلم "نفاة
القياس" أيض ًا.
الظاهرة :يف الفيزياء هي :اليشء املتكرر يف الطبيعة.
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(حرف العني)

84

العا َلـم :كل ما سوى اهلل تعاىل فهو عا َلـم ،تقول" :رب
العاملني" أي كل ما سواه ،ومعناه رب العوامل كلها.
العاملية :اليشء العاملي هو العام يف العامل كله كام تقول:
اإلسالم دين عاملي أي ال خيتص بقوم أو طائفة .والعا َلـم عند
الغربيني هو أوروبا( .انمر :مركزية الغرب).
العبادة :هي اجلمع بني كامل الذل وكامل احلب للمحبوب
وال ُيـحب لذاته إال اهلل تعاىل ،وهو الذي يعبده العابدون خملصني له
الدين وحده .ت ( 62/6درء).
العدم :هو عند أهل السنة ضد الوجود فكل معدوم فليس
بيشء ،ولكن بعض الفالسفة واملتكلمني جيعله شيئ ًا ،وابن عريب
جيعله قس ً
ام من الثبوت.
العدمية :مدرسة غربية ترى أن الوجود ال حقيقة له وأن العدم
هو الصفة الثابتة لليشء ،وقد قال هبا بعض الغربيني هرب ًا من إثبات
إله الكنيسة املثلث األقانيم بزعمها.
العرض :هو ما يقوم بغريه ،وال يكون ثابت ًا بل يقبل الوجود
والعدم ،والعريض هو اليشء غري الثابت.
عرص الظلامت :وهو العصور الوسط األوربية أو أوهلا،
ويبتدئ من سقوط روما سنة  ،811حيث مل يؤلف يف أوروبا أي
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كتاب ومل يكن يستطيع القراءة إال رجال الدين ،وهو يقابل أزه
عصور احلضارة اإلسالمية.
العرص الذهبي لإلسالم :هو مصطلح استرشاقي يريدون به
القرن الثالث و الرابع حيث اختلطت الثقافات والفلسفات املختلفة،
وظهرت الفرق وكثرت الفتن وانترشت التأثريات املجوسية
والكتابية وغريها .والصحيح أن العرص الذهبي لإلسالم هو عرص
النبي صىل اهلل عليه وسلم وخلفائه الراشدين ريض اهلل عنهم
أمجعني.
عصمة :عصمة الرسل هي امتناع الكبائر والصغائر عليهم،
وأهل السنة ينفون عن الرسل أ ّي خطأ يف التبليغ عن اهلل ،ولكنه يقع
منهم ما يعاتبون عليه ألهنم برش والكامل عندهم هلل وحده ،أما أهل
البدع فيقولون هم معصومون وإال جاز عليهم الكذب وهو حمال.
ت ( 231/1درء).
عضوي :العضوي ما يتكون من عنارص خمتلفة ،كل منها عضو
أي عنرص ،كقولك" :النفط من مواد عضوية".
عقد اجتامعي :هو نمرية "روسو" وهو يعني :اتفاق أعضاء
املجتمع عىل أن تسوسهم حكومة ما ،أو يربطهم رابط معني .وقد
حوره "روسو" عن البيعة اإلسالمية.
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العقل الف ّعال :عند الفالسفة هو الواجب بغريه ال بنفسه ،وهو
عندهم موجود حقيقة وهو العقل العارش الذي يدير العامل عندهم أو
عند بعضهم .واملتفلسفون يزعمون أن جربيل هو العقل الفعال .ت
( 288/8درء) وت ( 110/2منهاج).
عقل مجعي :حسب "دوركايم" اليهودي هو عقل املجتمع ال
كل فرد فيه ،وهو يعترب المواهر االجتامعية أشياء جيب دراستها وأن
العقل اجلمعي يأمر وينه  ،وقد بن عىل "داروين"( .انمر املادة:
داروين).
العقالنية :هي يف الغرب ما يعلم بالعقل ال بالنقل ،وقد ذهبوا
إليها بعد كفرهم بالتثليث وبعد سقوط املادية فجاءت العقالنية ح ّ
ال،
ومن أبرز ممثليها يف القديم "أرسطو" ،ويف احلديث "ديكارت"،
ثم انتقلوا اآلن إىل الالمعقول وهو ضدها ،وأصبح "أرسطو"
تارخي ًا( .انمر :أرسطو).
عقليات :هي األحكام العقلية ،والصحيح أهنا ليست نوع ًا
واحد ًا ،وأن خمالفها ال يكفر ،وال عربة فيها باأللفاظ بل باملعاين.
ت ( 91/91/1درء).
علة :يسمي الفالسفة اهلل تعاىل "علة أو علة العلل" تعاىل اهلل
عام يرشكون .وهذه من وضع اإلهليني ومنهم "أرسطو".
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العلة ،املبدأ :يسمي "أرسطو" اهلل تعاىل بالع ّلة األوىل
واملبدأ ،وتبعه الفالسفة ،وقد هربت أوروبا من إله الكنسية املثلث
واستخدم الغربيون عبارة "املطلق" للداللة عليه ،وعند الباطنية اهلل
تعاىل "علة" وينفون الصفات.
العلامنية :تعني فصل الدين عن احلياة ،وقد ظهرت يف
الغرب ملحدة رصفة بعد أن خرج الغربيون مما يسمونه "عرص
اإليامن" وكفروا بالدار اآلخرة وعملوا من أجل الدنيا فقط -كام
هو حاهلم اليوم ،-وأصبحت العلامنية مطلب ًا ألكثر الدول الدائرة
يف فلك الغرب باسمها الرصيح أو باسم الديمقراطية ،وتبعها بعض
األحزاب اإلسالمية بذريعة أهنا غري دينية ولكنها ال تعادي الدين،
وهي تضاد الدين بكل حال ،وليس يف اإلسالم علامنية.
علوم إنسانية :مصطلح ظهر يف الغرب مقابل العلم اإلهلي
الذي تدعو إليه الكنيسة الكاثوليكية ،ثم انتقل إىل الرشق وال يزال
مستخدم ًا ،ويعني العلم املتعلق باإلنسان عموم ًا.
الع ّليقة :هي عند اليهود والنصارى الشجرة التي كلم اهلل منها
موس عليه السالم ،ويسمون املنطقة (جبل حوريب) يف سيناء،
(انمر :سفر اخلروج) من الكتاب املقدس عندهم .وانمر :ت
( 102-163/8منهاج).
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عنرصية :هي القومية يف االصطالح احلديث ،أي االدعاء بأن
عنرص ًا ما هو املتفوق عىل بقية العنارص ،وقد عرفه املسلمون باسم
"الشعوبية" ،وظهر يف أوروبا ق 19حت قضت عليه هنائي ًا احلرب
الثانية فانتقل إىل الرشق ،وأوضح مثال له :النمام العنرصي الذي
كان يف جنوب إفريقيه ،واليهود يف فلسطني املحتلة ،وتعصب
األمريكان البيض ضد السود.
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91

غائية  :القول بأن وراء كل فعل غاية ،وأن الكون خملوق لغاية.
(انمر مادة :غرض).
الغرض :هو العلة الباعثة عىل الفعل ،وهو املحتاج إليه.
(انمر :احلكمة) ،وانمر :ت ( 118/2منهاج).
الغنوصية :الفرقة التي تدعي أن وسيلة املعرفة هي احلدس
والمن الذايت ،وليس وسيلة أخرى كالعقل مثالً ،ومنهم أخذ
الصوفية "الذوق" وأحلوه حمل احلدس وأصلهم أفالطوين.
(انمر مادة :أفالطون).
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الفاشية :املذهب القومي اإليطايل الذي دعا إليه
"موسوليني"  ،وهو يستخدم مع النازية التي دعا إليها "هتلر".
فرسان املعبد :رهبنة نرصانية شاركت يف احلروب الصليبية
عىل املسلمني.
فرق النصارى :هم قدي ً
ام اليعقوبية والنسطورية وامللكية
(مذهب اليعقوبية هو االحتاد ،والنسطورية :احللول ،وامللكية
بينهام) ،وحديث ًا أمههم الكاثوليك والربوتستانت واألرثوذكس،
ومنهم اخلمسينيون والسبتيون وغريهم ،وهي كثرية جد ًا خصوص ًا
يف هذا الزمن ،وبينهم مجيع ًا ردود وعداوات.
فرويد :هو اليهودي صاحب نمرية التحليل النفيس ،وله منهج
يف تفسري األحالم ،وهو القائل بأن الطفل يمص ثدي أمه برغبة
جنسية ،بن عىل فرضية "داروين".
فسيولوجيا :علم وظائف األعضاء.
الفطرة :هي العقيدة التي يولد عليها املرء ،وهي هذه امللة كام
ورد يف بعض روايات احلديث أي عبادة اهلل وحده ال رشيك له،
وهي ما دعا إليه األنبياء مجيع ًا ،والفطرة قد تضل أو ختطيء أو
تنحرف بالرتبية والتعلم .ت ( 113/3فام بعدها من الدرء).
الضالل أو األشقياء من اخللق الذين رفضوا
الفالسفة :هم ّ
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الرشع واعتمدوا عىل عقوهلم القارصة ونمرهم املحدود فوقعوا يف
التناقضات الكثرية ،وقد كانوا قدي ً
ام ثم كثروا يف الغرب اهلارب من
التثليث الكنيس ،وأصبحت أقواهلم مما يعرفه العامة هناك.
وحرصهم عىل احلق قد ينجيهم من العذاب وإن كان ال ينجيهم من
الضالل ،وشيخ اإلسالم ابن تيمية كثري الرد عىل الفالسفة خصوصا
يف كتابه العميم "درء تعارض العقل والنقل" و"املنهاج" وغريها،
وهو من القائلني باحتامل نجاهتم من العذاب إلرادهتم احلق
وبحثهم عنه ،وإنام تقوم عليهم احلجة بالرسالة ،فمن جاءهم رسول
وكذبوه عذبوا وإال فال .ت ( 13/6درء).
فلسفة التاريخ :النمر للتاريخ فلسفي ًا حسب املدرسة.
الفلسفة :هي دعوى احلكمة أو حمبتها باملعن احلريف،
وأرسطو يسمي ما قبله بالفلسفة األوىل ،وقد سبقه اإلهليون.
فن :ما يقابل العلم ،ويطلق عىل املوهبة أو التعبري عنها
بالرسوم أو اآلالت املوسيقية ونحوها.
فناء اجلنة والنار :هو مذهب جهم والعالف وأشياعهام بناء
عىل أن الالمتناهي ال يوجد مستقب ً
ال -وهو عندهم باطل ،-وقد رد
شيخ اإلسالم عىل ذلك ،وقد ثبت إنكار السلف له .وإنام يفن عند
أهل السنة نار العصاة من املوحدين ال نار املرشكني .انمر :ت
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( 19/1درء) ( 181/3درء) و( 180/1منهاج).
فنطاسيا :ما ال ضابط له من العلوم أو الفنون ،وقد أطلقها
"أرسطو" لالزدراء وال تزال تطلق عىل كل ما ال حقيقة له.
فوضوية :اسم أطلق عىل ما دعا إليه "باكونني" وهو إلغاء
الدولة ووظائفها املختلفة ،وأن حتل الفوىض حمل النمام .وقد قال
بعض املعتزلة قديام بأنه ال داعي لوجود اإلمام منهم األصم.
فولتري :كاتب فرنيس هاجم األديان واألنبياء يف القرن  13قبل
الثورة الفرنسية ومن كتبه( :كنديد) و(حممد).
فيثاغورس :هو من الفالسفة اليونان القدام  ،وعنده أن
احلقيقة تتمثل يف العدد وكل ما يعرب عنه باألعداد صحيح وإال فال.
الفيض :يقول الفالسفة :إن العلة األوىل "اهلل عندهم" فاض
الكائنات فيضا عىل العقل األول وكذا إىل العارش ،ويقول
املتصوفة( :إن النبوة) هي فيض النفس الكلية عىل النبي( .انمر:
كتاب أيب حامد الغزايل :مشكاة األنوار).
فينومولوجيا :علم الماهرة ،أو المواهر ،كام هو عند
هورسل" ،وقد تابعه الدكتور "عيل سامل النشار" ومدرسته.
" ِ
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القانون املدين :هو جمموعة القواعد اجلزائية أو اجلنائية
التي حتكم أي بلد بناء عىل الدستور ،وإليه يتحاكم الوضعيون
املتحاكمون إىل الطاغوت تاركني الرشيعة اإلسالمية وراء
ظهورهم ،وأول من بدأ الترشيع املكتوب يف العرص احلديث
"نابليون" عام 1318م وعنه أخذ الرشقيون.
قبالة :هي األرسار اليهودية ،وتعتمد عىل السحر غالب ًا.
القدر :يثبت أهل السنة أن اهلل تعاىل قادر عىل كل يش وأنه
خلق العباد وأفعاهلم .ومراتب القدر أربع :العلم والكتابة واملشيئة
واخللق .ويقول اجلربية باجلرب (انمر املادة) ،أما القدرية النفاة
فينفون قدرته تعاىل وتقديره لألشياءٌ .
وكل يدعي التنزيه وتعميم
اهلل تعاىل.
القدماء اخلمسة :هي عند الفالسفة البارئ (العلة عندهم)
والنفس واملادة واخلالء والزمان ،وهي كلها عندهم قديمة غري
حمدثة ،والفالسفة منهم من يقول إهنا املالئكة وهذا باطل .ت
( 111/2منهاج).
القديم :اشتهر عند الفالسفة واملتكلمني إطالق لفظ "القديم"
عىل اهلل تعاىل -وال حمذور يف ذلك إذا أرادوا به ما ال أول
لوجوده -وليس هذا من الصفات الثابتة بالنص؛ بل الثابت هو
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"األول"( .انمر :األزل) .ت ( 191/2درء) 13/1( .درء).
القرامطة :هم الفرقة الشيعية الباطنية التي أخذت احلجر
األسود من الكعبة ونقلوه إىل هجر ملدة ثم أعادوه .وقد حكموا
جزيرة العرب والشام أيام الدولة العباسية يف القرن الرابع اهلجري،
وهم يصفون اهلل تعاىل برفع النقيضني فيقولون" :ليس بعامل وليس
بجاهل" .ت ( 129/6درء).
القرآن :كال م اهلل عز وجل املنزل عىل حممد صىل اهلل عليه
وسلم ليلة القدر فيه احلكم والقصص واملوعمة ،وهو معجزة
الرسول صىل اهلل عليه وسلم التي حتدى العرب أن يأتوا بمثلها ولو
بسورة من مثله فلم يفعلوا ،والقرآن يتكون من ( )118سورة ،منها
الطويل كالبقرة والقصري كسورة الكوثر ،نزل بمكة واملدينة ويف
أسفاره صىل اهلل عليه وسلم ،حيفمه كثري من املسلمني غيب ًا ،وال
يمكن حتريفه .آمن به بعض علامء اليهود والنصارى ،وجاء باألدلة
العقلية القاطعة أن املعاد اجلسامين حق.
قطعي :هو الثابت يقينيا ال ظنيا ،واشرتاطه يف العقائد خطأ،
وقد يردون بذلك حديث اآلحاد ،وإنام يكفر منكر العلم الرضوري
سواء ثبت بالتواتر أو باآلحاد .ت ( 12/1درء).
قياس التمثيل :هو إحلاق نمري اليشء به وإثبات حكم النمري
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لنمريه ،وهو املعروف عند الفقهاء وهو أشهر من قياس الشمول
وأكثر استعامال مثل "زيد نا ٍم ألن عمرا نا ٍم" ،والقياسان (التمثيل
والشمول) متالزمان عند أهل السنة ،واهلل تعاىل ليس كمثله يشء فال
يدخل يف أي من القياسني (الشمول أو التمثيل) ،وإنام يقاس له
بقياس األَ ْوىل فهو أحق بكل كامل من أي خملوق( .انمر :حجة
الكامل والنقصان) .وانمر ت (.)121/6
قياس الشمول :هو االستدالل بأمر عام عىل خصوص كل
قضية منه .وهو الغالب عىل املناطقة مثل "كل إنسان نا ٍم" ،فالنمو
يثبت لكل واحد لثبوته للجميع.
قياس :هو عند األصوليني إحلاق فرع بأصل لعلة جامعة
بينهام ،وينفيه الماهرية( .انمر مادة :نفاة القياس).
قيمة :اليشء الثابت الذي ال يتغري بتغري األحوال والمروف،
مثل العدل يف اإلسالم فهو واجب لكل أحد عىل كل أحد يف كل
حال -كام قال شيخ اإلسالم ،-وكذلك اإلحسان إىل كل ذي كبد
رطبة ،ومن القيم األخالقية "التسرت" للمرأة.
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الكاثوليك :الفرقة النرصانية املقرة بزعامة البابا ،ويعيشون
يف جنوب أوروبا والفلبني.
كالفنية :نسبة إىل "كالفن" الذي ظهر يف فرنسا وسويرسا
ودعا إىل الربوتستنتية وأنكر ما يدعيه البابوات الكاثوليك،
والكالفنيون اليوم بأمريكا وغريها.
الكتاب املقدس :الكتاب الذي يدعي اليهود والنصارى أنه
كلمة اهلل ،وهو يتكون من عهدين :القديم وهو التوراة واألسفار
امللحقة هبا ،واجلديد وهو األناجيل والرسائل ،وختتلف حوله
نمرات الكنائس فبعضها يعتربه  89سفر ًا وبعضها أقل .وأهم طبعة
انجليزية له هي" :طبعة امللك جيمس" يف القرن السابع عرش
للميالد.
كتب املقاالت والفرق :وهي الكتب التي تتحدث عن
املقاالت وفرق الناس احلايل منهم وغري احلايل ،ويؤخذ عليها أن
أصحاهبا ال يعرفون ما جاء به الرسول ونقل عن السلف أو ال
يذكرونه .انمر :ت ( 69 ،60/9درء) و( 263/1منهاج).
الكرامية :هي الفرقة التي التزمت أو ألزمها املتكلمون بالقول
أنه تعاىل جسم ال كاألجسام ،والسلف يذمون العبارات املجملة
ومنها قوهلم "جسم"؛ فهي حتتمل عدة معان منها احلق ومنها
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الباطل ،وأمههم :ابن كرام وابن اهليصم .انمر :ت ( 21/8درء)،
كام أن الكرامية يقولون إن اإليامن هو القول باللسان فقط.
كشف :عند الصوفية هو االطالع عىل احلقائق ذاتيا -أي من
غري تعليم ،-وهو مقابل للعقل عند املعتزلة ونحوهم ويكاد يرادفه
"الذوق"( .انمر مادة :ذوق).
الكشف :معرفة األشياء بدون العقل ،وتكون عند الصوفية
بالفتح أو التعليم اإلهلي.
الكفر :هو يف اللغة :السرت والتغطية ،ورشع ًا :هو اجلحود
مقرب ًا أو نبي ًا
والرشك باهلل تعاىل ،أو عبادة غري اهلل -وإن كان م َلكا ّ

مرس ً
ال -وهو ضد اإليامن.
َ

كالسيكية :األمر العادي .والفن الكالسيكي هو الفن الذي

يلتزم األصول املعروفة يف اللغة واألدب ،ويطلق يف الغرب عىل
األدب اليوناين وما اتبعه.
الكالم :علم ،علم الكالم هو عند أهله العلم الذي ُيقتدر معه
عىل إثبات العقائد الدينية  ،وقد ذمه السلف واألئمة ،ومل يذموه ألنه
مصطلح كام يزعم أهله ،بل السلف إنام يكرهون املصطلح إذا مل
حيتج إليه ،وإنام ذموه ألنه يوصل إىل الشك فيام هو يقني وال
يوصل إىل املطلوب إال بتكلف ومشقة أو ال يوصل .انمر :ت
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( 166-111/0درء).
الكالم :يطلق عىل صفة الكالم هلل ،وأهل السنة يثبتوهنا لورود
النقل هبا كقوله تعاىل( :وكلم اهلل موس تكليام) .واملؤولة يقولون
إهنا من األفعال االختيارية وإثباهتا إثبات للحوادث عندهم .ويطلق
عىل العلم املعروف الذي أصله الكالم كام يقال ،واخلالف يف
صفة الكالم ،وأول من ادع

أن الصفة خملوقة من الطوائف

"النصارى" الزاعمني أن اهلل هو املسيح.
الكليات :هي املشكلة الفلسفية املنطقية العويصة التي خاض
فيها الفالسفة واملناطقة قدي ً
ام وحديث ًا ،خصوص ًا هل الكيل الطبيعي
موجود خارجي ًا؟ وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية" :إن الكيل يوجد يف
األذهان ال يف األعيان" ،أي ال وجود له يف اخلارج ،وقال" :من قال
إن الكيل الطبيعي موجود يف اخلارج فقد يريد به حق ًا وباط َ
ال" .انمر
ت ( 291/1درء) ،و( 112/1منهاج).
كم متصل وكم منفصل :هو ما ينفيه املؤولة عن اهلل تعاىل
ال وال متص ً
فيدّ عون أنه واحد بمعن أنه ليس منفص ً
ال أي ليس اثنني
وال أكثر( .انمر :التوحيد).
الكاملية :هي العلامنية الرتكية كام دعا إليها مصطف
"أتاتورك" امللقب بـ"كامل" ،وقد شنت حرب ًا شعواء عىل اإلسالم
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واللغة العربية ،ولكن الصحوة الرتكية املعارصة أثبتت أن اإلسالم
ال يموت وأن اللغة العربية ستعود مهام كانت العوائق .وقد تطرف
"أتاتورك" يف حربه لإل سالم واللغة العربية مما اضطر من بعده
"عدنان ماندريس" و"عصمت أينونو" إىل التخفيف منها مثل
األذان باللغة العربية.
كوسومولوجيا :علم الكون.
كونت :الفيلسوف الفرنيس الذي وضع املنطقية الوضعية
ووضع تقويام يبتدئ من الثورة الفرنسية ،كام وضع نمرية التطور
الفكري التي تزعم أن الناس كانوا أوال يف مرحلة السحر ثم انتقلوا
إىل الدين ثم انتقلوا إىل "العلم".
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ال أدرية :مذهب نشأ رد فعل إلدعاء املدارس املختلفة
للحقيقة ،وكانو الال أدريون نوع ًا من السفسطائيني ثم أصبحوا مذهب ًا
مستق ً
ال يف العرص احلديث.
الالمتناهي :هو ما ال هناية له ،وقد اختلفت األقوال قدي ً
ام يف
ذلك ،ومنها حركات أهل اجلنة والنار ،وقال بعض اجلهمية
واملعتزلة بفنائها( .راجع مادة :فناء اجلنة والنار).
الالهوت :عند النصارى هو البحث يف األلوهية ومتعلقاهتا،
ويشمل عندهم الرهبنة.
الالهوتية :احلالة الالهوتية ،يقول "أوغست كونت"( :إن
البرشية ارتقت من احلالة اخلرافية إىل الدين أو الالهوت ثم منه إىل
العلم) .وهو اليقني عنده ،فاحلالة الثانية هي احلالة الالهوتية عنده.
لذة :اللذة عكس األمل ،وقد عرفها العلامء املسلمون وعرفوها
من القديم ،وأشهر من ينسب إليه مذهب اللذة "أبيقور" الفيلسوف
اليوناين( .انمر املادة).
اللعن :هو الطرد من رمحة اهلل ،قيل جيوز لعن املعني الفاسق
وهو مذهب ابن اجلوزي ،وقيل ال جيوز ،والصحيح هو اللعن العام
بأن يقول املؤمن كام قال تعاىل( :أال لعنة اهلل عىل الماملني) ،ونحو
ذلك دون تعيني ألحد .انمر :ت ( 169/8املنهاج).
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اللفظ :اللفمية هم الطائفة التي كانت تقول لفمي بالقرآن
خملوق ،والصحيح أن الكالم هلل واللفظ أو القراءة للقارئ ،وهن
السلف عن القول بأن اللفظ خملوق لئال يؤدي إىل القول بأن القرآن
خملوق كام هنوا عن القول بأن اللفظ غري خملوق لئال يؤدي إىل
القول بقدم املداد واألصوات بالقرآن ونحوها .فالعبارة مل ترد يف
الكتاب والسنة.
ليربالية :معناها احلريف :التحرر ،وهي تشمل التحرر من الدين
فرتادف العلامنية كام يف الغرب اليوم .وربام كانت أكثر قبوال عند
الناس من العلامنية ،ولكن احلقيقة واحدة( .انمر :العلامنية).
ليلة القدر :هي الليلة التي نزل فيها القرآن (كام يف أول سورة
الدخان وسورة القدر) ،وهي يف الوتر من العرش األواخر من
رمضان ،وتعدل العبادة فيها أكثر من ثامنني سنة سواها (كام يف
سورة القدر).
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(حرف امليم)

118

ما بعد احلداثة :مصطلح يطلق عىل احلضارة الغربية بعد أن
جتاوزت مرحلة اإليامن وما بعد اإليامن ،أول ما ظهر يف فرنسا.
(انمر مادة :حداثة ،ومادة :بنائية).
املتخذون األحبار والرهبان أربابا :وهم عىل نوعني ،األول:
من علم تبديل األحبار أو الرهبان أو العلامء ثم اتبعهم فهذا كفر وإن
مل يسجد هلم أو ِ
يصل .والثاين :من كان اعتقاده ثابت ًا يف احلالل
واحلرام وأن اهلل هو املرشع هلام وأن ذلك حق هلل تعاىل ولكنه أطاع
العلامء يف املعصية ،فهذا ال يكفر ولكنه عىل ذنب ومعصية( .انمر:
جمتهد).
املتكلمون املثبتة أو متكلمو أهل اإلثبات :هم املتكلمون
الذين أثبتوا الصفات واقرتبوا من منهج السلف مثل عبد اهلل بن سعيد
بن كالب ،وحممد بن عبداهلل بن كرام ،وأيب احلسن عىل بن
إسامعيل األشعري يف ذاته .انمر ت ( 118/1درء).
املثالية :هي الفلسفة غري الواقعية ،وإذا أطلقت فأول ما يتبادر
وصف فلسفة "هيجل" بـ(املثالية) ،وقد كانت ضد "أرسطو" فقالت
إن النقيضني جيتمعان وباجتامعهام يتكون الثالث املخالف لكل
منهام ،وهي تطوير أو حتوير لفلسفة القرون الوسط األرسطية،
وممن رد عليها "كارل ماركس" وأشياعه ،وقال "ماركس" إهنا
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خيالية ،ووضع هو الشيوعية التي هي نقيض الرأساملية( .انمر:
اشرتاكية).
املُ ُثل :مجع مثال ،وأول من قال هبا "أفالطون" الفيلسوف
اليوناين املعروف وهي عنده املاهيات املجردة ،واهليوىل
املجردة ،واملادة املجردة ،واخلالء املجرد( .انمر :املجردات).
ت ( 108/1الدرء).
جمتهد :هو العامل أو املفتي غري املقلد بل يبحث بنفسه عن
الدليل .ومن اجتهد يف طلب احلق ال يؤاخذه اهلل إذا خفي عليه ذلك
وله ثواب املجتهدين املخطئني ،أما إذا علم احلق واتبع هواه فهذا
رشك يستحق صاحبه العقوبة عليه .وإذا كان عجز ًا فهو غري مؤاخذ،
ومن هنا حرم التقليد.
املجردات :هي عند الفالسفة "العقول" أو "النفوس" وكل ما
جترد عن املادة .انمر ت ( 91/11درء) .واإليامن األوسط
( 130/0جمموع الفتاوى).
املحافظون اجلدد :هم النصارى األمريكان املتعصبون وقد
خرجوا عن إمجاع األمة األمريكية فض ً
ال عام سواها ،ويرون رضورة
مقاتلة املسلمني وأن اإلرهاب كام يسمونه -وهو مقاومتهم -إنام
هو من أعامل املسلمني ويسمون حرهبم له باحلرب الصليبية،
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ومنهم الرئيس األمريكي السابق "جورج بوش" (االبن) الذي كان
مدمن مخر ثم دخل يف دينهم وكثري من وزرائه وأتباعه .وهم
نصارى لكنهم صهاينة ،وهم يف احلزب اجلمهوري ،وغري متدينني
يف ذاهتم.
حمايثة :هي كون اليشء حيث اليشء أي دخول اليشء يف
اليشء .انمر :ت ( 10/8درء).
حممد :رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم وهو آخر األنبياء
وأفضلهم ،بعثه اهلل تعاىل عىل رأس األربعني من عمره حيث ناداه
جربيل وأمره أن يقرأ ،وهاجر إىل املدينة حيث اتبعه األنصار
وآمنوا به وكفر به اليهود إال قليالً .أنزل اهلل عليه القرآن الكريم يف
ليلة القدر وجعل دينه عاملي ًا  ،وفتح أصحابه صىل اهلل عليه وسلم
مملكتي كرسى وقيرص ،وال يزال اإلسالم إىل اليوم وإىل أن تقوم
الساعة هو دين اهلل احلق الوحيد يف األرض يدعو اخللق كافة إىل
توحيد اهلل تعاىل وعباده اهلل وحده ال رشيك له ،وال يتعارض مع
العلم البرشي بل العلم دليل له ومؤيد .وبعثة حممد صىل اهلل عليه
وسلم حترر اإلنسان من عبودية غري اهلل ،وهي أعمم حدث عاملي
يف التاريخ ،وهجرته كانت مفتاح ًا إلقامة الدولة املسلمة التي
حتكم برشع اهلل ،وسار أصحابه صىل اهلل عليه وسلم من بعده عىل
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ما دعا إليه .يبلغ املسلمون اليوم حوايل  % 21من البرش وهم يف
ازدياد( .انمر مادة :إسالم).
حمنة :تطلق عىل االمتحان احلاصل لإلمام أمحد رمحه اهلل
للقول بأن القرآن خملوق ،وقد جلد فيها اإلمام ورضب ولكن ذلك
مل يزده إال ثبات ًا حت أظهر اهلل احلق ورفعت املحنة ،وأصبح اإلمام
إمام ًا ألهل السنة واجلامعة.
املخاطبة :عند الصوفية كالم اهلل تعاىل ألحد من خلقه،
ولعبد اجلبار النفري منهم كتاب (املواقف واملخاطبات) كل فقرة
فيه أوهلا" :أوقفني احلق ...وخاطبني".
مدرسة :اسم ألية جمموعة تتخذ منهج ًا واحد ًا ورأي ًا مشرتك ًا.
مدرسيون :هم يف الغرب فالسفة القرون الوسط الناقلون
معممها عن املسلمني.
مدنية :كون اإلنسان مدني ًا بطبعه أقرها مناطقة اإلسالم،
وأصلها من كالم "أرسطو" ،واملدنية هي اجلانب املادي من
احلضارة.
املدينة الفاضلة :هي املجتمع املثايل الذي ال وجود له يف
األعيان ،وللفارايب كتاب هبذا العنوان ختيل فيه هذه املدينة (أهلها
ورئيسها) مما ال واقع له ،وعىل غرارها ألف "توماس مور" مدينته
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اخليالية (يوتوبيا) وألف "كامبانيال" (مدينة الشمس).
مرجئة أهل السنة :القائلون إن العمل واجب ولكن ال
يدخلونه يف حقيقة اإليامن( .انمر مادة :اإليامن).
مركزية الغرب :اعتبار احلضارة منتج غريب خالص ،ودراسة
نمريات اليونان ثم الرومان ثم أوروبا احلديثة ،واإلغفال املطلق
للحضارة اإلسالمية وغريها إال ما كان من نقل املسلمني لعلوم
اليونان الغربية -جمرد نقل كام يزعمون -وجتاهل أو جهل
اإلضافات والتعديالت التي أدخلها املسلمون عىل احلضارة
والعلم واللغة ،وكل املناهج املعارصة عىل هذا تقريب ًا.
مسؤولية :هي الشعور بااللتزام.
مستقبلية :حركة فنية معارصة هتدف إىل ختليص الفن من
التقليد كام تقول.
مرسح الالمعقول :وقد دعا إليه "صمويل بيكيت" و"يوجني
يونسكو" وزمالؤمها( .انمر :احلداثة).
املسيح :هو يف اإلسالم عبد اهلل ورسوله وكلمته ألقاها إىل
مريم وروح منه ،خلقه اهلل تعاىل بأن نفخ جربيل عليه السالم يف
مريم عليها السالم بال رجل كام أن آدم بال أم وال أب ،وهو عند
النصارى إله أو األقنوم الثاين كام يعتقد أكثرهم ،أو هو وأمه كام
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يعتقد املريميون وغريهم .وكثري من أتباعه اليوم -خاصة يف
أمريكا -يعتقدون أنه برش غري عادي وليس إهل ًا أو ر ّب ًا كام تقول
الكنائس.
مصادفة :أو صدفة وهي ما حيدث باالتفاق وليس باألسباب
املعلومة .ويستخدمها بعضهم ضد القدر الذي كتبه اهلل ،ويزعم كثري
من الغربيني أن الكون وجد صدفة ،تعاىل اهلل عام يرشكون.
املضاف إىل اهلل تعاىل :املضاف إىل اهلل تعاىل نوعان -1 :ما
يضاف إليه وهو من صفاته نحو علم اهلل وقدرة اهلل وإرادة اهلل ونحو
ذلك -2 .ما يضاف إليه من الذوات وهي من خملوقاته مثل بيت اهلل
وناقة اهلل ،فكل البيوت والنوق خملوقة له سبحانه ،ولكن إضافتها
ملعني دليل عىل متيزه عن البقية .ومن ذلك "كلمة اهلل" أي املسيح
الذي كان بـ" ُك ْن".
املطلق :هو ما ال صفات له ،واملعارصون يستخدمون ذلك
بمعن (اهلل) تعاىل اهلل عن ذلك ،وله تعاىل صفات يثبتها السلف
وهؤالء ينكروهنا جري ًا عىل مذهب أسالفهم الفالسفة.
املعجزة( :انمر :اآلية).
املعرفة :أكثر ما يستخدمها الفالسفة عىل أهنا معرفة اهلل
تعاىل ،وهي رضورية فطرية عند السلف وأهل السنة ،وكذا كل ما
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حيتاج إليه اإلنسان هو فطري .انمر ت ( 119/1درء) ،ومن طرقها
الباطلة :الوهم.
معمودية :هي عند النصارى أن يغطس الطفل يف املاء إيذان ًا
بدخوله يف الدين بزعمهم ،والوالدة من جديد هو املبدأ الرائج عند
النرصانية يف أمريكا ،أي هم الداخلون يف الدين حديث ًا أو جديد ًا.
مفارقة تارخيية :هي ما ال يمكن وقوعه تارخيي ًا ،نحو استخدام
اهلواتف املعارصة أو أي يش حدث فيام بعد وليس يف تاريخ
احلادثة.
مقاطعة :هي نوع من احلرب االقتصادية ،وذلك بأن يقاطع
املسلم البضائع واملنتجات املستوردة من البلد املعادي ،وقد
استخدمها الغرب ،واملسلمون أسبق وأوىل ،كام جاء يف السرية
حني قاطع ثاممة بن أثال احلنفي قريش ًا.
منهج األنبياء :يقوم هذا املنهج عىل الصرب واهلجرة واجلهاد،
وال عربة فيه بالكثرة والقلة ،بل كام قال اهلل تعاىل( :وما أكثر الناس
ولو حرصت بمؤمنني) (يوسف ،)111 :وقال( :ولقد ضل قبلهم
أكثر األولني) (الصافات ،)01 :وقال عن نوح عليه السالم وهو من
أويل العزم( :وما آمن معه إال قليل) (هود ،)81 :ويف احلديث:
(رأيت النبي وليس معه أحد) ،كام أن األيام دول بني األنبياء
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وأتباعهم من جهة وبني الكفار من جهة أخرى ولكن العاقبة دائ ً
ام
للمؤمنني ،ومن حكم اهنزام املؤمنني الماهري أو تأخر النرص ابتالء
املؤمنني ،ومتييز الصف واختاذ شهداء وغري ذلك من احلكم
العميمة.
مماحكة :املجادلة للسفسطة أي ملجرد االعرتاض بال دليل.
مناظرة اخلليل :يستدل هبا املتكلمون عىل أن احلدوث هو
احلركة واالنتقال ،ومن ثم ينفون ذلك عن اهلل تعاىل ،ويستدل هبا
أهل السنة عىل بطالن عبادة الكواكب كام فعل اخلليل عليه
السالم .انمر :ت ( 119/1درء).
املنشفيك :األقلية ،عكس البلشفيك( .انمر املادة).
منطق عريب :املنطق العريب هو منطق الفطرة ،ومنطق العرب
يف لغتها كام قال الشافعي ،وهو أعمم حجة وأوضح بيان ًا من املنطق
األرسطوي الصوري وغريه( .انمر :املنطق وأرسطو).
املنطق :يف االصطالح :هو العلم املعروف القائل بأن
احلدود تفيد التصور ،وقد نقده شيخ اإلسالم خصوصا يف كتابه
(الرد عىل املنطقيني) .والشيخ سبق أوروبا يف ذلك حيث نقده
"هيجل" بعد ذلك بقرون.
منهج :املنهج هو اخلطة املنممة ،أو املذهب ،ومن أشهرها
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املنهج التارخيي ،والتاريخ احلديث يقوم عند أهله عىل النقوش
والكتابة ال عىل النقل.
مهاجرون :الكلمة اليوم تطلق عىل األوروبيني الذين فروا من
احلروب الدينية إىل أمريكا .وقد عرف املسلمون أمريكا وتاجروا
مع اهلنود ،وبعض اهلنود اسلم ،ولكن املهاجرين الغربيني
استأصلوا اهلنود وقاتلوهم طمع ًا يف غنائمهم خصوص ًا الذهب ،وقد
كان أكثر املهاجرين من املوحدين ونحوهم ،ومنهم تكونت الطبقة
املتميزة يف أمريكا "واسب"( .انمر :واسب).
موجب بالذات :هو ثابت عند الفالسفة ونحوهم ،والسلف
يفصلون فيه ويف معناه .انمر ت ( 192/1حت آخر اجلزء .درء).
و( 811/1منهاج).
املوحدون :من النصارى هم من يقولون إن اهلل تعاىل واحد ال
ثالثة ،وقد كانوا يف أوروبا ثم هاجروا إىل أمريكا (انمر :مادة
املهاجرين) ،ودخلوا اليوم يف الكنيسة العاملية التي ترى اخلالص
لكل بني آدم فهم من الربوتستانت ويرفضون زعامة البابا( .انمر:
بروتستانت) .وقد كان من املوحدين بعض الرؤساء األمريكان.
املورمن :فرقة من النصارى األمريكان يدّ عون أن الوحي مل
ينقطع ،وأن كتبهم الدينية وحي من اهلل وأن مؤسس دينهم كان يوح
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إليه وهم إحدى الطوائف الكثرية يف أمريكا ،ويتميزون بجواز تعدد
الزوجات عندهم كام يف التوراة.
موسى :نبي اهلل وكليمه يدعيه اليهود وقد كان نبي ًا مسل ً
ام ال
يرشك باهلل تعاىل ،دعا فرعون وقومه إىل التوحيد ،وأظهر اهلل عىل
ّ
فكذب هبا فرعون مجيع ًا حت أغرقه اهلل
يديه اآليات العميمة
ونج موس وبني إرسائيل الذين آذوا موس كثري ًا وقل إيامهنم
باهلل فاختذوا العجل ،وطلبوا من موس أن جيعل هلم آهلة كآهلة
الوثنني فلم يفعل وصرب عىل أذاهم وكفر هم حت قبضه اهلل .وقصته
يف التوراة (اخلروج والالويني وبعدها) وتكرر ذكره يف القرآن
خصوص ًا سورة القصص اآليات (.)11-1
ميكانيكية :هي النمرية القائلة بأن الكون مثل الساعة صنعها
فاعلها ثم تركها تدور بذاهتا .وهو أحد االجتاهات اهلاربة من
التثليث كام تدعيه الكنيسة .ويقول هبا اليوم كثري من الغربيني .وكان
الفالسفة قدي ً
ام يمنون ذلك .ويرد عليهم أهل السنة.

118

(حرف النون)

119

النازية :املذهب القومي األملاين الذي دعا إليه "هتلر"
وشعارهم الصليب املعقوف.
النباتيون :هي الطائفة التي حترم عىل نفسها اللحم وأي مشتق
حيواين ،وهم من اهلندوس املتدينني وقد تبعهم بعض املسلمني،
ومنهم الشاعر املعروف أبو العالء املعري القائل:
غدوت مريض العقل والدين فأتني ** لتعلم أنباء األمور الصحائح

 ...إلخ.
انمر :ترمجة أيب العالء يف املصادر األدبية.
ناطوري كارتا :كلمة عربية معناها "حراس القرية" ،وهي
فرقة من اليهود غري الصهاينة ،يعيشون يف أمريكا وغريها ال سيام
يف إرسائيل.
نبوة :النبوة هي الوحي اإلهلي لبرش فيكون نبي ًا ،وعند املالحدة
النبوة مكتسبة وفيهم من يفضل خاتم األولياء عىل خاتم األنبياء كام
هو مذهب ابن عريب املعروف .ت ( 213/1درء).
نزول :أهم ما يطلق يف اإلسالم عىل النزول اإلهلي يف الثلث
األخري من الليل -كام ثبت يف الصحاح -وال يؤوله أهل السنة
واجلامعة بل يؤمنون به عىل ما يليق بجالله وعممته .وغريهم
يؤوله ألنه انتقال بزعمهم .ويطلق "نزول املسيح" عىل نزول
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عيس عليه السالم نبي ًا مسل ً
ام كام كان ،فيقتل النصارى واخلنزير
ويكرس الصليب ويضع اجلزية كام ثبت يف احلديث .أما النصارى
فعندهم أنه ينزل عام  2111م أو نحوه ليحكم العامل األلفية
السعيدة وهي ألف عام .وليست األلفية هذه يف الكتاب املقدس
ولكنها من وضع علامئهم وكنائسهم.
النسبية :هي النمرية التي وضعها (آينشتاين) اليهودي األصل
يف القرن العرشين ،وهي ضد اإلطالق الذي كان سائد ًا يف القرن
التاسع عرش.
النسخ :لغة :الرفع واإلزالة ،ورشع ًا :رفع حكم رشعي بمثله
متأخر عنه .وينكره اليهود حت ال يلزم من إثباته نسخ التوراة،
ولكنه ثابت يف القرآن والسنة وعليه الفقهاء األربعة وغريهم.
نصارى :هو االسم القرآين والنبوي ألتباع املسيح عليه
السالم وقد شاع هذه األيام تسميتهم "املسيحيني" وهذا غري
صحيح ،فنسبتهم إىل املسيح وإن كانوا هم يرضوهنا غري صحيحة،
والنصارى يعبدون املسيح ويعتقدون ألوهيته ال رسالته.
النصريية :فرقة من الشيعة الغالة وهم أتباع حممد بن نصري
وال يزالون يف (سورية)  ،وسامهم الرتك العيل إهلية أي املؤهلون
لعيل وسموا أنفسهم (العلويون) نسبة إىل عيل ريض اهلل عنه ،وهلم
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كتاب خاص وطقوس خاصة ،منها :االحتفال بالنريوز .ومن
شعرهم:
"أشهد أن ال إله إال حيدرة األنزع البطني"
انمر ت ( 112/2منهاج).
النظر :كل علم ليس فطر ّيا هو نمري ،وحيصل العلم النمري
بالربهان( .انمر املادة :برهان).
نظرية املعرفة :هي البحث كيف حتصل املعرفة .وفيها
خالف كبري فالبعض يقول حتصل بالذوق والبعض بالعقل والبعض
بالرشع ،والصحيح أن أي وسيلة أدت إىل املعرفة هي حق ،وكذلك
الفطرة السليمة (والرشعي يقابله البدعي) وهو ما ليس دلي ً
ال( .انمر:
دليل ،برهان) (وانمر :سمعيات).
نظرية :النمرية أية فرضية مل َ
ترق ألن تصبح حقيقة ولكنها
مطروحة للنقاش.
نفاة الصفات :عمدهتم -1 :نفي الرتكيب عن اهلل تعاىل -
بزعمهم -2 ،-نفي األعراض عن اهلل تعاىل وهي أن ما ال خيلو عن
احلوادث فهو حادث -ومنه نفي اجلسم -1 .حجة االختصاص.
 -8نفي التحيز( .انمر ت  202/8درء) ،أما أهل السنة فيؤمنون بكل
صفة هلل ويؤمنون أن صفاته تعاىل من الغيب.
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نفاة القياس( :انمر :الماهرية).
النفس الكلية :هي كيل طبيعي عند القائلني به ،ومنها تنبثق
سائر النفوس -بزعمهم -وهو من مبادئ أفالطون وأخذها عنه
النصارى وبعض املتصوفة.
نوح :عليه السالم أول األنبياء ،دعا قومه إىل توحيد اهلل تعاىل
وعبادته وحده ال رشيك له فكذبوه ،فأمره اهلل أن يصنع الفلك
وحيمل فيها املؤمنني ومن ّ
كل زوجني اثنني ،وقصته يف التوراة
بدون ذكر دعوته للتوحيد (تكوين ، )6ويف القرآن سورة خاصة به
جزء .29
نرفانا :هي يف التصوف اهلندي :الفناء الصويف.
النريوز :عيد عند الشيعة (اإلمامية والنصريية) وهو أول أيام
الربيع ،وأصله منقول من غري املسلمني.
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اهلجر :أي مقاطعة املهجور ،وهو من باب العقوبات ،ولذلك
خيتلف بحسب األحوال ،وقد يكون املرشوع هو التأليف وهو ضد
اهلجر ،وقد أمر اهلل رسوله صىل اهلل عليه وسلم باهلجر اجلميل فقال
تعاىل( :واهجرهم هجرا مجيال) وهو الذي ال قطيعة معه( .انمر
ت/منهاج السنة .فقرة  218بن سعدي).
اهلداية :هي يف القرآن والسنة هدايتان -1 :هداية داللة
وإرشاد :وهذه للمؤمن والكافر -2 .هداية التوفيق واالستقامة:
وهذه للمؤمنني خاصة وهي التي تطلب يف الصالة .انمر :ت
( 113/1منهاج).
هرتسل :زعيم احلركة الصهيونية احلديثة ،ظهر يف أوروبا -
سويرسا -ودعا إىل الصهيونية وكان صحفيا وهو يف احلقيقة غري
متدين ،ومل يستجب له البابا ألنه -يف نمر البابا -ينكر ألوهية
املسيح ،وقد رفض عروضه السلطان العثامين عبداحلميد الثاين.
هرمس :هو النبي عند الفالسفة ونحوهم ويسمون أعممهم
"هرمس اهلرامسة" ،واللفمة استخدمها ابن سبعني .انمر ت
( 161/1درء).
اهلند :حكمها املسلمون حوايل ثامنية قرون ونرشوا فيها
العلم واحلضارة ،ولكنهم مل حيولوا اهلندوس إىل اإلسالم بل
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بقيت أكثريتهم عليها ،وملا قسمت الدولة أخذ املسلمون مصبات
األهنار واملناطق السهلية وبقي للكفار سائر اهلند.
هندسة :هي العلم الذي يبحث يف الكيفيات ال الكميات.
اهلولكست :املحرقة التي يدعي اليهود أهنم تعرضوا هلا عىل
يد "هتلر".
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واجب الوجود :هو عند املتفلسفة "اهلل تعاىل" ،والكلمة يف
ذاهتا جمملة حتتمل عدة معان واهلل تعاىل منزه عن النقص والتعدد،
وله صفات الكامل بكل اعتبار .انمر :ت ( 13/1درء).
واسب :البيض من األمريكان الربوتستانت وهم الفئة املتميزة
يف أمريكا اليوم ،وقد انجرفوا إىل تأييد دولة إرسائيل ألسباب دينية،
ويسمون مدهنم أسامء توراتية غالب ًا ،ومنهم املحافمون اجلدد.
(انمر :املحافمون اجلدد).
وجد :الوجد عند املتصوفة نمري الذوق ،ال يستدل عليه عقلي ًا
وال خيضع للمنطق وإنام هو أمر ذايت نفيس.
وجودية :مذهب "جان بول سارتر" الذي يقول إن وجود أي
يشء يسبق ماهيته ،وهو يقول إن الوجودية تقر باملسؤولية( .انمر
مادة :سارتر).
وحدانية :عند الفالسفة واملتكلمني الوحدانية من صفاته
تعاىل ،أي نفي الكم املتصل واملنفصل كام يقول املتكلمون.
وحدة الوجود :مذهب القائلني بأن اخلالق واملخلوق يشء
واحد ال تعدد فيه ،وقد آمن به كثري من املفكرين األوروبيني
اهلاربني من تثليث الكنيسة.
الوحدة واالحتاد واحللول :الوحدة هنا اعتقاد أن اخلالق
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واملخلوق ذات واحدة -تعاىل اهلل عام يرشكون ،-وقد آمن كثري من
املفكرين الغربيني بوحدة الوجود هرب ًا من إله الكنيسة( .انمر :مادة
وحدة الوجود) .أما االحتاد فهو االندماج بني ذاتني وعليه طوائف
النصارى .واحللول هو دخول ذات يف ذات وعليه طوائف آخرون
من النصارى ،وقد انتقل ذلك كله إىل بعض الصوفية كام يف
(الفتوحات املكية) وغريه.
وسطية اإلسالم :أهل السنة وأهل القبلة عامة وسط يف التوحيد
واألنبياء بني اليهود والنصارى ،ووسط يف آل البيت بني الرافضة
والنواصب ،ووسط يف اإليامن بني اخلوارج واملرجئة ،ووسط يف
الصفات بني النفاة وبني املثبتة إىل حد التشبيه .فهم وسط يف كل
يشء ويقبلون احلق بدليله من أي مصدر كان .ويف هذا العرص
تستخدم الوسطية ويراد هبا (ضد التطرف).
وضعية :املدرسة الفلسفية التي يرأسها "أوغست كونت"
الفرنيس ،وهي تنفي األسباب وجتعل حملها الربط العادي ،وقد
وضع "كونت" يف القرن الثامن عرش تقوي ً
ام ودين ًا بزعمه ،ولكن
الثورة الفرنسية رأت غريه .وقبله كان بعض األشعرية ينفون األسباب
ويقولون بالربط ،ومنهم (أبو حامد الغزايل).
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اليسوعيون :رهبنة فرنسي ة كانت تنكر زعامة البابا عند نشوئها،
ثم أقرت هبا واعرتف هبا الباباوات ،وهلا أتباع يف املرشق ال سيام
يف لبنان ،ويقال هلا "اجلزويت" .وقد أثبت بعض الباحثني أهنا
منممة كاملاسونية.
اليهود :اسم الفرقة املدعية ا ِت باع موس عليه السالم ،مأخوذ
من (اهلود) وهو الرجوع والعودة ،وكانوا يف املدينة يف العرص
النبوي ولكنهم كفروا وكان املنافقون يأوون إليهم ويسألوهنم .وقد
حاربتهم أوروبا النرصانية ومل جيدوا ملجأ إال يف ديار اإلسالم
حيث يعتربون أهل كتاب ويعاملون معاملة حسنة .وهم قسامن:
اليهود اإلصالحيون وهم ليسوا صهاينة وال يؤيدون دولة
"إرسائيل" .واليهود املتدينون وأكثرهم صهاينة .وقد احتلوا
فلسطني ليتحقق فيهم احلديث.
اليونان :أمة وثنية قديمة عبدت اجلن والقبور ،أشهر ملوكهم:
"اإلسكندر الكبري" الذي فتح كثري ًا من املاملك وعاش يف القرن
الرابع قبل امليالد .وبعد موته ظهر البطاملة أتباعه وملكوا ملكه
تقسي ً
ام بينهم ،ثم ظهر الرومان ،ومن أشهر اليونان" :طاليس
وأرسطو وأفالطون" .انمر ت ( 121/9درء).
 :C.I.Aالـ(يس آي إيه) رمز وكالة املخابرات األمريكية ،وقد
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أنشئت لتمد الرئيس باملعلومات الرضورية ،ولكنها منذ نشأهتا دأبت
عىل اغتيال الزعامء املخالفني للسياسة األمريكية وإن كانوا
منتخبني ،ويقال إهنا اغتالت نحو ثالثني منهم.
 :U.S.Aرمز للواليات املتحدة األمريكية وهي النموذج
املعارص لإلمرباطورية الرومانية ،فكل منهام كانت عاصمة
"فيالدلفيا" ،وكل منهام له شيوخ (سيناتور) ،وكل منهام له وزارة
دفاع تسم "البنتاجون" أي (املبن اخلاميس) ،وكل منهام شعاره
النرس .ومتتاز أمريكا عن أوروبا بالتدين.
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