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  الشكر

نبينادمحم وعلى آله وصحبه األنبياء واملرسلني،احلمد  رب العاملني، والصالة والسالم على خامت 
  .أمجعني

 ً لشكر اجلزيإل ،فهو اهلادي إىل الصراط املستقيم ،فاحلمد والشكر  أوالً وأخريا يل مث أتقدم 
أتقدم خبالص الشكر كما .لةجامعة املدبنة العاملية علي ما قدمته لإلسالم واملسلمني من خدمة جلي

فظه هللا ملا أسداه إيل من نصح دمحم أمحد عبد املطلب عزحب: الدكتورستاذي ومشريف إىل أوالتقدير 
ن إشرافه على هذا البحث، سائالً هللا العلي القدير أن جيزيه عين خري  ّ وتوجيه، وإرشاد وتنبيه، إ

س آخرا أتقدم خبالص الشكر والتقدير لكل من كان له وأخرياً ولي.وهللا اهلادي إىل سواء السبيل اجلزاء
 ّ فضل علي يف إمتام هذه املرحلة من أستاذ أو زميل،أو قريب بتقدمي دعم مادي أو معنوي وأخص

و مل أمتكن من إمتام هذه لوال هللا مث ه يالذ األخ الشقيق أبو عبدالرمحن دمحم حممود دمحملذكر 
وعلى وصلى هللا على نبينا دمحم .اآلخرةو فيق والثبات على احلق يف الدنياالتو  مهليل و أسأل هللا املرحلة،ف

 .آله وصحبه وسلم
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 اإلهداء

إىل أمي اليت ربتين منذ نعومة أظفاري فأحسنت تربييت، وغرزت حب العقيدة الصحيحة يف قليب، وإيل 
بوسعه من اجلهد حىت أصل إيل  أيب الذي طاملا سعي يف حتقيق طموحايت،وإجناز نشاطايت، ووفر يل ما

إليهم .إلجناز هذا العمل اليت صربمتنذسعيي) أم معادٍ (هذه املرحلة، وإيل أخويت وأخوايت، وإيل زوجيت 
  . مجيعا أهدى هذا العمل املتواضع سائال املوىل أن جيمعنا فسيح جنانه إنه ويل ذلك والقادر عليه
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  ملخص
إن العقيدة الصحيحة هي اليت حتقق السعادة لإلنسان يف الدارين، ومن هذا املنطلق آثرت من خالل 

أربعة  ، وقد قسمت البحث إىلدية يف سورة الشورىائالعق املسائلهذا البحث املتواضع أن أبرز 
الفصل ل نوية لقصد التيسري واإليضاح، واشتم بمطالفصل إيل مباحث و وقسمت كل فصول،

لسورة مع بيان خصائصها ومنهج القرآن على التعريف األول  يف عرض املسائل العقيدة،لعقيدة و
 حيث أن القرءان استجدم املنهج الفطري واملنهج العقلي ومنهج اجلدل والرد على االحنرافات،وكذا

قسامة هذاشتمل ا الثالثة مع إيضاح الفصل يف بيان اإلميان بوحدانية هللا تعاىل وبيان تعريف التوحيد 
شتمل بيان مذهب كل من أهل ، كما اومشولهي عالقة تالزم وتضمن  قساملعالقة بني هذه األن ا

، وكذا يف تقرير مسألة األمساء والصفات السنة واجلماعة، واجلهمية، واملعتزلة، واألشاعرة، واملاتريدية 
ملالئكة لكتب، ومنهج السلف يف ذلك، الشرك وأقسامه، واشتمل الفصل الثانيعلى اإلميان  ،و

لغيب وبيان الغاية من إنزال الكتب ييدا  وقضية اإلميان  قامة احلجة على اخللق، و وذلك 
، وكدلك الوحي وكيفيات إيصاله إيل األنبياء والرسل، للرسل،وليكون مرحعا عند التنازع واالختالف 

لرسل، وذلك من خال ل بيان تعريف الرسول والنيب والفرق واشتمل الفصل الثالث علىاإلمياب 
م،كما تناول أقوال أهل العلم يف تعيني أويل العزم من الرسل،وصف ات الرسل بينهما، وحكم اإلميان 

دور الرسول يف هداية أن ، و كمودهم وحبهم وتوقريهم من غري مغاالت  عند السلف وحقوق آل البيت
ومدى  ،بيان مكانة الشورى يف اإلسالم ، وكذلكهي الداللة واالرشاد وليست هداية التوفيق البشر

واشتمل الفصل الرابع على اإلميان بيوم اآلخرة وإثبات البعث واحلساب واجلزاء،  لزومها على اإلمام،
لب ول هذا الفصل كما تنا  وأبديتهما عث وإمكانية، ووجود اجلنة والنار،وأصناف الناس جتاه اإلميان 

لقضاء والقدر موضحا مراتب القدر والفرق بني القضاء والقدر واألدلة الواردة يف اإلميان  يف اإلميان 
 اليت توصل إليها هم النتائجمث ختم البحث بذكر أ ء والقدر، وأقسام الناس جتاه ذلك،لقضا
ت القرآنية واألحاديث الواردة يف البحث،  ، ووضع فهرسالباحث ملصادر واملراجع، وكذلكالآل

ت البحث، و  احملتو إنه ويل ذلك  ،وجيعلها خالصا لوجهه الكرمي ،سائال املوىل عز وجل أن ينفعنا 
  .والقادر عليه
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Abstract 

Sound faith accomplishes success for the humans in the world and hereafter. From that 

perspective, the researcher opted to shed light on the main faith issues in Chapter Shura of the 

Holy Quran. The researcher divided the research into a preface and four chapters where he 

divided the chapters to topics and further to subtopics for simplification.The preface includes 

definition of faith, definition of SuratulShura and its characteristics and the approach of the 

holy Qur’an in presenting matters of faith.The first chapter discusses believe in the oneness 

off of God, definition of oneness of God mentioning its three types and their interconnection. 

The chapter also takes onthe approaches of the sects of Ahlu Sunna Waljamaa, Aljahmia, 

Mu’tazila, Asha’ira, Maturidia in the determination on the matter of names and Attributes of 

the Almighty and the their evidences in each, as it also discusses partnering with Allah and 

the divisions of that.The second chapter includes believe in angels, the revealed books and the 

approach of the salaf (the predecessors) in that, the issue of believing without seeing and the 

essence of bringing down books, revelation and ways through which it is conveyed to the 

prophets and messengers.The third chapter handles believe in the prophets, defining prophets 

and messengers and the differences between them, and the rule of believing in them, as it 

handles the sayings of the scholars about identification of arch prophets, the traits of prophets 

in the eyes of the salaf (predecessors) and their traits in the eyes of philosophers, the role of 

prophets in the guidance of mankind, as it also discusses leadership of Muslims, allegiance 

and who deserves to be a leader.The fourth chapter discusses believe in the Day of 

Judgement, resurrection, accountability and rewarding, types of people in believe in the 

occurrence of resurrection and the existence of paradise and hellfire. The fourth chapter also 

discusses believe in fate and destiny explaining the difference between the stages of destiny 

and the difference between fate and destiny mentioning the evidences of fate and destiny and 

types of people in that. The researcher concludes the thesis with the main findings, 

recommendations, following that with the indices of the verses of the Holy Qur’an and the 

prophetic traditions in the research, references and the table of contents. At the end, the 

researcher prays to Almighty God to make this work useful and for the sake of Almighty 

Allah. 
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 مقدمة
احلمد  رب العاملني، وبه نستعني على أمور الدنيا والدين، وصلى هللا وسلم علي نبينا دمحم وعلى آله 

لبحث عن األمور العقدية من املهمات اجلليلة حلفظ  .وصحبه أمجعني، وبعد فلما كان االشتغال 
ا، وهداية نفوسهاكي ا واتصاهلا بر خاصة يف مثل هذا الزمان  ،ان األمة اإلسالمية، وطرق سعاد

 ابزخرفةوانشغلوا عنه عقيدة املستمدة من الكتاب والسنة،تعليم العن الذي اغفل كثري من املسلمني 
م عن اليت علومًا أخرى  االدنيا وقدموا على تعلمه م يف  الذي تتوقف عليه تعلمدينهاأبعد سعاد

ىل انتشار ،الدنيا واآلخرة الشرك، واخلرافة، والبدع يف أوساط املسلمني، بسبب األفكار مما أدى ِإ
، وظهر بني املسلمني مية وغريها ممن ينكر الصفات أو يؤوهلااملوروثة من الفرق الضالة كاملعتزلة واجله

وعم الناس بلواه، والسيمايف عصر  من حيمل أفكارهم ويقلدها قوال واعتقادا، ويدعو الناس إليها،
 "يف سورة الشورىاملسائل العقائدية "بحثعنوان احلايل الذي كثر فية الفرق املنحرفة، لذا تقدم الباحث

لقول الثابت وقد قسم الباحث حبثه إىل مقدمة،  وأربعة فصول وخامتة، فأسأل املنان اهلداية والثبات 
  . يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة

 لة البحثمشك
ا ملا كان القرءان الكرمي مصدر  ا للعقيدة الصحيحة، وبدل العلماء جهودهم يف إيضاحها لألمة، وبيا

، الكتاب والسنةستنبط من عد الناس عن العلم الشرعي املبخصوصا يف هذا الزمن الذي للناس، 
حب التفصيألوكانت السورة الشورى من السور املكية اليت عاجلت مسائل العقيدة على سبيل 

  :الباحث تناول هذا املوضوع وتشخيص مشكلته ليجيب الباحث عن األسئلة التالية
ا سورة الشو ائالعق ماهي املسائل -١  ى ؟ ر دية اليت حو
  ما هو األسلوب القرآين يف تقريراملسائل العقدية؟ -٢
  من هم أولوالغرم من الرسل؟- ٣
  املسلمني؟من هم آل البيت؟ وهل هلم حقوق على - ٤
  وماهي مكانة الشورى يف اإلسالم؟ -٥
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  أهداف البحث
توجيه مهم الباحثني وطالب العلم الشرعي إىل مزيد من العناية بدراسة كتاب هللا من شىت  -١

 .النواحي وال سيما من الناحية العقدية
الستفادة من أساليب القرآن يف تقريره للعقيدة، وبيان أن  -٢ العقيدة أول ما جيب أن تنبيه الدعاة 

  .يدعى إليه
 .بيان أمساء هللا وصفاته الواردة بسورة الشورى- ٣
ب  -٤ ملعروف والنهي عن املنكر" اإلسهام يف حماربة األفكاراهلدامة من    " األمر 
  

 الدراسات السابقة
ر الباحث يف اختيار هذا املوضوع سّلط الضوء على ما كتب من دراسات سابقة، واطلع  منذ أن فّك

ملوضوع فلم أجد هذا على مصادر، ومراجع كثرية، من مظانّ هذا املوضوع،  ومما له العالقة القريبة 
ملوضوع، وهو ما أورده املفسرون عند تفسريهم هلذه ا  لسورة،وهياملوضوع سوى ماله عالقه بعيد 

  :والفرق بني رسالة الباحث وهذه املؤلفات هيجزئية بسيطة، 
أن هذه املولفات تركّز جانب التفسري أكثر، بينما رسالة الباحث ترتكزوتتناول السورة من منظور - ١

 .عقدي
 .أنه مل يكن هناك أحد أفرد هده السورة بتأليف يوضح قضا العقدية الواردة فيها- ٢
  :منهامن موضوع البحث ورسائل جامعيةهلا عالقة بعيدة وشبيهة هناك حبوثو 

  مباحث العقيدة يف سورة الزمر-١
ض   لر صر بن علي عائض، مكتبة الرشد  وأصل هذا الكتاب رسالة ه، ١٤١٥للباحث 

جلامعة اإلسالمية  لدراسات العليا  ا املؤلف لنيل درجة املاجستري من شعبة العقيدة  تقدم 
مجيع مباحث العقيدة ه ذكر فيها املؤلف ٢١/٧/١٤٠٦نة املنورة، ومتت مناقشتها بتاريخ ملدي

الىت حوت السورة حيث بني فيها صفات هللا الواردة يف السورة، ومثل املشرك واملوحد وأهوال 
القيامة وغريها من املباحث، والفرق بني رسالة الباحث وهذا الكتاب، أن هذا الكتاب دراسته 

  .بسورة الزمر بينما رسالة الباحث تتحد عن املسائل العقائدية يف سورة الشورىخمتصة 
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  املباحث العقدية يف سورة الزخرف -٢
إعداد الباحث فادي دمحم توفيق القيشاوي، إشراف األستاد الدكتورسعد عبدهللا حسان عاشور ،  

جلامعة اإلسالمية وهي رسالة مقدمة لنيل درجة املاجسترييف العقيدة واملذاهب املعاص غزة، –رة 
إلهليات، كالتوحيد وأقسامه، ومظاهر التوحيد يف السورة،  حتدث الباحث فيه عن املسائل املتعلقة 
لرسل، وكذلك  لنبوات كاالميان  وأمساء هللا وصفاته املدكورة يف السورة، وكذلك املسائل املتعلقة 

ليوم  لغيبيات كاالميان  اآلخر ، ومن قرأ  مباحث العقيدة يف سورة الزخرف ومسائل املسائل املتعلقة 
ن هناك عالقة بني السورتني من حيث العقيدة، حيث كال  العقيدة الواردة يف سورة الشورى يظهر له 

ا تكمل وتفصل مواضيع سورة  السورتني من احلواميم، ونزلت سورة الزخرف بعد سورة الشورى وكأ
تناولت سورة الشورى ذكر أولو العرم من الرسل ، وفصلت سورة الزخرف الشورى، فعلى سبيل امليثال 

دعوة بعض أول العزم من الرسل كدعوة إبراهيم، ودعوة موسى، وحقيقة عيسى، ودعوة نبينا دمحم صلى 
هللا عليه وسلم،كما ذكر يف السورتني بطالن الشرك، وأهوال القيامة، وانكار املشركني يف الساعة 

MF   E ء فقال تعاىل يف سورة الشورىواحلساب واجلزا    D  C   B  AG    J   I   H

N   M  L  KO      Y  X  W  V  U  T  S   R   Q  PLوقال تعاىل يف سورة الزخرف M

'   &  %  $   #  "   !(    ,  +    *  )L ومن أبرز اجلوانب الىت يتضح الشبه بني
اإلسالمية،وتدعم أسسهاوقواعدها، كما  السورتني جانب العقيدة حيث يدور حمورمها حول العقيدة

لبعث بعد املوت، ووجود احلساب واجلراء يوم  لعبودية، واإلميان  ن عن إفراد هللا وحده  ما تتحد أ
جلنة أو النار كل حسب عمله   .القيامة 

ب محد سليم أبو عمرة، إشراف الدكتور ،القضا العقدية يف سورة النحل -٣ إعداد الباحثة ر
سني، وهي رسالة مقدمة لنيل درجة املاجسترييف العقيدة واملذاهب املعاصرة  نسيم سحدة 

ر اإلميانية املرتتبة على أركان اإلميان –جلامعة اإلسالمية  غزة، حتدثت الباحثة يف رسالتها األ
ت السورة، وذكرت الثمرا احث والفرق بني رسالة الب اإلميانية والرتبوية لذكر النعم، تحسب أ

ر والثمرات اإلميانية املرتتبة على أركان اإلميان من  وهذه الرسالة أن هذه الرسالة تتحدث عن األ
دية من خالل سورة ائالعق ما رسالة الباحث تتحدث عن املسائلخالل السورة النحل بين

 .الشورى
  الشخصية املسلمة يف ضوء سورة يوسف عليه السالمدور العقيدة يف بناء  - ٤
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وهي رسالة علمية إشراف الدكتور دمحم حسني خبيت،. عطاف حممود دمحم حتحت: إعداد الباحثة 
ا الباحثة  هذا و .درجة املاجستري يف قسم العقيدة واملذاهب املعاصرة، اجلامعة اإلسالمية بغزةلت 

يف جمال بناء الشخصية املسلمة، من الصرب واليقني والتوكل البحث يتحدث عن دور العقيدة وأثرها 
، وذلك من خالل القرآن الكرمي وسورة يوسف حتديدا تم دورالعقيدة بصفة عامة من  والثقة  و

رسالة الباحث تتحدث عن القضا العقدية الواردة يف سورة معينة من القرأن بينما . خالل القرأن
لتحديد  .و

  ة اإلسالمية على حياة املسلمفي ضوء سوريت سبأ وفاطرالعقيدر أث-٥
، وهي الدكتور شريف عبد العليم حممود دمحم:حتتإشراف،بيان دمحم بشري عبد احلي دُخان: الباحثةإعداد
والفرق بني رسالة .يف جامعة املدينة العاملية مقدم لنيل درجة املاجستري يف التفسري وعلوم القرآنرسالة 

ز أثر العقيدة علي الفرد من خالل القران بصفة عامة الباحث وهذه الر  سالة أن هذه الرسالة تركّ
ألخص سوريت سبأ وفاطر، ورسالة الباحث مل تركز األثر   .ز القضا العقديةبل إمنا تركّ  و

  منهج البحث
 املنهج املستخدم يف هذا البحث هو املنهج االستقرائي الوصفي التحليلي ويقصد به مراجعة القرآن
ملوضوع، للوقوف على ما فيها من النقاط املطلوبة يف   الكرمي، وما تيسر من خمتلف الكتب املعنية 

  .كتابة البحث
يت   :وأما طريقة البحث فتشمل على ما 

ت القرآنية الواردة يف البحث- ١  .فهرست اآل
لرسم العثماين- ٢  .االلتزام 
 .األصليةختريج األحاديث الواردة يف البحث من مصادرها - ٣
ملوضوع- ٤   .الرجوع إىل كتب العقيدة وما له عالفة 
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ت السورة،وفيه سبع مباحث: الفصل األول   .اإلميان  ووحدانيته من خالل آ
لعقيدة: املبحث األول   .التعريف 

دُّ : العقيدة يف اللغة ، والشَ ُ ، والتَّوثق ُ حكام ، واإلِ ُ برام ، واإلِ ؛ وهو الرَّبُط دِ قْ َ من الع
؛ ومنه اليقني واجلزم ك،واملراصةُ، واإلثباتُ ُ د نقيض احلل، ويقال، بقوه،والتماس قْ َ ده ": والع ده يعقِ قَ عَ

دا، قْ ّ تبارك)١("عَ ة اليمني والنكاح، قال ا دَ قْ : وتعاىلومنه عُ
M¯®¬«ª©¨§¦¥¤£L)٢(. 

ين ما : والعقيدة ِ دُ به االعتقاد احلكم الذي ال يقبل الشك فيه لدى معتقده، والعقيدة يف الدّ قْصَ ُ يـ
ّ وبعث الرسل نسانُ عليه قلبه : وخالصته. عقائد: واجلمع ،دون العمل؛ كعقيدة وجود ا ما عقد اإلِ

طال ٌ أكان حقا، َأم    .جازما به؛ فهو عقيدة؛ سواء
ليها النفس، حىت تكون ":ويف االصطالح ا القلب، وتطمئن إِ قَ  ِ دّ ُصَ هي األمور اليت جيب أن ي

ليه شك لدى : بتا ال ميازجها ريب، وال خيالطها شكَأييقينا  ميان اجلازم الذي ال يتطرَّق ِإ اإلِ
ىل درجة اليقني  معتقده، وجيب َأن يكون مطابقا للواقع، ال يقبل شكا وال ظنا؛ فإِن مل يصل العلم ِإ

مى عقيدة َ ُس   .)٣("اجلازم ال ي
  
  
  
  
  
  

    
  
  

                                                        
 .٣/٢٩٦، ١/طلسان العرب، منظور،  ناب(١) 
 .٨٩ اآلية: املائدة ةسور  (٢)
  .١٣-١/١١، ١/، طالوجيز يف عقيدة السلف الصاحلاألثري،  (٣)
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ذا االسم،وخصائصها ىالتعريف بسورة الشور : املبحث الثاين   وسبب تسميتها 
  التعريف بسورة الشورى

ا ثالث ومخسو  وهي ، واألربعون ن،نزلت بعدفصلت، وترتيبها الثاينهي من السور املكية، وآ
حلروف املقطعةومن احلواميم   .من السور املبتدئة 

  :سبب التسمية
ذا االسم تنويها مبكانة الشورى يف " يت سورة الشورى  اإلسالم، وتعليما للمؤمنني أن يقيموا مسُ
م ملا له من أثر عظيم جليل يف حياة الفرد على هذا املنهج األمثل األكمل منهج الشورى  حيا

تمع، كما قال تعاىل Ms:وا rqponL")١(.  
  :خصائص السورة

ومن هذه السورة الكرمية مكية وموضوعها نفس موضوعات السور املكية اليت تعاجل أمور العقيدة 
ا تتناول " واحملور الذي تدور عليه السورة هو " الوحدانية،والرسالة، والبعث واجلزاء " خصائصها أ

 .وهو اهلدف األساسي للسورة الكرمية" الوحي والرسالة 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                        
  .٣/١٣٢، ١ط ،صفوة التفاسريالصابوين،  )١(
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  .منهج القرآن يف عرض مسائل العقيدة: املبحث الثالث

ها العقيدة بيان يف الكرمي القرآن ج سِ ْ  أثرها هلا ليكون القلوب يف وتثبيتها النفوس، يف اإلسالمية،وغَر
  :عدةمنها هجامن السلوك، يف
 :الفطري املنهج -١

ُ  يبني يثحب ً  الكرمي القرآن  ،صحيجةسليمة فطرة على هللا خلقه قد اإلنسان أنَّ  وهي كبريةً،  حقيقة
ا إىل تتجه الشرك عن ئية  هللا أخذ أن منذ خالقهـا معرفة على النفـوس خلقت فقد إليه؛ وتلجأ ر
 قـال حيـث آدم؛ أبنـاء علـى وامليثاق العهـد تعـاىل
MLKJIH:تعاىل GFEDC BA @?>= <;:9876 

M  R QPONL)١.(   
 وتزيل القلب على ترين اليتاملعجزة اجلميلة بطريقته الفطري منهج يستخدم الكرمي والقرآن

ض يتبلَّد، احلسَّ  وجتعل عنه، الريب ِر ْ ع َ ت ويـ ا  حيَّة صورة يف الكون يف هللا آ  يشهدها جديدة كأ
ت عن القرأن فيعرض .مرة ألول اإلنسان  وتذكره تصرفاإلنسانبأالقناع، سهلة الكونيةبطريقة هللا آ

 :عاىلوت سبحانه قوله يف كماالله لوهية إلقرار القلب وتصرف هللا، قدرة
MÍÌ ËÊ ÉÈÇÆÅÄÃÂ ÁÀ ¿¾½L)(٢. 

 إذ والوجدان؛ الفطرة ركوحت ،للهسبحانه القلب تربط اليت األمور عظمأ من وهو:الرزق ويف 
فيضه الذي هو سبحانه نَّـه الكرمي كتابه  يف تعاىل هللا خيرب ُ  ملن الرزق فيبسط دائماً، اإلنسان على ي

 مع يناسبطريقة على تسري وجعلها للعبد، الالئقة احلالة حسب يشاء عمن قدروي ، يشاء
مسحياةالنا ¥¦§¨©Mª:تعاىلقال.وحاجا ¤£¢ ¡� ~}|{ zyx

L)٣(  
 حياول وقد ،اإلنسان جوانب من جانب كل  يف حميط شامل علم فإنه:للغيب هللا علم وكدلك

ً  اإلنسان   الغيب يعلم فإنه وتعاىل سبحانه هللا أما عنه؛ يعجز ولكنه وأسباب بوسـائل ذلك من شيئا
ّ  واألرض؛ السماوات يف ما بكل العليم اخلبري هو ألنه كله؛  خالق ألنه حيدث؛ وما حدث ما وكلِ

                                                        
  .١٧٢ ةاألي :سورةاألعراف  )١(
 .٢٩ األية:الشورىسورة )  ٢(
 .٢٧األية  :سورة الشورى) ٣(
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ه الكرمي والقرآن .ومنشأها األحداث ّ  هللا فيقول احلقيقة، هذه إىل البشري الوجدان ينِب
MGFED:تعاىل CB A@?> =< ;:9L)دليل الكرمية اآلية ففي)١ 
  .للغيب علمه ومشول هللا عظمة على

 :العقلي املنهج  -٢
ً  يت النفوس يف وغرسها العقيدة بيان يف الكرمي القرآن نهجهي الذي العقلي املنهج إنَّ   مع متسقا

ً  الفطري املنهج ً  يكن مل الكرمي القرآن فإنَّ  ولذلك معه؛ ومتكامال  هللا وجود عن اخلرب جمرد على مقصورا
م ا اليت العقلية واحلجج أدلة أقام وإمنا ،ووحدانيته ىلتعا َل ْ   القرأن منهج انفك اإلهليَّة؛ العلوم تـُع

 جمال يف املثال سبيل علىف ،والسمعية العقلية األدلة بني اجلمع السالم عليهم األنبياء مجيع ومنهج
 سبحانه - هللا فيقول واحلياة، املوت الكرميمظاهر القرآن يعرض:اإللوهية
?@MSRQPONMLKJIHGFEDCBA:وتعاىل

TL)غاية يف اإلنسان خبلق اخلالق على فاالستدالل" :تيمية ابن اإلسالم شيخ يقول فلذا.)٢ 
ن ْ ُس  إليها؛ الناس وهدى القرآن عليها دلَّ  شرعية، وهي صحيحة، عقلية طريقة وهي واالستقامة، احل

ً  اإلنسان كون  نفس فإن ً  يكن، مل أن بعد حاد   الناس يعلمه هذا فإن ...علقة من مث نطفة من وخملوقا
؛ إذنْ  فهو بعقوهلم، كلُّهم م لعقل ألنه عقليٌّ ً  شرعيٌّ  وهو صحته، تُعَل   )٣("أيضا

  :عليهم والرد االحنرافات على إلنكاروا دلاجل منهج -٣
ا على الكرمي القرآن رد اليت لوالضال االحنرافات منو  ـة األلوهيَّة إنكار :أصحا  فيهما، والشرك والربوبيَّ

 حيث وشركهم؛ النصارى رافواحن لإلله؛ تصوُّرهم يف اليهود واحنراف والنبوة، واحلساب البعث وإنكار
ً   أنَّ  زعموا  اإلحياء نسبوا الذين الربوبية منكري على رد تعاىل هللا ولكن ، ّ ثالثة لث وأنه ولدا

تمعات بعض عرفته الذي إلحلادا من نوع وهذا الدهر؛ إىل واإلماتة  سبحانه هللا فقال املعاصرة، ا
M>=<; LKJIHGFEDCBA@?M Q:وتعاىل PONL)وبذلك.)٤  ّ ِ  يبني
 يالواخل الظنون هي وإمنا العلم، من شيء على وال متني، أسس على يقوم ال اإلحلاد أنَّ  الكرمي القرآن

 األصنام، عبدوا حيث فيه؛ رطواو  الذي الشرك ألوان املشركني على الكرمي القرآن ردَّ كما  وىهلا تباعوا
                                                        

 . ١٢األية: سورة الشورى) ١(
 .٦٠-٥٧األية:سورةالواقعة )٢(
 .١/٢٩٢، ١/ط، النبواتابن تيمية، ) ٣(
 .٢٤األية:اجلاثية سورة )٤(
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ا ويزعمون املالئكة أو اجلنَّ  يعبدون كانوا  وبعضهم َّ  .هللا عند هلم تشفع أ  حقيقة الكرمي القرآن وبني
¯ ° ±M:تعاىل قال شيء كل  على الويل وه هللا أن بني حيث ذلك يف األمر ®² ´ 

¿¾ ½¼»º¹¸¶µL)١(. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   
                                                        

 .٩األية : سورة الشورى) ١(
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  :مطالبمخس وفيه.ربوبيته والوهيتهاإلميان بوحدانية هللا تعاىل يف : رابعاملبحث ال

  تعريف توحيد الربوبية:املطلب األول

د ( مصدر للفعل : التوحيد يف اللغة ِ ّ د، يوح د إذا نسب إىل هللا الوحدانية ) وحَّ ِ ّ توحيدا فهو موح
لغت يف وصفه  ه يف ذاته أو صفاته، والتشديد للمبالغة أي  النفراد عما يشاركه أو يشا ووصفه 

، أي منفرد، فا تعاىل واحد، أي منفرد عن األنداد )واحد وأحد، ووحيد(: وتقول العرب. بذلك
ُ الواحدُ ": هويف اللغة فالتوحيد لذا واألشكال يف مجيع األحوال،  ريك له وهللا ُ ال شَ ه ميانُ  وحدَ اإلِ
ة ّ داني ْ ح َ حُّدِ والو َ و ِ دُ ذو التّ َ  .)١(" اَألح

إفراد هللا تعاىل مبا جيب له من األلوهية والربوبية واألمساء " :فهووأما تعريفه يف االصطالح 
نه.)٢("والصفات اعتقاد أن هللا واحد ال شريك له يف ربوبيته وألوهيته وأمسائه ": وميكن أن يعرف 

:M:تعاىل قال)٣("وصفاته 9876543 210L)٤(  

اجلميع عبيد له وملك له، حتت قهره وتصريفه،  "يف تفسري هذه األية )٥(قال ابن كثري
M : 98L)٦(  

لتوحيد  ، الذي )أن ال إله إال هللا وأن دمحمارسول هللا ( هو حتقيق معىن شهادة إذا فاملقصود 
 هو حقيقة دين اإلسالم الذي بعث هللا به نبيه دمحماً ملسو هيلع هللا ىلص 

نه خالق كل شيء ومليكه، . فهو توحيد هللا تعالىبأفعاله":أما تعريف توحيد الربوبية واإلقرار 
يي ومييت، وهو الذي يبسط الرزق ملن يشاء .وإليه يرجع األمر كله يف التصريف والتدبري فهو الذي حيُ

ا  قيم العدل بني عباده شرعً ُ حق احلقّ بكلماته، وي ُ رائع، لي ويقدر، وهو الذي يرسل الرسل، ويشرعّ الشّ
ا ً يط به العبارة وقدر صيه العد، وال حتُ وهذا النوع من التوحيد قد أقرت به . إىل غري ذلك مما ال حيُ

                                                        
 .٣/٢٨١ط، .، دكتاب العني  ،الفراهيدي) ١(
 .٢،١/٤٣٧/ط ،القول املفيد على كتاب التوحيدعثيمني، ) ٢(
 .١/٨٤، ١/ط،التمهيد لشرح كتاب التوحيدآل الشيخ، )  ٣(
 .٤ األية:سورةالشورى) ٤(
لبصرة سنة ) ٥( ه  مث رحل إىل دمشق وتويف بعد أن كف ٧٠٠أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي  ولد 

 . ٧/١٩٠ )املوسوعة العربية العاملية(هـ ودفن يف دمشق  ٧٧٤بصره سنة 
  ٧/١٩٠، ٢/، طتفسري القرءان العظيمابن كثري،) ٦(
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، )١("دليلالالفطرة، وقام عليه 
MGFED:تعاىل  قال CB A@?> =<;:9L)من اعتقد أن وكل )٢

ذا النوع من التوحيد  وقد  هناك خالقا غري هللا، أو مالكا هلذا الكون متصرفا فيه غري هللا فقد أخل 
ذا التوحيد ت كثرية يف القرآن  ،كان الكفار األوائل يقرون  م كانوا يقرون به آ والدليل على أ

  )٣(M«ª©¨§¦¥¤£¢¡�~}L:منهاقوهلتعاىل
  دالئل توحيد الربوبية من السورة: املطلب الثاين

ت تنطق بتوحيد الربوبية وميكن أن جيمل مظاهر الربوبية فيها يف النقاط    :التاليةفهناك آ
ن هللا هو املالك ما يف السماوات وما يف األض - ١   اإلقرار 

M:9876543:قال تعاىل 210L" أي مقررًا وحدانية املالك ملا يف السماوات
  .)٤("واألرض واستعالءه وعظمته على وجه االنفراد

  اإلحياء واإلماتة - ٢
¾¿ M :تعاىل  وقال ½¼»º¹¸¶µ ´L  : إلحياء واإلماتة، أي هو املتصرف 

  )٥(.ونفوذ املشيئة والقدرة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده ال شريك له
 خلق هللا للسماوات، واألرض، واإلنسان، واحليوان - ٣
M21:تعاىل  وقال 0/.-,+ * )( '&%$# "!

76 543L  
 .تدبري هللا األمور كلها وأنه هو الرازق - ٤

MGFED: قال تعاىل CB A@?>=<; :9L قال السيد قطب
ذه  ووحدانية . يستطرد مع الربوبية إىل وحدانية اخلالق، وتفرد ذاته": األيةرمحه هللا عند تقسريه 

  ) ١("ءويف علمه بكل شي. املتصرف يف مقادير السماوات واألرض، ويف بسط الرزق وقبضه

                                                        

 .٢٨-١/٢٧، ١/ط، مدكرة التوحيدعفيفي،  ) ١(
 .١٢األية: سورة الشورى) ٢(
 .٦١األية:سورةالعنكبوت) ٣(
 . ٣١٣٧/ ٥، ١٧/ط،يف ظالل القرآنسيد قطب، ) ٤(
 .٧٥٢/ ١،١/ط ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، )٥(
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^  _M : وقال تعاىل   ]  \   [  Z`     c   b    aL  

 إنزال هللا الغيث - ٥
̧  M  »  º   ¹  :قال تعاىل ¶  µ   ´   ³  ²  ±  °   ̄   ®  ¬L  

الذي ينزل املطر  - سبحانه - وهو: أى"قال الشيخ دمحم سيد طنطاوي يف تفسري هذه األية 
على عباده، من بعد أن انتظروه فرتة طويلة حىت ظهرت على مالحمهم عالمات اليأس، وبدأت على 

َ : -تعاىل - وقوله.وجوههم أمارات القنوط ُ ر ر نْشُ َ يـ َ ِلُ و ّ ز نـَ ُ ُ معطوف على يـ ه تَ َ ينزل األمطار بعد : أى. محْ
س الناس من نزوهلا، وينشر رمحته عليهم عن طريق ما ينتج عن هذه األمطار من خريات وبركات 

َ .وأرزاق و ُ ه َ ُّ أى -سبحانه -و ِ يل َ يدُ أى: اْلو مِ َ احملمود على فعله، : الذي يتوىل عباده برمحته وإحسانه احلْ
اده الغيث بعد أن يئسوا منه، واملتأمل يف هذه اآلية الكرمية يراها تصور جانبا من حيث أنزل على عب

لغوث والنجدة بعد أن فقد الناس  لغيث يشعر  فضل هللا على عباده بطريقة حمسوسة، فالتعبري 
ر الضيق قد ظهرت على وجوههم، والتعبري بقوله ن آ لقنوطيشعر   - األمل يف ذلك، والتعبري 

ا  - تعاىل نتشار الرجاء والفرح واالنشراح على الوجوه بعد أن حل  ، يشعر  ُ ه تَ َ َمحْ ُ ر ر نْشُ َ يـ َ و
يدُ يشعر بقرب هللا: -تعاىل - والتعبري بقوله.القنوط مِ َ ُّ احلْ ِ يل َ َ اْلو و هُ َ من عباده، وبوجوب  -تعاىل - و

  .)٢(."شكره على ما أعطى بعد املنع، وعلى ما فرج بعد الضيق
حيائهم بعد املوتخلق هللا  - ٦  جبميع الكائنات، وأنه هو القادر 

MÍÌ :قال تعاىل ËÊ ÉÈ ÇÆÅÄÃÂ ÁÀ ¿¾½L  
م، : أي ُ {ومن أدلة قدرته العظيمة، وأنه سيحيي املوتى بعد مو ْلق ْضِ {هذه } خَ األر َ اتِ و َ او َ م } السَّ

على عظمهما وسعتهما، الدال على قدرته وسعة سلطانه، وما فيهما من اإلتقان واإلحكام دال على 
حق ألنواع العبادة  حكمته وما فيهما من املنافع واملصاحل دال على رمحته، وذلك يدل على أنه املست

طلة ا{.كلها، وأن إهلية ما سواه  َ م يهِ ِ َثَّ ف ا ب َ م َ نشر يف السماوات واألرض من أصناف : أي} و
ْ {. الدواب اليت جعلها هللا مصاحل ومنافع لعباده هِم عِ ى مجَْ َل َ عَ و ُ ه َ م ملوقف : أي} و مجع اخللق بعد مو

ٌ {القيامة ير ُ قَدِ اء َشَ ا ي ان لذلك، ويتوقف وقوعه على وجود اخلرب الصادق، فقدرته ومشيئته صاحل} إَِذ
                                                        

 . ٣١٣٧/ ٥، ١٧/ط،يف ظالل القرآنسيد قطب، )١(
  .٣٧- ١٣/٣٦، ١/، طالتفسري الوسيط للقرآن الكرميطنطاوي،) ٢(
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ت وغريها الواردة يف هذه   )١(.وقد علم أنه قد تواترت أخبار املرسلني وكتبهم بوقوعه فمثل هذه اآل
  .السورة دليل على التوحيد الربوبية

  توحيد األلوهية تعريف : ملطلب الثالثا
ّ تعاىل "فتوحيد األلوهية  فراد ا ن هو ِإ َفعال العباد، ويسمى توحيد العبادة، ومعناه االعتقاد اجلازم 

 ّ لعبادة : هو -سبحانه وتعاىل -ا طل، وإفراده تعاىل  َ غريه، وكل معبود سواه  له ُ احلق وال ِإ اإلله
َف شيء من العبادة لغريه؛   ر ْ ُص واخلضوع والطاعة املطلقة، وَأن ال يشرك به َأحد كائنا من كان، وال ي
كالصالة، والصيام، والزكاة، واحلج، والدعاء، واالستعانة، والنذر، والذبح، والتوكُّل، واخلوف والرجاء، 
ِ مجيعا،  ِ والرجاء ِ واخلوف ّ ُب حل  ُّ دَ ا َ ب ْ ع ُ ، وغريها من أَنواع العبادة الظاهرة والباطنة، وَأن يـ ّ ُب واحل

قال  )٢("وعبادتُه ببعضها دون بعض ضالل
Mcb:تعاىل a `_^]\mlk ji hg fed

vutsrqp onL)٣(  
بوا ورجعوا : "قال ابن كثري رمحه هللا تعاىل يقول تعاىل ممتنا على عباده بقبول توبتهم إليه إذا 

ووحه الداللة من األية أن التوبة من ، )٤(" أنه من كرمه وحلمه أنه يعفو ويصفح ويسرت ويغفر:إليه
ا توا    .وهذا معىن توحيد األلوهية العبادات اليت حيبها هللا وأمر عبادة أن 

: قال تعاىلو 
M{zyx wvut srqponm lk jih g

 ¡ �~}|L)لتعاىلاوق.)٥:M Ø ×ÖÕ ÔÓÒÑ ÐÏL)٦(.  

اذَ : " ومن السنة عن ابن عباس رضي هللا عنهما قال َ ع ُ َ م لَّم َ س َ هِ و ْ ي َل ُ عَ َّ لَّى ا َ ُّ ص ِ َثَ النَّيب ع َ ا بـ مَّ َل
ِن  َ م َ لِ اْلي ْ ِو َأه ْ لٍ إِىلَ حنَ َ ب َ َ ج ْن ُ ب ه ْ : " قَالَ َل م وهُ عُ ا تَدْ َ ْ َأوَّلَ م ن ُك َ ْلي ابِ فَـ تَ لِ اْلكِ ْ ْ َأه ن ٍ مِ م ْ و ى قَـ َل ُ عَ م دَ إِنَّكَ تـَقْ

اىلَ  َ ع َ تـَ َّ وا ا دُ ِ ّ ح َ و ُ ىلَ َأنْ يـ   )١(..)ِإ
                                                        

 .٧٥٩/ ١،١/ط ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، )١(
 .١/٣٨، ١، طالوجيز يف عقيدة السلف الصاحلاألثري،  )٢(
  ٢٦-٢٥األية : سورة الشورى) ٢(
 .٧/٢٠٤، ٢/، طتفسري القرءان العظيمابن كثري، )٤(
 .٢٣األية  : سورةاإلسراء )٥(
 .١٦٣األية  : سورة البقرة )٦(
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  دالئل توحيد األلوهية من السورة: املطلب الرابع

قال 
Mmlk:تعاىل ji hg fed cb a `_^]\

utsrqp onL  
هذا بيان لكمال كرم هللا تعاىل وسعة جوده ومتام لطفه، : "هللاقال الشيخ السعدي رمحه 

م ويندمون عليها، ويعزمون على أن ال  بقبول التوبة الصادرة من عباده حني يقلعون عن ذنو
ت  م، فإن هللا يقبلها بعد ما انعقدت سببا للهالك، ووقوع العقو يعاودوها، إذا قصدوا بذلك وجه ر

ِ {،الدنيوية والدينية ات ِئَ ّ ي ِن السَّ و عَ فُ ْ ع َ يـ َ وميحوها، وميحو أثرها من العيوب، وما اقتضته من } و
ت، ويعود التائب عنده كرميا، كأنه ما عمل سوءا قط، وحيبه ويوفقه ملا يقر به إليه وملا كانت .العقو

ن التوبة من األعمال العظيمة، اليت قد تكون كاملة بسبب متام اإلخالص والصدق فيها، وقد تكو 
قصة عند نقصهما، وقد تكون فاسدة إذا كان القصد منها بلوغ غرض من األغراض الدنيوية، وكان 

َ {: حمل ذلك القلب الذي ال يعلمه إال هللا، ختم هذه اآلية بقوله ُلون َ ع فْ ا تـَ َ ُ م م َل ْ ع َ يـ َ فا تعاىل، دعا } و
بة إليه والتوبة من التقصري، فانقسموا  : إىل قسمني -ب االستجابة لهحبس-مجيع العباد إىل اإل

ِ {مستجيبني وصفهم بقوله  ات َ وا الصَّاحلِ ُل مِ عَ َ نُوا و َ َ آم ين ُ الَّذِ يب تَجِ ْ َس ي َ م ملا دعاهم : أي}و يستجيبون لر
إليه وينقادون له ويلبون دعوته، ألن ما معهم من اإلميان والعمل الصاحل حيملهم على ذلك، فإذا 

وزادهم من فضله توفيقا ونشاطا على العمل، وزادهم .لغفور الشكوراستجابوا له، شكر هللا هلم، وهو ا
دة عن ما تستحقه أعماهلم من الثواب والفوز العظيم وأما غري املستجيبني  .مضاعفة يف األجر ز

ٌ {وهم املعاندون الذين كفروا به وبرسله، فـ  يد دِ ابٌ شَ َذ ْ عَ ُم   .)٢("يف الدنيا واآلخرة} َهل
 العالقة بني توحيدالربوبية وتوحيد األلوهية: امساملطلب اخل

ن هناك  عالقة بني أقسام التوحيد، ألن هذه األقسام تشكل مبجموعها جانب  فقد بني أهل العلم 
جتماع أنواع التوحيد، فهي متكافلة  اإلميان  الذي نسميه التوحيد، فال يكمل ألحد توحيده إال 

دون توحيد الربوبية ب يبقىستغناء ببعضها عن اآلخر، فال كن االمتالزمة، يكمل بعضها بعضاً، وال مي
                                                        

ب ما جاء يف دعاء النيب ملسو هيلع هللا ىلص أمته إىل توحيد هللا تبارك   ،اجلامع الصحيح املختصرأخرجه البخاري يف ) ١( كتاب التوحيد، 
 )٦٩٣٧(رقم ) ٦/٢٦٨٥(وتعاىل،

 ٧٥٨/ ١،١/ط ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، ) ٢(
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وكذلك توحيد هللا وال يقوم توحيد األلوهية بدون توحيد الربوبية،  كتملتوحيد األلوهية، وكذلك ال ي
وع منها واالحنراف يف أي ن طاءيد هللا يف أمسائه وصفاته، فاخليف ربوبيته وألوهيته ال يستقيم بدون توح

  :ولذا يقول العلماء. هو خلل يف التوحيد كله
وقد بدون معرفة هللا، فهما متالزمان معرفة هللا ال تكون بدون عبادته، والعبادة ال تكون"  

الربوبية مستلزم فتوحيد ).هي عالقة تالزم وتضمن ومشول: (أهل العلم هذه العالقة بقوله اأوضح بعض
وتوحيد األمساء والصفات شامل للنوعني ، وتوحيد األلوهية متضمن لتوحيد الربوبية ،لتوحيد األلوهية

 ً رب وحده ال شريك له يف أن من أقر بتوحيد الربوبية وعلم أن هللا سبحانه هو ال: وبيان ذلك. معا
لعبادة  يتولدربوبيته  أن يعبد إال  كنوحده سبحانه وتعاىل؛ ألنه ال ميمن ذلك اإلقرار أن يفرد هللا 

، وما دام كله  وح ً خالقًا مالكًا مدبرًا وهلذا جتد يف .ده وجب أن يكون هو املعبود وحدهمن كان ر
ت الدعوة إىلآالقر  ت الربوبية مقرونة   قولة:توحيد األلوهية، ومن أمثلة ذلك ن الكرميآ

M}|{zyxvutsrqponml :تعاىل

±°¯®¬«ª©¨§¦¥¤£¢¡�~L)١(.  
األلوهية فهو متضمن لتوحيد الربوبية؛ ألن من عبد هللا ومل يشرك به شيئًا فهذا يدل ضمنًا وأما توحيد 

ن هللا وهذا أمر يشاهده املوحد من نفسه، فكونه قد أفرد .هو ربه ومالكه الذي ال رب غريه على أنه قد اعتقد 
لعبادة ومل يصرف شيئًا منها لغري هللا، ما هو إال إلقراره بتوحيد مالك، وال متصرف  الربوبية، وأنه ال رب، وال هللا 

، وذلك ألنه يقوم على إفراد هللا تعاىل بكل ما ، إال هللا وحده وأما توحيد األمساء والصفات فهو شامل للنوعني معًا
 –اخلالق  –الرب : له من األمساء احلسىن، والصفات العلى اليت ال تنبغي إال له سبحانه وتعاىل، واليت من مجلتها

التواب، وهذا هو توحيد  –الرحيم  –الغفور  –هللا : ومن مجلتها، امللك، وهذا هو توحيد الربوبية –الرازق 
  .)٢("األلوهية

لتوحيد، بل نقول قوالً  لنوعي اكل سورة يف القرآن هي متضمنة ": قال ابن القيم رمحه هللاو 
 ً إما خرب عن هللا :فإن القرآن، داعية إليهإن كل آية يف القرآن فهي متضمنة للتوحيد، شاهدة به، : كليا

وإما دعوة إىل عبادته وحده ال شريك له، . وأمسائه، وصفاته، وأفعاله، فهو التوحيد العلمي اخلربي
يه وأمره، . وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد اإلرادي الطليب ي، وإلزام بطاعته يف  وإما أمر و

م يف وإ. فهي حقوق التوحيد ومكمالته ما خرب عن كرامة هللا ألهل توحيده وطاعته، وما فعل 
                                                        

 .٢١األية : البقرةسورة ) ١(
 .٤٢-١/٤٠، ١ط، معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفاتالتميمي، ) ٢(
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م يف الدنيا .الدنيا، وما يكرمهم به يف اآلخرة، فهو جزاء توحيده وإما خرب عن أهل الشرك، وما فعل 
م يف العقىب من العذاب، فهو خرب عمن خرج عن حكم توحيده، فالقرآن كله  من النكال، وما حيل 

ن هناك و )١("جزائه، ويف شأن الشرك وأهله وجزائهميف التوحيد وحقوقه و  هذا القول يوضح ويبني 
  عالقة بني أقسام التوحيد

  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 .٣،٣/٤١٧/ط،مدارج السالكنيابن القيم اجلوزية، ) ١(
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 أمساء هللا وصفاته الواردة يف السورة:امساملبحث اخل

بالكمال املطلق من مجيع الوجوه بنعوت عز وجل اعتقاد انفراد الربهو فتوحيد األمساء والصفات 
ثبات ما أثبته هللا  العظمة، واجلاللة واجلمال اليت ال يشاركه فيها مشارك بوجه من الوجوه، وذلك 
لنفسه، أو أثبته له رسوله ملسو هيلع هللا ىلص من مجيع األمساء والصفات، ومعانيها وأحكامها الواردة يف الكتاب 

ا وال تعطيل وال حتريف وال والسنة على الوجه الالئق بعظمته وجالله، من غري نفي لشيء منه
  )١(.متثيل

  :لقد دلت السورة علي بعض أمساء هللا وصفاته وهي كالتاىلو

%  &  '      )  (  *  +   M : ودلك يف قوله تعاىل)  العزير واحلكيم(ورد يف السورة امسي 

  /  .     -  ,L احلكمةفمن أسم هللا العزير اشتق صفة العزة ومن امسه احلكيم اشتق صفة.  

ّ والعظيم(وورد يف السورة  أمسي  M    8  76  5  4  3  2  1  0 :وذلك يف قوله تعاىل) العلي

  ;  :   9L ومن امسه العظيم اشتق صعة العظمة ،فمن اسم هللا العلي استق صفة العلو.  

M O  N  M     L    K  J    P : وذلك يف قوله تعاىل) الغفور والرحيم( وور د يف السورة  امسي

  QLومن الرحيم اشتق صفة الرمحة ،فمن اسم هللا الغفور اشتق صفة املغفرة.  

M  W  V  U  T   S  R : وذلك يف قوله تعاىل) احلفيظ(وورد يف السورة اسم هللا

  ^   ]  \   [  Z  Y  XL>  
́   M  ¶  µ :وذلك يف قوله تعاىل  )الويل والقدير (وورد يف السورة امسي  ³²  ±  °   ̄    ®

  À  ¿  ¾        ½  ¼   »  º  ¹  ¸L فمن اسم هللا الويل اشتق صفة الوالية، ومن القدير اشتق صفة
  .القدرة

M     5   43        2  1 : وذلك يف قوله تعاىل) السميع والبصري(وورد يف السورة أمسي 

  8   7  6L ،ومن البصري اشتق صفة البصرفمن اسم هللا السميع  اشتق صفة السمع.  
                                                        

 ١٨/ ٣،١/ط ،القول السديد شرح كتاب التوحيدالسعدي، )١(
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M  A   @  ?  >   =<  ;  :  9 :وذلك يف قوله تعاىل) العليم(وور يف السورة اسم 

   H  G  F  E  D  CBLفمن اسم هللا العليم اشتق صفة العلم.  

M  ]  \  [  Z : وذلك يف قوله تعاىل) اللطيف والرزاق والقوي(وور يف السورة اسم 

  d   c  b   a  `_  ^L َ زق فمن اسم هللا اللطيف اشتق صفة اللطف،ومن الرزاق اشتق الر
  .ومن القوي اشتق صفة القوة

فمن اسم هللا M  A  @   ?  >     =  <L :وذلك يف قوله تعاىل)  الشكور(وود يف السورة  اسم 
  .الشكور اشتق صفة الشكر

̈    © M :وذلك يف قوله تعاىل) اخلبري(وورد يف السورة  اسم      §    «  ªL فمن اسم هللا
  .اخلبري اشتق صفة اخلربة

́    M  µ وذلك يف قوله تعاىل) احلميد(وود يف السورة اسم   ³  ²  ±  °   ̄  ®  ¬

  ¼  »  º   ¹  ̧¶L فمن اسم هللا احلميد اشتق صفة احلمد  

  :شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللايقول 

وعلى الصفة اليت تضمنها االسم كالعليم وكل اسم من أمسائه يدل على الذات املسماة "  
يدل على الذات والعلم والقدير يدل على الذات والقدرة والرحيم يدل على الذات والرمحة ومن أنكر 
داللة أمسائه على صفاته ممن يدعي الظاهر فقوله من جنس قول غالة الباطنية القرامطة الذين يقولون 

ه النقيضني فإن أولئك القرامطة الباطنية ال ينكرون امسا ال يقال هو حي وال ليس حبي بل ينفون عن
هو علم حمض كاملضمرات وإمنا ينكرون ما يف أمسائه احلسىن من صفات اإلثبات فمن وافقهم على 
مقصودهم كان مع دعواه الغلو يف الظاهر موافقا لغالة الباطنية يف ذلك وليس هذا موضع بسط ذلك 

ائه يدل على ذاته وعلى ما يف االسم من صفاته ويدل أيضا على وإمنا املقصود أن كل اسم من أمس
الصفة اليت يف االسم اآلخر بطريق اللزوم وكذلك أمساء النيب مثل دمحم وأمحد واملاحي واحلاشر والعاقب 

  )١("وكذلك أمساء القرآن مثل القرآن والفرقان واهلدى والشفاء والبيان والكتاب وأمثال ذلك
                                                        

 .٣٣٤-١٣/٣٣٣ط، .د،جمموع الفتاوى، ابن تيمية، )١(



 

19 
 

ق عليه جاز أن يشتق منه املصدر والفعل فيخرب به عنه فعال ومصدرا وحنو السميع وإن االسم إذا أطل
ألفعال من ذلك حنو "  Mالبصري القدير يطلق عليه منه السمع والبصر والقدرة وخيرب عنه    !

#L]ادلة هذا إن كان الفعل متعد فإن كان الزما مل   ]٢٣:املرسالت[M 2  1  0L]١:ا
  )١(" احلي بل يطلق عليه االسم واملصدر دون الفعل فال يقال حيخيرب عنه به حنو 

أقسام بثالث  وأما أنواع الصفات، فإن الصفات قسمها أهل العلم إىل أقسام، وهي ثالثة
عتبار الدليل إىل صفات شرعية وصفات عقلية، ومعىن هذا: اعتبارات أن الصفات : قسموها 

يدل عليها العقل استقالالً، وقد ال يدل عليها العقل عتبار نوع الدليل الذي يدل عليها قد 
صفة احلياة؛ فإن أي عاقل يعلم أن اإلله : فمن الصفات العقلية... استقالالً، وإمنا يدل عليها الشرع

ال بد أن يكون حياً؛ ألنه ال يتصور إله معبود وهو ميت، وكذلك العلم والقدرة؛ فإنه ال يتصور أن 
لبداهة يعرفه أول ما تعرض عليه، وهو ما يسميه العلماء، الضرورة يكون إله جاهل أو عاجز ، وهذا 

وهناك من الصفات ما ال يدل العقل عليها استقالالً مثل صفة الوجه  عز وجل، وصفة .العقلية
لتنبيه عليها ملا  اليدين، والنزول وحنو ذلك من الصفات، فهذه الصفات لو مل ترد النصوص الشرعية 

  .، وهلذا مسيت شرعيةعرفناها
عتبار تعلقها : النوع الثاين من أنواع الصفات هو ملشيئة فإن الصفات  عتبار تعلقها 

صفات ذاتية وصفات فعلية، أما الصفات الذاتية فهي اليت ال تنفك عن هللا عز وجل : ملشيئة نوعان
إلراد صفة العلم : ة واملشيئة، مثلي وجه من الوجوه، وهي الصفات الدائمة اليت ال تعلق هلا 

رد يف السورة ذكر هذه الصفات، قد و و  .واحلياة واليدين والعينني وحنو ذلك من الصفات
 ،العزة،واحلكمة، والعلو، والعظمة، والقدرة، والسمع، والبصر، والعلم، والقوة، واخلربة،واحلمد:(وهي

  .)والعدل
هللا عز وجل، إن شاء فعلها وإن شاء  الصفات املتعلقة مبشيئة: وأما الصفات الفعلية فهي

يء واإلتيان واخللق، وحنو ذلك من الصفات: تركها، مثل وقذ ورد يف  .صفة النزول واالستواء وا
  )املشيئة، والفاطر واخللق والغضب، واملغفرة، والرمحة، والوالية، واللطف( السورة

                                                        

  .١/١٦٢ط، .د ،بدائع الفوائدابن القيم اجلوزية، )١(
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: وكالمها مبعىن واحد، وهي تنقسم إىل قسمنيوالصفات الفعلية يسميها العلماء الصفات االختيارية، 
ر مباشرة : صفات فعلية متعدية، وصفات فعلية الزمة، فالصفات الفعلية املتعدية هي اليت يكون هلا آ

  .صفة اخللق والتدبري واإلحياء واإلماتة وحنو ذلك: على اخللق، مثل
ر على العباد،مثل صفة النزول، فهذه ليس هل: صفات فعلية الزمة: والنوع الثاين ا آ  

عتبار النفي واإلثبات : النوع الثالث من الصفات عتبار النفي واإلثبات؛ فإن الصفات 
صفات ثبوتية وصفات منفية، فمعىن فالصفات الثبوتية مثل إثبات هللا عز وجل : تنقسم إىل قسمني

:  عز وجل عن نفسه مثللنفسه العلم واحلياة والقدرة وحنو ذلك، والصفات املنفية هي ما نفاها هللا
نة والعجز   )١(،نفي الند واملثيل والسِ

، كما يقوله الشيخ والصفة إذا كانت منقسمة إىل كمال ونقص مل تدخل مبطلقها يف أمسائه
والصفة إذا كانت منقسمة إىل كمال ونقص مل تدخل مبطلقها يف أمسائه بل يطلق :"ابن القيم رمحه هللا

كاملريد والفاعل والصانع فإن هذه األلفاظ ال تدخل يف أمسائه وهلذا غلط من عليه منها كماهلا وهذا  
لصانع عند اإلطالق بل هو الفعال ملا يريد فإن اإلرادة والفعل والصنع منقسمة وهلذا إمنا أطلق  مساه 

لفعل مقيدا أن يشتق له م... على نفسه من ذلك أكمله فعال وخربا  نه أنه ال يلزم من اإلخبار عنه 
اسم مطلق كما غلط فيه بعض املتأخرين فجعل من أمسائه احلسىن املضل الفاتن املاكر تعاىل هللا عن 
قوله فإن هذه األمساء مل يطلق عليه سبحانه منها إال أفعال خمصوصة معينة فال جيوز أن يسمى 

  )٢(.مسائها
ا على اإلطالق إال مقيداً، مثل املكر، : وأما صفة الكمال بقيد، فهذه ال يوصف هللا 

واخلداع، واالستهزاء وما أشبه ذلك، فهذه الصفات كمال بقيد، إذا كانت يف مقابلة من يفعلون 
لنسبة  عز وجل، وهلذا ال يصح إطالق وصفه  ذلك، فهي كمال، وإن ذكرت مطلقة، فال تصح 

                                                        
 .١/١٥ط، .، دشرح العقيدة الواسطيةالعلياين،)١(
 .١/١٦٢ط، .د ،بدائع الفوائدابن القيم اجلوزية، )٢(
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ملنافقني، خادع للمنافقني، : أو املستهزئ أو اخلادع، بل تقيد فنقول ملاكر ملاكرين، مستهزئ  ماكر 
ت إال مقيدة ا مل    )١( .كائد للكافرين، فتقيدها أل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                        

  .١/١٤٣، ٥/ط ،شرح العقيدة الواسطيةبن عثيمني، ا) ١(
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  مذاهب الفرق يف مسألة األمساء والصفات:السادساملبحث 
M76: قال تعاىل 54321L  

ذه األية:قال الشيخ السعدي رمحه هللا وهذه اآلية وحنوها، دليل ملذهب أهل " عند تفسريه 
َ  {: وفيها رد على املشبهة يف قوله. السنة واجلماعة، من إثبات الصفات، ونفي مماثلة املخلوقات ْس ي َل

 ٌ ء ْ ي هِ شَ ِ ل ثْ مِ ُ {: وعلى املعطلة يف قوله} كَ ري َصِ ُ اْلب يع مِ َ السَّ و ُ ه َ   )١(}و
ا وإمرارها  انطالقا من هذه األية  فمذهب أهل السنة واجلماعة يف أمساء هللا وصفاته هو إثبا

كما جاءت، وعلى الوجه الالئق  سبحانه وتعاىل من غري حتريف وال تعطيل وال تكييف وال 
M76:متثيل، عمالً بقوله سبحانه 54321L)وقوله .)٢

مساء. )٣(MHGFEDCL:سبحانه ووصف نفسه بصفات فالواجب  فقد مسى نفسه 
ا، وإمرارها كما جاءت، الرحيم، والعزيز، والقدير، والسميع، والبصري، والرؤوف، والغفور، والعليم  إثبا

ا  على الوجه ، من غري حتريف، وال تعطيل إىل غري ذلك، جيب إثبا ، وال تكييف ما يقول الالئق 
:  أ عبد هللا: اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا قال له رجلوال أنه مثل كذا مثل كذا، فنقول ما قاله 

االستواء معلوم، والكيف جمهول، : "الرمحن على العرش استوى، كيف استوى؟ فقال له رمحه هللا
ٍ من "واإلميان به واجب، والسؤال عن ذلك بدعة ، صفات هللا تليق به، ال يشابه خلقه يف شيء

هذا )٥(M 4321L)٤(M210/.L:هسبحان–صفاته جل وعال، كما قال 
 .هو مذهب أهل السنة واجلماعة يف تقرير مسألة األمساء والصفات

هو إنكار مجيع : مذهبهم يف األمساء والصفاتف)٦(،جلهمية هم أتباع جهم بن صفوانوأما
از ،األمساء والصفات  عز وجل ب ا ردة  .وجعل أمساء هللا من  وأما املعتزلة فيثبتون األمساء ا

نوع : وجهم اشتهر عنه نوعان من البدعة ":قال الشيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه هللا .وينفون الصفات
                                                        

 .٧٥٤/ ١،١/ط ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، )١(
 
 .١١األية :سورة الشورى) ٢(
 .١٨٠األية :سورة األعراف) ٣(
 .٤األية :سورةاإلخالص) ٤(
 .٧٤األية : سورةالنحل) ٥(
وقد ظهرت بدعة جهم برتمذ، واجلهمية توافق املعتزلة يف . أتباع جهم بن صفوان، واجلهمية من اجلربية اخلالصة هم: اجلهمية) ٦(

شياء  ).١٢/١٢٩سري أعالم النبالء (.نفي الصفات االزلية، وتزيد عليهم 
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يف األمساء والصفات، فغال يف نفي األمساء والصفات، ووافقه على ذلك مالحدة الباطنية والفالسفة 
)١(."الصفات دون األمساءوحنوهم، ووافقه املعتزلة يف نفي 

.  
فيما  الفة للسلفوليس لألشاعرة أقوال خم"يثبتون أمساء هللا تعاىل الواردة كالمها األشاعرةواملاتريديةوأما

مساء هللا تعاىل يف اجلملة، وقد ا  مجهور السلف، ولذامسلك مجهور األشاعرة واملاتريدية  تبعيتعلق 
اليت  الصفات أي(  والصفات ما عدا صفات األفعال االختياريةيثبتون األمساء : قدماء األشاعرة يقال

ا أزلية، وذلك  مثل هذه الصفات، ف)تتعلق مبشيئته واختياره ا على اعتبار أ ا أو يثبتو إما يؤولو
ا من صفات الفعل املنفصلة  ،خوفاً منهم على حد زعمهم من حلول احلوادث بذات هللا أو جيعلو

وأما األشاعرة املتأخرون ومعهم املاتريدية فهم يثبتون األمساء وسبعًا من ، عن هللا اليت ال تقوم به
ويزيد بعض املاتريدية صفة ) احلياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، اإلرادة، الكالم: (الصفات هي

قي ال)التكوين(منة هي   )٢(صفات، ويؤولون النصوص الواردة فيها، وحيرفون معانيها، وينفون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
 .١/١٠٤/ط.داحلسنة والسيئة، ابن تيمية، )١(
  .٧٧-١/٧٦، ٢/ط، العرشالذهيب، ) ٢(
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ت الواردة يف السورة على نفي الشرك: املبحث السابع  :قوله تعاىل داللة اآل

M¿¾ ½¼»º¹¸ ¶µ´³²±°¯ ®L  

 :وفيه مطلبان
  تعريف الشرك :ملطلب األولا

من حرف الشني والراء والكاف  مادة الشرك املكونة: (البن فارس) معجم مقاييس اللغة(جاء يف 
  :أصالن

  .يدل على مقارنة وخالف انفراد: أحدمها
  ).يدل على امتداد واستقامة: واآلخر

سكان الراء، أغلب يف االستعمال، يكون مصدرا وامسا، : أما األول لتخفيف أي  فهو الشرك، 
، بكسر األول وسكون : تقول يتشاركته يف األمر وشركته فيه أشركه شركًا شركة، بفتح : الثاين، و

ً : أشركته: ويقال. األول وكسر الثاين فيها اشتقاقات لفظ الشرك وعلى هذا يكون منأي جعلته شريكا
  .يف اللغة على األصل األول

الشَّركة والشَّرِكة سواء؛ خمالطة الشريكني، : (كما قال ابن منظوراحملافظة، واملصاحبة، واملشاركة- ١
: تشاركنا، وقد اشرتك الرجالن وتشاركا، وشارك أحدمها اآلخر والشريكاشرتكنا مبعىن : يقال

 )املشارك، والشرك كالشريك، واجلمع أشراك وشركاء
تستوي : أي يستوي فيه الناس، واسم مشرتك: طريق مشرتك: يقال: ()١(قال ابن منظور: التسوية -٢

)٢()فيه معاين كثرية
.  

شاركت : الشيء بني اثنني ال ينفرد به أحدمها، ويقالالشركة هو أن يكون : ()٣(وقال ابن فارس 
ً، إذا جعلته شريكاً لك ً يف الشيء، إذا صرت شريكه، وأشركت فال ، قال تعاىل حكاية عن )فال

  )٤() ٣٢: طهMÊÉÈL  :موسى عليه الصالة والسالم
                                                        

هـ أنطر الدرر الكامنة يف أعيان املائة ٧١١هـ وتويف٦٣٠مكرم بن علي أيب الفضل مجال الدين ابن منطور ولد عام دمحم بن ) ١(
 .١٠٨/ ٢الثامنة 

 .١٠/٤٤٨، ١/ط، لسان العربابن منظور، ) ٢(
 )األعالم للزكلي (م ٣٩٠هـ وتويف ٣٢٩أمحد بن فارس بن زكر الغزوينيالراري ولد ) ٣(
 .٢٦٥/ ٣ ،١/طاللغة،مقاييس  معجمابن فارس، ) ٤(
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  .لذايطلق الشرك يف اللغة على التسوية بني الشيئني
  )١(عام وخاص: ويف الشرع معنيان 
  :تسوية غري هللا هللا فيما هو من خصائصه سبحانه، ويندرج حتته ثالثة أنواع: املعىن العام - ١

الشرك يف الربوبية، وهو تسوية غري هللا  فيما هو من خصائص الربوبية، أو نسبة شيء : األول
قال ، كمنها إىل غريه، كاخللق والرزق واإلجياد واإلماتة والتدبري هلذا الكون وحنو ذل

¾¿M:تعاىل ½¼»º¹¸¶µ ´³²±°¯ ®L)٢(  
¯M³²±°: "رمحه هللا)٣(قال الشيخ السعدي ®L هم، فقد غلطوا م إ م بعباد يتولو

ت،  أقبح غلطفا هو الويل الذي يتواله عبده بعبادته وطاعته، والتقرب إليه مبا أمكن من أنواع التقر
خراجهم من ويتوىل عباده عموما بتدبريه، ونفوذ القدر فيهم،  ويتوىل عباده املؤمنني خصوصا، 

¾¿Mالظلمات إىل النور، وتربيتهم بلطفه، وإعانتهم يف مجيع أمورهم ½¼»º¹¸Lأي :
إلحياء واإلماتة، ونفوذ املشيئة والقدرة، فهو الذي يستحق أن يعبد وحده ال شريك  هو املتصرف 

  .)٤(له
 يف شيء من خصائص األلوهية، كالصالة الشرك يف األلوهية، وهو تسوية غري هللا : الثاين

M M:والصيام والدعاء واالستغاثة والذبح والنذر وحنو قال هللا تعاىل

XWVU TSRQPONL)٥(  
الشرك يف األمساء والصفات، وهو تسوية غري هللا  يف شيء منها، وهللا تعاىل : لثالثا

M7:يقول 6 54321L)٦(.  
ندا يدعوه كما يدعو هللا ويسأله الشفاعة كما يسأل هللا ويرجوه  وهو أن يتخذ  : املعىن اخلاص - ٢

إذا أطلقت يف القرآن " الشرك " كما يرجو هللا، وحيبه كما حيب هللا، وهذا هو املعىن املتبادر من كلمة 
  .)١(أو السنة

                                                        

 .١/٥٨، ١/ط، صول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةأ، خنبة من العلماء) ١(
 .٩األية :سورةالشورى)٢(

صر آل سعدي ولد سنة (٣)   صر بن عبدهللا إبن   م١٣٧٦هـ يف  بلدة عنيزة يف القصيم  وتويف  عام ١٣٠٧عبد الرمحن بن 
 ٧٥٢/ ١،١/ط ،الرمحن يف تفسري كالم املنانتيسري الكرمي السعدي،  (٤)

 .١٦٥األية :سورة البقرة(٥) 
 .١١األية :سورة الشورى) ٦(
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  الشرك أقسام: املطلب الثاين
  .أكرب وأصغر: ينقسم الشرك إىل قسمني 

قل من ملة و  األكربالشرك : النوع األول هو اختاذ ند مع هللا يعبد كما يعبد هللا، وهو 
ر جهنم ال يقضى عليه  اإلسالم حمبط لألعمال كلها، وصاحبه إن مات عليه يكون خملدا يف 

اوينقسم الشرك األكرب إىل أربعة أنواع   :فيموت وال خيفف عنه من عذا

: قال هللا تعاىلعظم أنواع العبادة،شرك الدعوة، أي الدعاء، وذلك أن الدعاء من أ - ١
M:9876543210/.-L)بل هو لب )٢

وملا ثبت أن الدعاء عبادة، فصرفه لغري هللا شرك، )٣(»الدعاء هو العبادة « : العبادة كما قال النيب ملسو هيلع هللا ىلص
 فمن دعا نبيا أو ملكا أو وليا أو قربا أو حجرا أو غري ذلك من املخلوقني فهو

 كافر، كما قالمشرك  
  )٤(MÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶L:تعاىل

 :ومن األدلة على أن الدعاء عبادة وأن صرفه لغري هللا شرك قوله تعاىل
MBA@?>=<;:9876543L)فأخرب عن هؤالء املشركني ،)٥

م، فكيف مبن يشرك  يف الرخاء  م وشد م يشركون  يف رخائهم، وخيلصون له يف كر
ويندرح حتت هذا الشرك اإلستغاثة واإلستعانة بغري هللا كاملالئكة واألنبياء واألولياء  .عياذا والشدة 

طلب العون، ودعاء مسألة، : إلستغاثة طلب الغوث، وهي إزالة الشدة، واإلستعانةوغريهم  ويقصد 
يدعو أحدا هو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو كشف ضر، وهلذا أنكر هللا على من الذي 

?  @           M  K  J  I  HG  F  E   D  C  B  A :قال تعاىل من دونه ممن ال ميلك ضرا وال نفعا

    O  N  M  LL)٦(.  
  

                                                        

 .١/٥٨، ١/ط، صول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةأ، خنبة من العلماء) ١(
 .٦٠األية :سورةغافر) ٢(
ب الدعاء، ) ٣(  صحيح) ١٤٧٩(، رقم)٢/٧٦(أخرجه أبوداود يف السنن، كتاب الصالة، 
 .١١٧األية :سورة املؤمنون) ٤(
 . ٦٥األية : سورةالعنكبوت) ٥(
 .٤٦األية  : الشورىسورة ) ٦(
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ء أو السمعة، إرادة كلية كأهل  - ٢ عماله الدنيا أو الر شرك النية واإلرادة والقصد، وذلك أن ينوي 
ا وجه هللا و  M  e :الدار اآلخرة، فهو مشرك الشرك األكرب، قال هللا تعاىلالنفاق اخللص، ومل يقصد 

  {    z   y   x   w  v   u  t   s   r   q  p   o  nm  l                 k  j  i  h  g               f
L)لغ اخلطورة.)١   .وهذا النوع من الشرك دقيق األمر 
أو حترمي ما أحل هللا، ويعتقد ذلك بقلبه شرك الطاعة، فمن أطاع املخلوقني يف حتليل ما حرم هللا  - ٣

نه خمالف لدين  أي أنه يسوغ هلم أن حيللوا وحيرموا ويسوغ له ولغريه طاعته يف ذلك مع علمه 
قال  اإلسالم فقد اختذهم أر من دون هللا وأشرك  الشرك األكرب

¦§¨©Mª:تعاىل ¥¤£¢¡ �~}L)٢( 
م ويشرتكون هم :"قال الشيخ السعدي رمحه هللا خيرب تعاىل أن املشركني اختذوا شركاء يوالو

هم يف الكفر وأعماله، من شياطني اإلنس، الدعاة إىل الكفر  وإ
Mª©¨§¦¥¤£¢¡L من الشرك والبدع، وحترمي ما أحل هللا، وحتليل ما حرم هللا وحنو

  .ذلك مما اقتضته أهواؤهم
ليدين به العباد ويتقربوا به إليه، فاألصل احلجر  مع أن الدين ال يكون إال ما شرعه هللا تعاىل،

ؤهم  ؤالء الفسقة املشرتكني هم وآ على كل أحد أن يشرع شيئا ما جاء عن هللا وعن رسوله، فكيف 
)٣(على الكفر

.  
قال هللا و 

¨©Mµ´³²±°¯®¬«ª:تعاىل

ÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶L)٤(.  
) أي يف تبديل حكم هللا(طاعة العلماء والعباد يف املعصية : وتفسري اآلية الذي ال إشكال فيه

هم، كما فسرها النيب ملسو هيلع هللا ىلص لعدي بن حامت ملا سأله  َ : قَالَ ال دعاؤهم إ ْلت ولَ هللاِ : قُـ ُ س َ ْ , َ ر ْ َمل م ُ نـَّه ِإ
                                                        

 .٢٠األية  :الشورىسورة ) ١(
  .٢١االية : سورة الشورى) ٢(
 .١/٧٥٧، ١/ط، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، ) ٣(
 .٣١األية  :سورةالتوبة) ٤(
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 َ ْ قَال م ُ ونـَه دُ ُ ب ْ ع َ ونُوا يـ ُك َ ْ : " ي ل َ َ , َأج ُ و َ هللا رَّم َ ا ح َ ْ م ُم لُّونَ َهل ِ ْ حيُ كِن ُ , َل لُّونَه تَحِ ْ س َ ي لَّ , فَـ َ ا َأح َ ْ م م هِ ْ ي َل ونَ عَ ُ ِم ّ ر حيَُ َ و
 ُ ُ , هللا ونَه ُ ِم ّ ر َ ح ُ ي ْ , فَـ ُم ْ َهل م ُ تـُه ادَ َ ب ْلكَ عِ )١("فَتِ

.  
  ويدخل حتت هذا النوع من الشرك التحاكم إىل غري شرع هللا من األنظمة والقوانني الوضعية،

ال جيوز طاعة العلماء يف حتليل احلرام وحترمي احلالل؛ فكذلك ال جتوز طاعة األمراء  كماف
التحاكم إىل كتاب هللا  علي املسلم والرؤساء يف احلكم بني الناس بغري الشريعة اإلسالمية؛ ألنه جيب

ى املسلم والبد عل؛ ألن هذا هو مقتضى العبودية والتوحيد؛ حياتهوشؤون  أمورهوسنة رسوله يف مجيع 
ن ) ٢(M  rq   p  o  n L : ؛ كما قال تعاىلأن يعلم أن التشريع حق  وحده كما البد أن يومن 

M  ÉÈ  Ç :مرجع األمة هو الكتاب والسنة كما قال تعاىل    Æ   Å   Ä  Ã  Â   ÁL)٣(.  

، فمن فالتحاكم إىل شرع هللا ليس لطلب العدل فقط، وإمنا هو يف الدرجة األوىل تعبُّد لذا 
البشرية؛ فقد اختذ واضعي تلك القوانني  الوضعية احتكم إىل غري شرع هللا من األنظمة والقوانني

ا شركاء  يف تشريعه؛ قال تعاىل ̈   M : واحلاكمني   §  ¦  ¥   ¤  £  ¢  ¡  �      ~  }

  ª©L)٤(  
م والذل واخلضوع اليت ال تنبغي إال  شرك احملبة، واملراد حمبة العبودية املستلزمة لإلجالل والتعظي - ٤

وحده ال شريك له، ومىت صرف العبد هذه احملبة لغري هللا فقد أشرك به الشرك األكرب،والدليلقوله 
[^M M:تعاىل \[ZY XWVUTSRQ POL)٥(  

وهو كل ما كان ذريعة إىل الشرك األكرب ووسيلة :النوع الثاين من أنواع الشرك، الشرك األصغر
أو ما جاء يف النصوص تسميته شركا ومل يصل إىل حد األكرب، وهو يقع يف هيئة العمل للوقوع فيه 

  :ومن أمثلته ما يلي، وأقوال اللسان
ء، والدليل ما رواه اإلمام أمحد وغريه عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال - أ ْ " يسري الر م ُك ْ ي َل افُ عَ ا َأخَ َ فَ م َ و نَّ َأخْ ِإ

 ُ غَر ْ َص كُ األْ ْ ر ِ ا الشّ َ ي َ اْلقِ م ْ و َ ْ يـ ُم لَّ َهل َ ج َ زَّ و ُ عَ َّ ولُ ا قُ َ ُ يـ ء َ ِ ّ ِ قَالَ الر َّ ولَ ا ُ س َ َ ر  ُ غَر ْ َص كُ األْ ْ ر ِ ا الشّ َ م َ وا و ا قَاُل ذَ ةِ ِإ َ م
 َ ون دُ ِ ْ جتَ ل وا هَ ُ ا فَانُْظر َ ي ِ الدُّنـْ ونَ يف ُ اء َ ر ْ تـُ تُم نـْ َ كُ ين وا إِىلَ الَّذِ ُ ب َ ه ْ اْذ م ِِ اهل َ م ْ َع ِ ُ َ النَّاس ِزي ُ ً  ج اء َ ز َ ْ ج م هُ نْدَ   )١("عِ

                                                        
ب ما يقضي القاضي ويفيت املفيت السنن الكربىأخرجه البيهقي يف ) ١(  .حديث حسن)٢٠٣٥٠(، رقم)١٠/١٩٨(، 
 .٥٤األية  : األعرافسورة ) ٢(
 .١٠األية : الشورىسورة ) ٣(
 .٢١األية : الشورىسورة ) ٤(
 .١٦٥األية  : سورة البقرة) ٥(
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ال تقولوا ما شاء هللا وشاء فالن، « : ، روى عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال"ما شاء هللا وشئت : " قول -ب
  . )٢(»ولكن قولوا ما شاء هللا مث شاء فالن 

ابن أيب روى وقد، وحنو ذلك،"لوال البط أل اللصوص : " ، أو قول"لوال هللا وفالن : " قول -ج
يف تفسريه عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف معىن قوله )٣(حامت
األنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على : " قالM±°¯®¬«L:تعاىل

لوال كليبة هذا : وهللا وحياتك  فالنة وحيايت، وتقول: صفاة سوداء يف ظلمة الليل، وهو أن تقول
ما شاء هللا وشئت، : اللصوص، وقول الرجل ألصحابه أل اللصوص، ولوال البط يف الدار ألتى

، هذا كله به شرك : وقول الرجل  )٤("لوال هللا وفالن، ال جتعل فيها فال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  
   

                                                        

 حسن حديث) ٢٣٦٣٠(، رقم )٣٩/٣٩(، سنداملأخرجه أمحد يف ) ١(
ب ال يقال خبثت نفسي،   السنن،أخرجه أبوداود يف ) ٢(  . صحيح) ٤٩٨٠(، رقم)٤/٢٩٥(كتاب األذب، 
 هـ٣٢٧هـ وتويف سنة ٢٤٠عبد الرمحن بن دمحم بن إدريس بن املنذر التميمي احلنظلي الرازي ابن أيب حامت ولد سنة ) ٣(
 .٣،١/٦٢/ط ،متابن أيب حاتفسري / القرأن العظيمتفسري ابن أيت حامت، ) ٤(
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لكتب السماوية من: الفصل الثاين ملالئكة، و ت السورة اإلميان    .خالل آ
  :وفيه سبع مباحث

ملالئكة ومعىن : املبحث األول ملالئكةالتعريف    .اإلميان 
  .مجع ملك،وهو مشتق من امللك بفتح امليم وتسكني الالم،وهو األخذ بقوة: املالئكة لغة

  )١()امليم والالم والكاف أصل صحيح يدل على قوة يف الشيء وصحة(قال ابن فارس 
لرسالة؛ فسميت املالئكة مالئكة : (رمحه هللا)٢(قال الطربي، و أومشتق من األلوكة أي الرسالة

ا رسل هللا بينه وبني أنبيائه ومن أرسلت إليه من عباده    .)٣()أل
ا  املالئكة اختلف الناس يف حقيقتهفقد : أما تعريف املالئكة اصطالحا بعد اتفاقهم على أ

 ً ذهب أكثر املسلمني إىل ف" وقد أورد األلوسي رمحه هللا هذا االختالف وقال ،موجودة مسعًا أو عقال
ا  ذن هللا تعاىل، وقالت : أجسام نورانية، وقيلأ شكال خمتلفة  هوائية قادرة على التشكل والظهور 

ا الصافية اخلرية، واخلبيثة عندهم شياطني، وقال عبدة : النصارى ا األنفس الناطقة املفارقة ألبدا إ
ن ا هذه الكواكب السعد منها مالئكة الرمحة، والنحس مالئكة العذ: األو : والفالسفة يقولون.ابإ

ا العقول العشرة والنفوس  ا جواهر جمردة خمالفة للنفوس الناطقة يف احلقيقة، وصرح بعضهم  إ
  .)٤("الفلكية اليت حترك األفالك

م من خلق هللا تعاىل،  ملالئكة فهو اإلقرار اجلازم بوجودهم، وأ وأما معىن اإلميان 
MAوهم @? >= <: 9L)٥( 

م   .)٦(MÂÁÀ¿¾½¼»Lوأ

ملالئكة ركن من أركان اإلميان، فال يتحقق إميان عبدٍ حىت يؤمن بوجودهم، وعليه أن  واإلميان 
م اخللقية  يؤمن مبن ورد ذكرهم يف القرآن والسنة على وجه التفصيل، كما جيب اإلميان بصفا

                                                        
 .٥/٣٥١، ١/ط ،لغةال مقاييسمعجم ابن فارس، ) ١(
تهد املفسر أبو جعفر الطربي، ولد  )٢( سري (هـ٣١٠هـ وتويف٢٢٤دمحم بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، اإلمام العامل ا

 .١٤/٢٦٨أعالم النبالء
ويل القرآنالطربي ،) ٣(  .١/٤٤٧، ١/، طجامع البيان يف 
 .١/٢٢١، ١/ط،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين األلوسي، )٤(
 .٢٧-٢٦األية  :سورةاألنبياء) ٥(
 .٦األية : سورةالتحرمي) ٦(
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لوحي،  ملالئكة أصل لإلميان  ا وإن اإلميان  ولذلك قدم ذكر واخللقية، واألعمال اليت يقومون 
 كة على ذكر الكتاب والنبيني، قالاملالئ

الذين فاملالئكة هم  ،)١(M3210/.-,+*L  :تعاىل
 )٢(M<;:987654L:تعاىل  يؤتون النبيني الكتاب،قال

فيلزممن إنكار املالئكة إنكار   )٣(MqponmkjihL :وقال سبحانه
  )٤(.اآلخرةالوحي والنبوة وإنكار األرواح، وذلك يستلزم إنكار اليوم 

ملالئكة عليهم السالم،فإن هلذا اإلميان ما يناقضه من األقوال   وإذا تقرر وجوب اإلميان 
م، ووجه كون تلك األقوال مناقضة هلذا اإلميان ما يلي   :كإنكار وجودمهأو سبهم، واالستهزاء 

وهي أن إنكار وجود املالئكةهو تكذيب وجحود لألدلة الصحيحة الصرحية من الكتاب 
فإن  وعلى هذا ة يف احلديث عن املالئكةوالسنة، فقد تواترت نصوص القرآن الكرمي والسنة النبوي

الضطرار من دين اإلسالموجود املالئكة أمر متواتر و  ففي شأن املالئكة عليهم السالم يقول ، معلوم 
هللا 

Mzyxwvutsrqponmlkjihg  :تعاىل

¥¤£¢¡�~}|{L)سبحانهويقول)٥:MLKM 

`_ ^]\ [ZYX WV UTSRQ PON
g fedcb aL)يف تفسريه لقول )٧(يقول األلوسي)٦

Mgfedcb:تعاىل a`_ ^]\L ،من : أي(اآلية ٍ بشيء
موع،  ، وقد يرجع إىل ا لواو قد يرجع إىل كل واحدٍ ألمور املتعاطفة  ذلك فإن احلكم املتعلق 

                                                        
 .١٧٧األية:سورة البقرة) ١(
 .٤األية:سورةالقدر) ٢(
 .١٩٥ -١٩٣األية :سورةالشعراء) ٣(
 .٢/٩٢ ط،.دتفسري املنار،/ تفسري القرأن احلكيمرضا، ) ٤(
 .٥٢٨األية:سورة البقرة) ٥(
 .١٣٦األية:سورةالنساء) ٦(
ولد سنة  مفىت بغداد" روح املعاىن "، له كتاب ىف التفسري من ثالثني جزءا البغدادىي حممود األلوسشهاب الدين السيد ) ٧(

 .٤٤/ص ١/موسوعة األعالم ج( ه١٢٧٠هـ وتويف سنة ١٢١٧
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لكل واجب، والكل ينتفي والتعويل على القرائن، وهاهنا قد دلت القرينة على األول؛ ألن  اإلميان 
  .)١()نتفاء البعض

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 

                                                        
 .٣/١٦٤، ١/ط،القرآن العظيم والسبع املثاينروح املعاين يف تفسري األلوسي، ) ١(
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ملالئكة: املبحث الثاين  .عقيدة أهل السنة واجلماعة يف اإلميان 

ملالئكة ا ال : اإلميان  ً ً جازم يتطرق إليه شك وال ريب، قال هو اإلميان بوجودهم إميا
MLKJI:تعاىلالله HGF ED CBA@ ?> =< 

M PONL)١(  
MEDقال ابن جرير رمحه هللا يف تفسري هذه األية CBL"يقول تعاىل ذكره :

م : كما حدثين دمحم بن سعد، قال،وشكرهم له من هيبة جالله وعظمته واملالئكة يصلون بطاعة ر
MEDثنا أيب، عن أبيه، عن ابن عباس: ثين عمي، قال: ثين أيب، قال CBLقال :

MJI: وقوله.واملالئكة يسبحون له من عظمته HGFLم املغفرة : يقول ويسألون ر
  .)٢("لذنوب من يف األرض من أهل اإلميان به

همقال هللا  ّ ملالئكة، أو سب وقد أمجع العلماء على كفر من أنكر املالئكة، أو استهزأ واستخفّ 
MLK  :تعاىل JI HGF EDC BAM 

`_^] \[Z YX VU TS RQ PO NL
ت  وإذا كان العلماء قد أمجعوا على كفر من أنكر آية )٣( لك مبن أنكر آ من كتاب هللا تعاىل، فما 

لكتاب والسنة،،كثرية جداً تثبت وجود املالئكة بت  فهو  فوجود املالئكة عليهم السالم كما هو 
إلمجاع، وكذلك اجلن ملالئكة واجلن : "رمحه هللا )٤(يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية، بت  واإلقرار 

 M  :عام يف بين آدم، مل ينكر ذلك إال شواذ من بعض األمم، وهلذا قالت األمة املكذبة

¤£¢¡ �L)حىت قوم نوح وعاد ومثود وقوم فرعون، قال قوم نوح )٥:M 

¤ £¢¡ �~} |{zyxwvL)تعاىلوقال)٦:MF EDCB A
                                                        

 .٥األية  : شورىسورةال) ١(
ويل القرآنالطربي ) ٢(  .١/٥٠٢، ١/، طجامع البيان يف 
  .١٥١ -١٥٠األية:سورة النساء) ٣(
وهو يف هـ تبحر يف شىت العلوم حىت صار جمتهد ا وتويف ٦٦١أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم شيخ اإلسالم  ولد سنة ) ٤(

 هـ٧٢٨داخل السجن يف دمشق سنة 
 .٢٤األية:سورة املؤمنون) ٥(
 .٢٤األية : سورةاملؤمنون) ٦(
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LKJ IH GMSRQ PONL)وليس يف األمم أمة تنكر ذلك)١ ،  ، إنكاراً عامًا
لعدم   .)٢( "وإمنا يوجد إنكار ذلك يف بعضهم، مثل من قد يتفلسف فينكرهم لعدم العلم ال للعلم 

هم وشتمهم فهو ب ّ م، وأما سب ملالئكة عليهم السالم يقتضي حمبتهم ومود سبب وأن اإلميان 
م، وهو ما ي م، كما قال  بطلبغضهم وعداو اإلميان 

يقول ابن كثري )٣(MxwvutsrqponmL  :تعاىل
يقول تعاىل من عاداين ومالئكيت ورسلي؛ ورسله تشمل رسله من ": يف تفسري هذه اآليةرمحه هللا 

ML  MSR:املالئكة، كما يقول تعاىل QPONL)وقوله )٤
فإن : فيه إيقاع املظهرمكان املضمر، حيث مل يقل فإنه عدو، بل قالMxwvuL  :تعاىل

وإمنا أظهر هللا هذا االسم لتقرير هذا املعىن، وإظهاره، وإعالمهم أن من عادى ... للكافرينهللا عدو 
، فقد عادى هللا، ومن عادى هللا، فإن هللا عدو له، ومن كان هللا عدوه فقد خسر الدنيا  وليًا 

  .)٥("لذا فمن ينكر وجود املالئكةفقد كفر...واآلخرة
م إمجاالً، وأمَّا : وأهل السنة واجلماعة  ن مساه هللا ورد تفصيالً، فيؤمنون مبا يؤمنون  َ به الدليل، وم

ملطر،  ورسوله صلى هللا عليه وعلى آله وسلم منهم؛ لوحي، وميكائيل املوكل  كجربيل املوكل 
ك املوت املوكل بقبض لنفخ يف الصور، ومَل ومالك خازن النار، ورضوان األرواح،  وإسرافيل املوكل 

ي القرب منكر ونكري ،   .خازن اجلنة، وملَك م عباد خملوقون، خلقهم هللا من نوٍر هم، وأ نون بوجودِ ؤمِ ُ وي
ا معنوية، وال قوى خفية، وهم خلق من خل ً ق هللا، يسكنون وهم ذوات حمسوسة، وليسوا أمور

عمال املالئكة مثل غيصال الوحي إىل وقد ورد يف السورة بعض المن يف األزض، السماء،ويستغفرون
لتسبيح وأستغفارهم ملن يف األرض قال كما الرسل وقيامهم 

MJI:تعاىل HGF ED CBL)يف تفسرية  رمحه هللا عادل ابنيقول )٦
م ال يستغفرون ألنفسهم ولو وجد منهم معصية ال ستغفروا ألنفسهم و "هلذه األية  هذا يدل على أ

                                                        
 .١٤األية : فصلتسورة ) ١(
 .١/١٩٥، ١/طالنبوات، ابن تيمية، ) ٢(
 .٩٨األية :سورة البقرة) ٣(
 .٧األية  : سورةاحلج) ٤(
 .١/٣٤٢، ٢/، طتفسري القرءان العظيمابن كثري ، ) ٥(
 .٥األية  :سورة الشورى) ٦(
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ربَُّأون قبل استغفارهم ملن يف  ُ م م األرض، فحيث مل يذكر هللا عزَّ وجلَّ استغفارهم ألنفسهم علمنا أ
عن كل الذنوب واألنبياء عليهم الصالة والسالم هلم ذنوب، والذين ال ذنب هلم ألبتة أفضل ممن له 

MJI:ذنب، وأيضًا فقوله HGFL م يستغفرون لألنبياء عليه الصالة يدل على أ
م من مجلة  ْ يف األرض،وإذاكانوا مستغفرين لألنبياء عليه الصالة والسالم كان الظاهر والسالم أل ن َ م

م أفضل منهم   .)١("أ
، ومنهم من له ثالثة، ومنهم من له أربعة، ومنهم من  وأما خلقتهم عظيمة، منهم من له جناحانِ

هللا، قادرون وهم جندٌ من جنود ، يل عليه السالم له ستُّمائة جناحله أكثر من ذلك، وثبت أن جرب 
ا هللا  ذَن  شكال جسمانية، حسبما تقتضيها احلاالت اليت  مثال األشياء، والتشكل  على التمثل 

لذكورة واألن فون  وصَ ُ مون، ال ي َ كر ُ وثة، وال يتناكحون، وال سبحانه وتعاىل، وهم مقرَّبون من هللا وم
ه، يتناسلون ُ كلون وال يشربون، وإمنا طعام م التسبيح والتهليل، وال ميلون، وال يفرتون، واملالئكة ال 

حلسن واجلمال، واحلياء والنظام"وال يتعبون،  فون  لوا على ، )٢("ويتَّصِ ِب ُ م ج وخيتلفون عن البشر، 
قهم هللا لعبادته وتنفيذ أوامره، قال تعاىل  الطاعة وعدم العصيان، خَل

MDCA:عنهم @?>= <: 98 76 5432 1

L KJ IH GF E M Q P ONL)ِحون هللا ليالً  )٣ ّ ُسب واملالئكة ي
لبيت املعمور يف السماء، وهم خيشون هللا تعاىل وخيافونه اويطوفون  ً ار   .و

  
  
 

  
 

 
  

                                                        

 .١٧/١٦٧، ١/ط، اللباب يف علوم الكتابابن عادل، ) ١(
 .١/٥٤،  ١/، طالوجيز يف عقيدة السلف الصاحلاألثري، ) ٢(
 .٢٨ – ٢٦األية  : سورة األنبياء) ٣(
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ا:املبحث الثالث   .قضية الغيب واإلميان 

لغيب من اخلصائص املميزة لإلنسان عن غريه من الكائنات ذلك أن احليوان يشرتك .إن اإلميان 
لذا  . احملسوس، أما الغيب فإن اإلنسان وحده املؤهل لإلميان به خبالف احليوان مع اإلنسان يف إدراك

ت السماوية كلها لغيب ركيزة أساسية من ركائز اإلميان يف الد فقد جاءت الشرائع  ،كان اإلميان 
ا إال بطريق الوحي الثابت يف الكت اب بكثري من األمور الغيبية اليت ال سبيل لإلنسان إىل العلم 

والسنة كاحلديث عن هللا تعاىل وصفاته وأفعاله وعن السماوات السبع وما فيهن وعن املالئكة والنبيني 
ا  واجلنة والنار والشياطني واجلن وغري ذلك من احلقائق اإلميانية الغيبية اليت ال سبيل إلدراكها والعلم 

خلرب الصادق عن هللا ورسوله  لغيب هو أساس اإال  إلميان كله؛ ألن أركان اإلميان كلها من واإلميان 
لغيب من صفات املؤمنني  األمور الغيبية، وقد بني هللا عز وجل يف كتابه املبني أن اإلميان 

 )٢(M43210/.-L:فقال تعاىل)١(املتقني

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

 .١/١٧، ١ط أشراط الساعة،الغفيلي، ) ١(
 .٣األية :سورة البقرة) ٢(
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لكتب السماوية: املبحث الرابع   .اإلميان 

-.Mقال تعاىل ,+*)('&%L)خيرب ": يف تفسريهيقول الشيخ السعدي )١
تعاىل أنه أوحى هذا القرآن العظيم إىل النيب الكرمي، كما أوحى إىل من قبله من األنبياء واملرسلني، ففيه 
نزال الكتب، وإرسال الرسل، سابقا والحقا، وأن دمحما ملسو هيلع هللا ىلص ليس ببدع من الرسل، وأن  بيان فضله، 

وما جاء به يشابه ما جاءوا به، . ب أحوال من قبله من املرسلنيطريقته طريقة من قبله، وأحواله تناس
أللوهية والعزة العظيمة واحلكمة البالغة، وأن مجيع  ألن اجلميع حق وصدق، وهو تنزيل من اتصف 

  .)٢("العامل العلوي والسفلي ملكه وحتت تدبريه القدري والشرعي
ن كلها منزل من عند هللا عز وجل على رسله إىل عباده  لكتب التصديق اجلازم  ومعىن اإلميان 

ا كالم هللا عز وجل ال كالم  ا حقيقة   غريه، وأن هللا تعاىلحلق املبني واهلدى املستبني، وأ تكلم 
، ومنها ما كما شاء وعلى الوجه الذي أراد، فمنها املسموع منه من وراء حجاب بدون واسطة

مره بتبليغ كي و َل َ  M :تعاىله منه إىل الرسول البشري كما قاليسمعه الرسول امل

áàßÞÝÜÛ Ú ÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍ ÌËL)وقال )٣
MLK:تعاىل JIL)وقال )٤
M987654321:تعاىل 0/.-, +*)('&%$#"!

=<;:L)ومنها ما خطه بيده عز وجل كما قال   )٥
واإلميان بكل ما فيها من )٦(MA:9876543210L:تعاىل

وأن . الشرائع وأنه كان واجبًا على األمم الذين نزلت إليهم الصحف األوىل االنقياد هلا واحلكم مبا فيها
مجيعها يصدق بعضها بعضاً، وإن كل من كذب بشيء منها أو أىب عن االنقياد هلا مع تعلق خطابه 
يكفر بذلك كما قال 

                                                        
  ٣األية : سورة الشورى) 1(
 .١/٧٥٢، ١/ط، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، ) ٢(
 .٥١األية:سورة الشورى) ٣(
 .١٦٤األية:سورة النساء) ٤(
  .٥٢األية:سورة الشورى) ٥(
 .١٤٥األية:سورة األعراف) ٦(
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Mpo  :تعاىل nmlkji hg fedc ba`_^]\L)مث )١
عن التنْزيل  فصيالً فيما فصل، وقد أخرب تعاىلاإلميان بكتب هللا عز وجل جيب إمجاالً فيما أمجل وت

M[ZYXWV  :قولهعلى رسله جممالً في UTSRQL)وقال )٢
MÊÉ  :تعاىل ÈÇÆÅÄÃL)آمنا مبا أنزل هللا من  : فنقول كما أمر ربنا عز وجل  )٣

كتاب وما أرسل من رسول، فال بد يف اإلميان به من امتثال أوامره واجتناب نواهيه وحتليل حالله 
ه والوقوف عند  مثاله واالتعاظ بقصصه والعمل مبحكمه والتسليم ملتشا وحترمي حرامه واالعتبار 

ء الليل و  النهار والذب عنه لتحريف الغالني وانتحال املبطلني والنصيحة له ظاهرًا حدوده وتالوته آ
طنًا جبميع معانيها،  لكتب أصل من أصول العقيدة، وركن من أركان اإلميان، وال و ألن اإلميان 

لكتب اليت أنزهلا هللا على رسله عليهم السالم وقد أثىن هللا عز وجل ، يصح إميان أحد إال إذا آمن 
الرسل الذين يبلغون عن هللا رساالته فقال عز على 

©M³²±°¯®¬«ª :وجل ¨L)ه أن الرسول كما أخرب سبحان)٤
منوامبا : أنزل من عند هللا من كتب، قال تعاىلواملؤمنو

MutsrqponmlkjihgL)٥(. 
 
 
 
  
  
  
  
  

                                                        
 .٤٠األية :األعرافسورة)(١

  .١٣٦األية : سورة النساء) ٢(
 .١٥األية : سورة الشورى) ٣(
 .٣٩األحزاب، األية  سورة ) ٤(
 .٢٨٥األية  :سورة البقرة) ٥(
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  .اإلميان  لكتب السماوية منهج:املبحث اخلامس
لكتب يشتمل على عدة جوانب  دلت النصوص على وجوب اعتقادها وتقريرها لتحقيق اإلميان 

  :هذا الركن العظيم من أركان اإلميان وهي
ا كالم هللا تعاىل ال كالم غريه، وأن  -  ١ ا كلها منزلة من هللا عز وجل، وأ التصديق اجلازم 

ا حقيقة كما شاء وعلى الوجه الذي أراد  هللا تكلم 
MÊÉ:قالتعاىل.سبحانه ÈÇ ÆÅÄÃL)قال األلوسي يف تفسري هذه )١

MÊÉاألية ÈÇÆÅÄÃL أي جبميع الكتب املنزلة ألن ما من أدوات العموم، وتنكري
ابٌ {  تَ ليف } كِ املبني مؤيد لذلك، ويف هذا القول حتقيق حلق وبيان التفاق الكتب يف األصول و

م حيث مل يؤمنوا جبميعها   .)٢("القلوب ألهل الكتابني وتعريض 
M9875:تعاىلوقال 43210/ .-, +)( '&%$#

JIH GFEDCBA@?>=<;:L)٣(  
التوراة، واإلجنيل، والقرآن من عنده وهذا : فأخرب هللا عز وجل أنه أنزل هذه الكتب املذكورة وهي

اية السياق من ا منه بدأت ال من غريه، ولذا توعد يف  ا وأ ت   يدل على أنه هو املتكلم  كفر 
لعذاب الشديد ا عن التوراةوقال ،هللا  ً فبني أنه تعاىل هو الذي )٤(MWVUTSRQL  خمرب

وقال تعاىل يف ، يها من اهلدى والنور منه سبحانهأنزل التوراة وأن ما ف
وقال يف .والنواهي اليت هي من كالم هللا أي من األوامر)٥(MDCBA@?>=Lاإلجنيل

  )٦(MnmlkjihgfedL  :القرآن الكرمي
                                                        

 .١٥األية  : سورة الشورى)١(
 .١،١٣/٢٥/ط،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين األلوسي،) ٢(
 .٤ -٢األية  :سورة آل عمران) ٣(
  .٤٤األية  :سورةاملائدة) ٤(
 .٤٧سورةاملائدة، األية  ) ٥(
 . ١سوره هود، األية ) ٦(
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ا دعت كلها إىل  - ٢ خلري واهلدى والنور والضياءاإلميان  قال . عبادة هللا وحده وقد جاءت 
MGF:تعاىل EDCBA@? P O N M L  K J I HL)فبني  .)١

مر الناس أن يتخذوه إهلا من  ه هللا الكتاب واحلكم والنبوة، أن  هللا أنه ما ينبغي ألحد من البشر، آ
خالص العبادة  وحده. دون هللا ا أن كتبه جاءت  .وذلك أن كتب هللا إمنا جاءت  وقال تعاىل مبينً

M:9875حلق واهلدى 43210/.-, +L)٢(  
ن كتب هللا  – ٣  يصدق بعضها بعضا قال اإلميان 
MÉ:تعاىل ÈÇÆÅÄÃL)ذا واعتقاد سالمة كتب هللا من  )٣ كل فيجب اإلميان 

خصائص كتب هللا عن كتب اخللق وكالم هللا عن كالم اخللق فإن  تناقض أو تعارض، وهذا من أعظم
كتب املخلوقني عرضة للنقص واخللل والتعارض كما قال تعاىل يف وصف 

 )٤(MXWVUTSRQPONL القرآن

خبار هللا  -  ٤ ا، و اإلميان مبا مسى هللا عز وجل من كتبه على وجه اخلصوص، والتصديق 
  :وهذه الكتب هي. ورسوله عنها

ه موسى عليه السالم: التوراة) أ قال . وهي كتاب هللا الذي آ
MÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶µ:تعاىل

ÅL)٥(
    

قال . عليهما السالموهو كتاب هللا الذي أنزله على عيسى ابن مرمي : اإلجنيل) ب
!"#$%&')(*+,-./M543210:تعاىل

;:9876L)٦(  

ومل خيالف اإلجنيل ، هلا كما تقدم يف اآلية السابقة وقد أنزل هللا اإلجنيل مصدقا للتوراة وموافقا
التوراة إال يف قليل من األحكام مما كانوا خيتلفون فيه كما أخرب هللا عن املسيح أنه قال لبين 

                                                        
 .٧٩األية  : سورة آل عمران) ١(
 ٤-٣األية  : سورة آل عمران) ٢(
 .١٥األية  : سورة الشورى)٣(
 .٨٢األية :سورةالنساء) ٤(
 .٤٣األية  :سورة القصص) ٥(
 .٤٦األية  :سورةاملائدة) ٦(
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وقد أخرب هللا )١(M¨§¦¥¤£¢¡�~}|{L :إسرائيل
قال . تعاىل يف كتابه الكرمي أن التوراة واإلجنيل نصا على البشارة بنبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص

MLK:تعاىل JIH GFE D M O NL)٢( 
  )٣(M¥¤£L:قال تعاىل. وهو كتاب هللا الذي أنزله على داود عليه السالم: الزبور) ج

  .)٤(M210/.-,+*L:صحف إبراهيم وموسى)د
وهو كتاب هللا الذي أنزله على نبينا دمحم ملسو هيلع هللا ىلص مصدقًا ملا بني يديه من الكتاب : القرآن العظيم) هـ

ا عليه، وهو آخر كتب هللا نزوال وأشرفها وأكملها، والناسخ مل ا قبله من الكتب وقد كانت ومهيمنً
قال . لعامة الثقلني من اإلنس واجلندعو
، "ومهيمنا عليه  )٥(M[ZYXWVUTSRQPOL  :تعاىل

مصدقا للكتب قبله، وشهيدا  دمحم أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك " ، قال ابن جريررمحه هللا "
ا حق من عند هللا، أمينا عليها، حافظا هلا ذه الكتب على ما )٦(" عليها أ فيجب اإلميان 

أنزلت فيهم، وكل ما أخرب هللا به ورسوله ملسو هيلع هللا ىلص عنها، جاءت به النصوص، من ذكر أمسائها، ومن 
  .وما قُصَّ علينا من أخبار أهلها

لقرآن الكرمي، وأنه  - ٥ االعتقاد اجلازم بنسخ مجيع الكتب والصحف اليت أنزهلا هللا على رسله، 
ا من اإلنس أو اجلن، ال من أصحاب الكتب السابقة، وال من غريه م، أن يعبدوا هللا بعد ال يسع أحدً

. واألدلة على ذلك كثرية من الكتاب والسنة .)٧(نزول القرآن بغري ما جاء فيه أو يتحاكموا إىل غريه
»¬ M :قال تعاىل ª©¨§¦¥¤L)وقال عز وجل .)٨ :

MHGFEDCBA@?>=<
                                                        

 .٥٠األية  : سورة آل عمران) ١(
 .١٥٧األية  : سورة األعراف) ٢(
 .٥٥سورةاإلسراء، األية  ) ٣(
 .١٩ -١٨األعلى، األية)٤(
 .٤٨األية  : سورة املائدة)٥(
ويل القرآنالطربي ،) ٦(  .١٠/٣٧٧، ١/، طجامع البيان يف 
 .١/١٧٥، ١/ط، صول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةأ، خنبة من العلماء)٧(
 .١األية  :سورة الفرقان) ٨(
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LKJIMZYXWVUSRQPON

fedcba`_^]\[L)١ 

   

                                                        
 .١٦ -١٥األية :سورة املائدة) ١(
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  الغاية من إنزال الكتب: املبحث السادس
ُ أعماله إال عن أن من يؤمن  ٍ مريدٍ قادٍر عليم، فهو يؤمن بضرورة العقل أن ذلك اخلالق ال تصدر ّ برب

ْ عن عقولنا احملصورة حكمةَ فعلٍ  لغةٍ علمها من علمها، وجهلها من جهلها، ولئن غابت حكمةٍ 
س ه هللا سبحانه عن صفات النقص وتقدّ ّ ه إهلٍي خمصوص، فال يعين ذلك انتفاء احلكمةِ عنها؛ لتنز

، )١(M¦¥¤£¢¡�~L:صفة العبث، قال هللا تعاىل: عنها، ومن ذلك
وس سبحانه ه الناس عنها، فا أوىل بذلك ألن القدّ ّ ٍ يتنز ّ  .وإذا كان العبثُ صفةَ ذم

ل القرآن جند الربط بني صفة احلكمة، وإنزال الكتب، إشارًة إىل وجود حكمٍ عظيمةٍ  ّ وعندما نتأم
 M:وانظر إىل قوله تعاىلحاصلةٍ من هذا الفعل اإلهلي، 

áàßÞÝÜÛ Ú ÙØ×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎÍ ÌËL)٢( 
نه، وقوله  ّ والوحي هنا يشمل ما أُنزل يف تلك الكتب ويتضم

 )٣(MIHGFEDL:تعاىل

ن هللا أنزل هذه الكتب حلكم عظيمة وغاية جسيمة وذلك  فبناء على ذلك ميكننا أن نستنبط 
ة على اخللقفأنزل هللا الكتب  قامة احلجّ ة على خلقه، فال يقولواأوال  ة حىت يقيم احلجّ ّ ما :السماوي

نات املكتوبةِ يقطع عن هذا العذر، فيحيا  ّ ْثُ الرسل مبا جاءوا به من البي ع َ جاء من بشريٍ وال نذير، فبـ
لتكليف، قال هللا  من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة وتقوم احلجة على اخللق 

[^M:تعاىل \[ZYXWV UTSRQP ONL)واآلية )٤
السابقة مبفهومها تدلّ على هذه احلكمة، وإن مل تُذكر الكتب صراحةً، ألنه ال معىن إلرسال الرسل 
نتها تلك  ّ ن يف اآلية قد تضم إال مبا ُأرسلوا به من الوحي يف الكتب وغريها، فالبشارة والنذارة املذكور

ة هي مسأ.الكتب املنزلة ّ ا إقامة احلج ة تعّلقت  ّ ّ جالله، فإن وإن أعظم قضي لة توحيد اخلالق جل
الكتب ما أنزلت والرسل ما أرسلت إال لتحقيق هذه الغاية العظيمة، واليت أسهمت الكتب املنزلة يف 
 ٌ َ بعد ذلك عذر َ فيه وال غموض، حىت مل يبق ا على حنٍو ال لبس صيلها وتذكري الناس  تقريرها و

 .ملعتذر
                                                        

 .١١٥األية:ؤمنونسورة امل) ١(
 .٥١ األية: سورة الشورى) ٢(
 .١األية:سورةالزمر) ٣(
 .١٦٥األية:سورة النساء) ٤(
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يي ة  ّ لبعثة وأيضا أنزل هللا الكتب السماوي قة  دا للرسل،ولبيان صدق الرسل واألنبياء يف دعواهم املتعّل
واالصطفاء، وحنن نرى كيف أنزل هللا على موسى عليه السالم تلك األلواح اليت جاء وصفها 

ٌ على )١(M:9876543210Lالقرآين فكان يف وجودها دليل

ال قول احلق به يف هذا سبحانه ُستشهد ا : صدق رسالته، ومما ي
MlkjihgfedcbaL)لرغم من )٢ ِب الرسل  ّذ فُك

ييدهم هو  لة اليت تدلّ على صدق دعوى االصطفاء، فدلّ على أن  ّ ذه الكتب املنز التأييد اإلهلي 
ة يف إنزال الكتب ّ  .من احلكم اإلهلي

 ّ بني ُ مًا بني الناس حني االختالف، ولي َك َ ُ ح ة حىت يكون الكتاب ّ وكذلك أنزل هللا الكتب السماوي
م الذي اختلفوا فيه، قال هللا هل

M^]\[ZY :تعاىل XWV UT SRQP ON

à _L)ا )٣ ّ ما اشتملت عليه الكتب السماوية هي فصل عند التنازع واالختالف، أل فكل
 .أخبار صادقة، وأوامر عادلة، فهي حق، تفصل بني املختلفني يف مسائل األصول والفروع

ه، وكذلك أنزل هللا الكتب السماوية حىت يقوم  ٍ حقّ ّ ذي حقّ ميزان احلق بني الناس، فيأخَذ كل
ة الدائمة هلم ملعرفة ّ االستحقاقات واستنباط  وال يظلم أحدٌ أحداً، ألن تلك الكتب هي املرجعي

ولو تُركت األمور للناس لفسدت األرض وضاع احلقّ لوجود األهواء الفاسدة اليت متنع من الواجبات،
هللا إقامة سلطان احلق، ويف ذلك يقول 

ال ابن كثري ق.)M,+*)('&%$#"!L)٤:تعاىل
ملعجزات، واحلجج الباهرات، والدالئل : أيM$#"!L":رمحه هللا

قاله جماهد، . العدل: وهوM(Lالنقل املصدق : وهوM'&%L،القاطعات
وهو احلق الذي تشهد به العقول الصحيحة املستقيمة املخالفة لآلراء السقيمة، كما . وقتادة، وغريمها

: الروم[M°¯®¬«ª©L:وقال١٧: ھودMponmlkjihL:قال
                                                        

 .١٤٥األية:سورة األعراف) ١(
 ١٨٤األية:سورة آل عمران) ٢(
 .٢١٣األية:سورة البقرة) ٣(
 .٢٥سورة احلديد، األية) ٤(
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: ؛ وهلذا قال يف هذه اآلية]٧: الرمحن[ZL]\[M: ، وقال]٣٠
M,+*)Lاتباع الرسل فيما أخربوا به، وطاعتهم فيما أمروا به، : حلق والعدل وهو: أي

 )١("فإن الذي جاؤوا به هو احلق الذي ليس وراءه حق،
ة، هدايةللناسوإرشادهم لتكون مناراً للعلم ومنبعًا للحكمة، وكذلك أنزل هللا تعاىل الكتب  ّ السماوي

 ُ ّ ما ينفعهم من أمور معاشهم ومعادهم، ودينهم ودنياهم، ولئن كان مثل يقصده الناس فيجدوا فيه كل
، ألن الكتب السماوية  د إرسال الرسل، إال أن ظهوره يف الكتب أشدّ وضوحًا ّ ذلك متحقّقًا مبجر

ة احملافظة على أتباعهم، األصل فيها ال ّ ا، مث بقيت مهم بقاء بعد موت األنبياء والرسل الذين أتوا 
ستثناء الكتاب الذي أنزله هللا على هذه األمة  ة،  ّ لتستفيد األجيال القادمة مما احتوتْه الكتب السماوي

م معامل الطريق الذي وهللا سبحانه وتعاىل مل يرتك الناس حريى، بل رسم هل.اخلامتة فقد تكفل هللا حبفظه
ّ ما ينبغي عليهم هو الرجوع إىل هذه الكتب  يسلكونه لتحصل هلم النجاة والفوز يف الدارين، كل

ة ليجدوا فيها بغيتهم ّ قدتركت فيكم ما لن تضلوا ."وبني النيب عليه الصالة والسالم فقال، السماوي
ه كلُّها جت)٢("كتاب هللا: بعده إن اعتصمتم به تمع عند غايةٍ وهدف واحد، وهو أن ومجيع ما ذكر

دَ هللا وحده ال شريك له، ولتكون  َ ب ْ ع ُ  .ية مجعاءمنهج حياة للبشر الكتب يـ
 
 
 
 
 
 
  
  
  

  
                                                        

 .٨/٢٧، ٢/، طتفسري القرءان العظيمابن كثري ، ) ١(
ب حجة الوداع،   صحيح مسلم ،أخرجه مسلم يف ) ٢(  )١٢١٨( ، رقم)٢/٨٨٦(كتاب احلج ، 
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  :وفيه مطلبان. قضية الوحي: املبحث السابع

  تعريف الوحي:املطلب األول
-.M:قال تعاىل ,+*)('&%L)١(  

احلاء و احلرف املعتل أصل يدل على الواو و :قال ابن فارس يف مقاييس اللغة:الوحي يف اللغة
إلقاء علم يف إخفاء إىل غريك، فالوحي اإلشارة، و الوحي الكتاب و الرسالة، و كل ما ألقيته إىل 

خلفي السريع اخلاص اإلعالم ا: إذن فمعىن الوحي يف اللغة، )٢(غريك حىت كلمة فهو وحي كيف كان
  :والوحي مبعناه اللغوي يتناول عدة معان، منها ما يلي.حبيث خيفى على غريه ،مبن يوحى إليه

 .)٣(M43210/.L: قال تعاىل. كالوحي ألم موسى اإلهلام الفطري لإلنسان- ١
قال . اإلهلام الغريزي للحيوان كالوحي إىل النحل- ٢

 )٤(Mcba`_^]\[ZYXWL:تعاىل
 قال. كإحياء زكر لقومه  ،اإلشارة السريعة على سبيل الرمز واإلحياء - ٣
 )٥(M½¼»º¹¸¶µ´³²L:تعاىل 
 قال  .وسوسة الشيطان وتزيني الشر يف نفوس أوليائه- ٤

`Ma:تعاىل _^ ]\ [ZL)٦(  

 قال.ما يلقيه هللا تعاىل إىل مالئكته من أمر ليفعلوه- ٥
Mcba:تعاىل  `_^ ] \[Z YL)٧(  

يبلغه إليهم من شرع أو كتاب إعالم هللا أنبياءه مبا يريد أن ": وأما تعريف الوحي شرعا هو
  )١(."بواسطة أو غري واسطة

                                                        
  .٣األية : سورة الشورى)١(
 .٦/٩٣، ١/ط غة،لمقاييس المعجم ابن فارس، ) ٢(
 .١٠األية :سورة القصص) ٣(
 .٦٨األية :سورة النحل) ٤(
 ١١األية:سورة مرمي) ٥(
 .١٢١األية :سورة األنعام) ٦(
 .١٢األية :األنفالسورة -٧
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 كيفيات الوحي:املطلب الثاين
قفال  هناك كيفيات عدة لتلقي الوحي من هللا تعاىل، بينها هللا تعاىل بقوله يف سورة الشورى

MàßÞÝÜÛ:سبحانه Ú Ù Ø×ÖÕÔÓÒÑÐÏÎ ÍÌË

áL)ملا قال املكذبون لرسل هللا، الكافرون " :قال الشيخ السعدي رمحه هللا)٢ :
M¿¾½¼»º¹L ذه اآلية الكرمية، وأن تكليمه من كربهم وجتربهم، رد هللا عليهم 

، وأنه يكون على أحد هذه وصفوته من العاملنينبياء واملرسلني،تعاىل ال يكون إال خلواص خلقه، لأل
  : األوجه

ن ا  ً ي ْ ح َ ُ و َّ ُ ا ه َ م ِ ّل َك ُ يلقي الوحي يف قلب الرسول، من غري إرسال ملك، وال خماطبة منه  إما َأنْ ي
يكلمه منه شفاها، لكن. شفاها ْ MÖَأو ÕÔLكما حصل ملوسى بن عمران، كليم الرمحن .

يكلمه هللا بواسطة الرسول امللكي،  ْ MÙَأو Ø× L٣("كجربيل أو غريه من املالئكة(.  
 .ثالث كيفياتفأخرب هللا تعاىل أن تكليمه ووحيه للبشر يقع على 

رد وهو ما يقذفه هللا يف قلب املوحى إليه مما أراد حبيث ال يشك فيه أنه :الكيفية األوىل الوحي ا
عبد هللا بن مسعود عن النيب صلى  وكذلك ما جاء يف حديثM ÒÑL:ودليله قوله تعاىل ،من هللا

إن روح القدس نفث يف روعي أن نفسا لن متوت حىت تستكمل رزقها فاتقوا : "هللا عليه و سلم قال
ذا القسم رؤى األنبياء يف املنام،كرؤ إبراهيم عليه السالم على ، )٤("هللا وأمجلوا يف الطلب ويدخل 

 )٥(MÖÕÔÓÒÑÐÏL:ما أخرب هللا عنه يف قوله
ا قالت وكرؤى النيب عليه الصالة والسالم يف بداية البعثة  أول ما "فعن عائشة أم املؤمنني أ

بدىءبه رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من الوحي الرؤ الصاحلة يف النوم فكان ال يرى رؤ إال 
 .)٦(..."جاءت مثل فلق الصبح

                                                        
 .١/٨٤، ٢ط،املدخل لدراسة القرآن الكرميأبوشهبة، ) ١(
 .٥١األية : سورة الشورى) ٢(
 .١،١/٧٦٢/ط ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، ) ٣(
 حديث حسن صحيح).١١٥١(، رقم)٢/١٨٥(مسند الشهاب، أخرجه القضاعي يف ) ٤(
 .١٠٢األية :سورة الصافات) ٥(
ب كيف كان بدأ الوحي إىل رسول هللا صلي هللا عليه وسلم   ،اجلامع الصحيح املختصرأخرجه البخاري يف) ٦( كتاب الوحي، 
 ).٣(رقم ) ١/٤(
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ثبت ذلك لبعض الرسل واألنبياء كتكليم  التكليم من وراء حجاب بال واسطة كما:الكيفية الثانية
قال . هللا تعاىل ملوسى على ما أخرب هللا به يف أكثر من موضع من كتابه

ML:تعاىل KJ IHL)قال . وكتكليم هللا آلدم.)١ 
MÛ Ú:تعاىل ÙØ×ÖÕ ÔÓÒÑÐL)٢(.  

  :ودليله قوله تعاىل. الوحي بواسطة امللك:الكيفية الثالثة
Máà ßÞÝ ÜÛ ÚÙ Ø×L)لوحي وهذا كنزول )٣ جربيل عليه السالم 

ذه الطريقة تكلم هللا به، ومسعه جربيل عليه السالم من .من هللا على األنبياء والرسل والقرآن كله نزل 
: قال تعاىل. هللا عز وجل، وبلغه جربيل حملمد ملسو هيلع هللا ىلص

MÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂL)٤(. 
 : ثالثة أحوالوجلربيل عليه السالم يف تبليغه الوحي لنبينا ملسو هيلع هللا ىلص

ألفق من - ١ أن يراه الرسول ملسو هيلع هللا ىلص على صورته اليت خلق عليها ومل حيصل هذا إال مرتني رآه مرة 
نية ليلة اإلسراء يف السماء )٥(M¡�~}L:حية املشرق ويف ذلك يقول هللا تعاىل ورآه مرة 

 وهذا ما أخرب هللا عنه 
 )٦(Mhgfdcb`_^][ZYXL :بقوله

تيه الوحي يف مثل صلصلة اجلرس فيذهب عنه وقد وعى الرسول عليه السالم - ٢  أن 
لوحي- ٣   .أن يتمثل له جربيل يف صورة رجل وخياطبه 

وذلك وقد أخرب النيب صلى هللا عليهوسلم عن احلالتني األخريتني يف إجابته للحارث بن هشام،
تيك الوحي ؟ : أن احلارث بن هشام سأل رسول هللا صلى هللا عليه و سلم فقال  رسول هللا كيف 

                                                        
 .١٦٤األية : سورة النساء) ١(
 .٣٧األية : سورة البقرة ) ٢(
 .٥١األية : سورة الشورى) ٣(
 .١٠٢األية :سورة النحل ) ٤(
 .٢٣األية :سورة التكوير) ٥(
 .١٥-١٣األية :سورة النجم) ٦(



 

49 
 

تيين يف مثل صلصلة اجلرس وهو أشده علي فينفصم :" فقال رسول هللا صلى هللا عليه و سلم أحيا 
)١("عين وقد وعيت ما قال وأحيا يتمثل يل امللك رجال فيكلمين فأعي ما يقول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                                        

ب كيف كان بدأ الوحي إىل رسول هللا صلي هللا عليه وسلم   ،اجلامع الصحيح املختصرأخرجه البخاري يف)١( كتاب الوحي، 
 ).٢(رقم ) ١/٤(
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ت السورة، وفيه سبع مباحث لرسل من خالل آ  الفصل الثالث: اإلميان 

  تعريف النيب والرسول والفرق بينهما: املبحث األول
مشتق من النبأ وهو اخلرب ذو الفائدة :النيب يف اللغة

َأ،: اخلرب، تقول: النبأ:()٢(قاالجلوهري)١(M&%$"!L:قالتعاىل.العظيمة َ ب بَّأَ  نـَ أي أخرب، : ونـَ
َ .)٣()ومنه ُأخذ النيبء ألنَّه أنبأ عن هللا  رب ُ عن هللا فهو خمُ ِ ٌ من هللا، وخيُْرب رب ا ألنه خمُ ومسي النيب نبي

وقيل النيب مشتق من النباوة ِ رب ا على هذا )٤(وهي الشيء املرتفع كما قال ابن منظور: وخمُ ومسي النيب نبي
 .)٥(MTSRL:قال تعاىل. الناس لرفعة حمله على سائر: املعىن

ا عن ملكة . مشتق من اإلرسال وهو التوجيه:والرسول يف اللغة ً قال تعاىل خمرب
MØ×Ö:سبأ ÕÔ ÓÒÑL)٦(  

، وبيان الفرق بينهما وانقسموا  واختلف العلماء اختالفًا كبرياً يف تعريف النيب والرسول اصطالحًا
  :إىل فريقني

بينهمـا، وهو موقفأغلب املعتزلة وبعض األشاعرة يذهـب إىل عـدم الفرق  :الفريق األول
)٨()إىل قول هللا تعاىل ملن يصطفيه أنت رسويل   النبوة ترجع: ( )٧(والسلف،قال اإلمام اجلويين

   
أي يقتلون رسل (  M ®¬«ªLوقال ابن جرير الطربي رمحه هللا يف تفسري قوله 

  .)٩()هللا الذين ابتعثهم إلنباء ما أرسلهم به عنه ملن أرسلوا إليه 
                                                        

 .٢ -١األية:أسورة النب) ١(
- ٨١/ ١٧سري أعالم النبالء (هـ ٣٩٣ومات يف السنة  أبو النصر إمساعيل بن محاد الرتكي، مل تعني كتب الرتاجم وقت والذتة) ٢(

٨٢(. 
ج اللغة وصحاح العربيةد، أبو نصر إمساعيل بن محااجلوهري، ) ٣(  .١/٧٤، ٤/، طالصحاح 
 .١٦٢ /٢، ١/طلسان العرب، ابن منظور، ) ٤(
 .٥٧األية :مرمي سورة) ٥(
 .٣٥األية :النمل) ٦(
سري أعالم ( هـ   ٤٧٨هـ اإلما الكبري شيخ الشافعية وتويف ٤١٩اجلويين ولد سنة   بن دمحم بن عبد هللا بن يوسف لكعبدامل) ٧(

 )١٨/٤٦٨النبالء 
 .٣٥٥ ط،.د،االعتقادأصول اإلرشاد إىل قواطع األدلة يف اجلويين، ) ٨(
ويل القرآنالطربي ،) ٩(  .٢/١٤٤، ١/، طجامع البيان يف 
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يذهب إىل أنَّ هناك فرقًا بني النيب والرسول يف املعىن وإىل هذا ذهب أغلب علماء   :الثاينالفريق 
وأستدلوا قوله .وبعض املعتزلة واألشاعرةالسلف 

Mlkjihgfedcba`_^]\[ZYX:تعاىل

srqponmL)قالوا عطف النيب على الرسول يدل على تغايرمها يف املعىن، و )١
ب عطف العام على اخلاص   .وهو من 

وقوله )٢(MèçæåäãâáàßÞL:قوله تعاىل وكذلك
ففي هاتني اآليتني الكرميتني جاءت  )٣(M<;:987654321L:تعاىل

الكلمتان صفتني لشخصٍ واحد، وهذا يدل على اختالفهما يف املعىن، وإال كان تكراراً وخيلُّ 
  .لفصاحة

مائة ألف وأربعـة وعشرون ألف : ؟ قـال يون رسول كم النب: فقلت: كذلك حديـث أيب ذروفيـه
وبذلك يتضح لنا أنَّ الرأي الراجح هو ،)٤()وثالثة عشرثالمثائة : كم املرسلون منهم ؟ قال: قلت.نيب

لفرق بني النيب والرسول عث إىل قوم خمالفني : وعليه فإن التفريق املختار،القول  ُ أن الرسول هو من ب
ن قبله، والنيب َ ٌ دعاهم بشرع جديد أو بشرع م عث إىل قوم : فدعاهم إىل دين هللا، سواء ُ هو من ب

 .هللا موافقني فأقام فيهم دين
نبئه هللا، وهو ينبئ مبا أنبأ هللا به، فإن أُرسل مع : النيب: "قال شيخ اإلسالم ابن تيمية  ُ هو الذي ي

بالشريعة هو رسول، وأما إذا كان إمنا يعملذلك إىل من خالف أمر هللا ليبلغه رسالة من هللا إليه؛ ف
: س برسول، قال تعاىلقبله، ومل يرسل هو إىل أحد يبلغه عن هللا رسالته؛ فهو نيب ولي

Mfedcba`_^]\[ZYXLفذكر إرساالً يعم ... ]٥٢: احلج
نه رسول، فإن هذا هو الرسول املطلق، الذي أمره بتبليغ رسالته إىل من  النوعني، وقد خص أحدمها 
عث إىل أهل األرض، وقد كان قبله  ُ ؛ كنوح، وقد ثبت يف الصحيح أنه أول رسول ب َ خالف هللا

ا ً ا مكلَّم   ) ٥("أنبياءكشيثوإدريس،وقبلهما آدم كان نبي
                                                        

 .٥٢األية : سورة احلج) ١(
 .٥٢مرمي، األية سورة ) ٢(
 .٥٤سورة مرمي، األية ) ٣(
ب اإلميان برسل هللا عليهم السالم،  طشعب اإلميانأخرجه البيهقي يف ) ٤(  حس).١٣١(، رقم)١/١٤٨( ، ١/، 
 . ٢/٧١٤، ٢/طالنبوات، ابن تيمية، ) ٥(
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م واألدلة يف ذلك: املبحث الثاين لرسل وكيفية اإلميان    حكم اإلميان 

، وجيب تصديق  م مجيعًا ْ كفر بواحد منهم فقد كفر  ن َ جيب اإلميان جبميع األنبياء والرسل، وم
م يف صدق  اإلميان، وكمال التوحيد وحسن اخللق، والعمل ما صح عنهم من أخبارهم، واالقتداء 

: قال هللا تعاىل-بشريعة من ُأرسل إلينا منهم وهو خامتهم وأفضلهم، املرسل إىل الناس كافةدمحم ملسو هيلع هللا ىلص
MLK M 

`_ ^]\ [ZYX WV UTSRQ PON

 g fedcb aL)١(  

م فعلى ن يف كتابه م سلم اإلميان مبن مسى هللا تعاىلامل وأما كيفية اإلميان  ن رسله، واإلميان 
م ،وكذلكاءهم إال هللا تعاىل الذي أرسلهمال يعلم أمس سل رسالً سواهم وأنبياءأر  هللا تعاىل اإلميان 

ML :تعاىل لقا. مجلة K JI HGF EDCBA@ ?> 

ML)٢( وقال تعاىل:  M-,+*)('&%$#"!L)وكذلك )٣
م بلغوا مجيع ما أرسلوا به على ما أمرهم  ً ال يسع أحداً ممن أرسلو اإلميان  م بينوه بيا ا هللا به، وأ

. إليه جهله، وال حيل خالفه
  )٥(M\[ZYXWL)٤(MBA@?>=L :تعاىلقال

ميع الرسل وجب: واإلميان برسل هللا عز وجل متالزم من كفر بواحد منهم فقد كفر  تعاىل
MJIHGF:تعاىل  كماقال  السالم عليهم EDCBAMN

b`_^ ] \[Z YXVU TSRQ PO

s rqp on m lk jih gf edcL)٦(.  
                                                        

 .٦١٣األية : سورة النساء) ١(
 .١٦٤األية : سورة النساء) ٢(
 .٧٨األية : افرغسورة ) ٣(
 .٣٥األية :سورة النحل) ٤(
  .٨٢األية :سورة النحل)٥(
 .١٥٢ – ١٥٠األية :سورة النساء) ٦(
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ن هللا تعاىل  بعث يف كل أمةٍ رسوالً يدعوهم إىل عبادة هللا وحده : وكذلك التصديق اجلازم 
رُّون راشدون كرام بررة أتقياء  ال شريك له والكفر مبا يعبد من دونه، وَأنَّ مجيعهم صادقون مصدقون 

م مؤيدون، وأ ت الباهرة من ر لرباهني الظاهرة واآل م بلَّغوا مجيع ما أرسلهم أمناء هداة مهتدون، و
على الرسل إال  وماهللا به، مل يكتموا حرفًا ومل يغريوه ومل يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفًا ومل ينقصوه،

م كلهم كانوا على احلق املبني، واهلدى املستبني، وأن هللا تعاىل فضل بعضهم ع.البالغ املبني لى وأ
م من أوهلم إىل آخرهم يف أصل الدين قأنه و  ،بعض ورفع بعضهم على بعض درجات د اتفقت دعو

هليته وربوبيته وأمسائه وصفاته،  وأما  ،ونفي ما يضاد ذلك أو ينايف كمالهوهو توحيد هللا عز وجل 
فروع الشرائع من الفرائض واحلالل واحلرام فقد ختتلف فيفرض على هؤالء ما ال يفرض على هؤالء 

فف على هؤالء ما شدد على أ لغة وغاية وخيُ لعكس حلكمة  ولئك وحيرم على أمة ما حيل لألخرى و
وأن هللا سبحانه أرسل ، كم، وليبلوكم أيكم أحسن عمالحممودة قضاها ربنا عز وجل ليبلوكم فيما آ

الرسل إىل عباده مبشرين ومنذرين، داعني إىل دين احلق، هلداية البشر، وإخراجهم من الظلمات إىل 
م إنقاذًا لألمم من الشرك والوثنية، وتطهرياً للمجتمعات من التحلل والفساد، فكانت دعو . النور

م بلغوا الرسالة، وأدوا األمانة، ونصحوا األمة، وجاهدوا يف هللا حق جهاده، وقد جاؤ  وا مبعجزات وأ
  . هرات تدل على صدقهم
م مجيعًا من: وأهل السنة واجلماعة": قال األثري رمحة هللا مسى هللا منهم ومن مل يسم،  يؤمنون 

إىل آخرهم وخامتهم وأفضلهم نبينا دمحم بن عبدهللا؛ صلى هللا عليهم ... من أوهلم آدم عليه السالم
لرسل إميان جممل، واإلميان بنبينا دمحم صلى هللا عليه وعلى آله وسلم إميان مفصل . أمجعني واإلميان 

  .)١("التفصيل عه فيما جاء به على وجهيقتضي ذلك منهم اتبا
  
  
  
  

   

                                                        

 .١/٦٤، ١/، طالوجيز يف عقيدة السلف الصاحلألثري، ا) ١(
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ويل : املبحث الثالث   من الرسل العزماملعنون 
MLK:تعاىل  قال JM] \[Z YXWVUTS RQPON

rqp o nml kjihg fe dcba ` _^L)١(  
ا على عباده، أن شرع هلم من الدين ": قال الشيخ عبد الرمحن السعدي هذه أكرب منة أنعم هللا 

ن وأفضلها، وأزكاها وأطهرها، دين  اإلسالم، الذي شرعه هللا للمصطفني املختارين من خري األد
عباده، بل شرعه هللا خليار اخليار، وصفوة الصفوة، وهم أولو العزم من املرسلني املذكورون يف هذه 

  )٢("اآلية
نَّ كل رسول :اختلف العلماء يف أويل العزم من الرسل على عدة أقوالولكن  فمنهم من ذهب 

دْ والتجلد يف دين هللا، فهم أهل هو من أويل العزم، ومعىن  َل َ ْ يعين أويل الصرب واملصابرة واجل م ْ ز َ ْ الع ِ ُأويل
وأن مجيع األنبياء أولوا العزم، ومل يبعث هللا رسوالً  عزم قوي يف مواجهة أعداء هللا وأهل صرب ومصابرة،

فبناء على هذا القول أنَّ كل رسول  فأمر رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن يصرب كما صربوا، ،إال كان من أويل العزم
ا بيانية MÁÀ¿¾½¼L: املوجودة يف قوله تعاىل)من(وفسروا ، هو من أويل العزم

وهناك من قال أن أويل العزم منهم نوح وهود وإبراهيم، .وليست تبعيضية،مثل ما تقول الرجل من القوم
  فأمر هللا رسوله أن يكون رابعهم،

هم نوح وهود وإبراهيم وشعيب : وإبراهيم وموسى وعيسى، والبعض قالنوح : وهناك من قال هم
م إبراهيم وموسى وداود وسليمان وعيسى ودمحم صلوات هللا عليهم   ،وموسى، وقيل إ

  .)٣(أن منهم إمساعيل ويعقوب وأيوب، وليس منهم يونس وال سليمان وال آدم:والبغض قالوا
ُ وهناك من ذهب أنَّ أويل العزم من الرسل ةَ ه َ ي َانِ ْ َمث م ُ ه َ ، و امِ َ َنـْع ْ ِة األ َ ور ُ ِ س ونَ يف ُ ور ذْكُ َ لِ اْلم ُ ُ الرُّس اء َ ب َ ْ جنُ م

 َ ر لقوله يف سورة األنعام بعد ) ٤(ا احلسني بن الفضلرسوال، وبه اختاره عَشَ
 )٥(MÅÄÃÂÁÀ¿¾L:ذكرهم

                                                        
  .١٣األية : سورة الشورى)١(
 ١/٧٥٤، ١/ط، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، ) ٢(
 .٥/٢٨٩ط،.د، النكت والعيوناملاوردي، ) ٣(
 .)١٣/٤١٥،سري أعالم النبالء( هـ٢٨٢هـ وتويف ١٨٠احلسني بن الفضل بن عمري العالمة املفسر ولد سنة  )٤(
 .٥/٣٣، ١/،طفتح القديرالشوكاين،) ٥(
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ن أويل العزم من الرسل مخسة وهم املذكورون يف سورة األحزاب وسورة  وهناك من ذهب 
: الشورى، كما قال تعاىل

MLK JM`_^] \[Z YXWVUTS RQPON
rq po nmlkjihg fedcbaL)مخسة الرسل  )١ َ ع َ م َ فَج

وأن يف أضواء البيان،  )٢(وهذا القول رجحهاإلمام الشنقيطي.وهم املذكورون أيضًا يف سورة األحزاب
ويل العزم من الرسل  :قوله تعاىل: ، ومها اخلمسة املذكورون يف آييت األحزاب والشورى: املراد 

M2 10/ .-,+*)('&% $#" !L،وقوهلت
MLK:عاىل JM_^] \[Z YXWVUTS R QPON

rqpo nm lkjihg fe dcba`L)٣.( 
ويل العزم من الرسل يف هذه اآلية الكرمية ":وقال رمحه هللا ً اختلف العلماء يف املراد   .اختالفًا كثريا

م مخسة، وهم الذين قدمنا ذكرهم يف األحزاب والشورى، وهم نوح  وأشهر األقوال يف ذلك أ
وعلى هذا القول فالرسل الذين أمر رسول هللا "وإبراهيم وموسى وعيسى ودمحم عليهم الصالة والسالم

ويل العزم ":مث قال. خامسهمملسو هيلع هللا ىلص أن يصرب كما صربوا أربعة فصار هو ملسو هيلع هللا ىلص ن املراد  واعلم أن القول 
من الرسل بيانية يظهر أنه خالف : مجيع الرسل عليهم الصالة والسالم، وأن لفظة من، يف قوله

ت القرآنية كقوله  التحقيق، كما دل على ذلك بعض اآل
، فأمر هللا جل وعال نبيه يف آية القلم هذه )٤(MYXWVUTSRQPOL:تعاىل

اه عن أن يكون مثل يونس، ألنه هو صاحب احلوت وكقوله : لصرب، و

M?>=<;:98765L)ن كلتامها تدل على أن  )٥ فآية القلم، وآية طه املذكور
                                                        

 .١٣األية: سورة الشورى) ١(
هـ مث انتقل إىل بالد احلرمني وكان أحد ١٣٢٥دمحم األمني بن دمحم املختار  الشنقيطي العالمة املفسر ولد يف موريتانيا حوايل ) ٢(

ملدينة املنورة تويف مبكة املكرمة سنة   هـ١٣٧٣أساتدة اجلامعة اإلسالمية 
 .١٣األية : سورة الشورى) ٣(
 .٤٨األية  :سورة القلم) ٤(
 .١١٥األية:سورة طه) ٥(
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ن يصرب كصربهم ليسوا مجيع الرسل والعلم عند هللا  أن أويل العزم من الرسل الذين أمر النيب ملسو هيلع هللا ىلص 
  .)١(تعاىل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
لقرآن أضواء البيانالشنقيطي، ) ١(  .٧/٢٤١ط، .د،يف إيضاح القرآن 
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  صفات الرسل: املبحث الرابع
لناس  اقتصت حكمة هللا تعاىل أن يكون الرسل بشرا من جنس املرسل إليهم حىت يكونوا أكثر صلة 
وأعرف مبشاعرهم وأحاسيسهم ليكونوا قدوة للناس فيما يبلغونه عن هللا عز وجل، واختيار ملك يبلغ 

ام عامل املالئكة خمتلفا عن شيء طبيعي، ما درسالة هللا إىل الرسول ليبلغها هو إىل الناس 
MÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂ:تعاىل قال.اإلنسان  عامل

ÏÎL)١( 

ا للرسل عليهم هذه  ومن،وللرسل صفات الصفات الضرورية اليت دل الشرع والعقل على ثبو
 :هيالصالة والسالم

لغة األمهية عند علماء العقيدة، وبسب عناية و:  البشرية- ١ ا مل جتد هذه املسألة  اإلسالم 
رخيه تلك الضالالت  املعتقدات الوثنية سبيال لعقول املسلمني، بل مل يعرف الفكر اإلسالمي عرب 

كتأليه األنبياء أو النابغني من املفكرين، فقد أله املسيحيون عيسى . اليت عرفتها بعض األمم السابقة
 حمافظا على بشريته املتميزة بتلقي الوحي، يف حني ظل دمحم ملسو هيلع هللا ىلص… عليه السالم، وأله البوذيون بوذا 

ا   .وأصبح هذا األمر حقيقة واضحة مسلما 
ولقد حتدث علماء العقيدة عن الصفات اجلائزة يف حق الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم، 

ألعراض البشرية وقرروا يف هذا الصدد أصال مهما وهو القول جبواز اتصاف الرسل واألنبياء بسائر ا
م العلية كاملرض والعمى والربص وغري ذلك من  اليت ال تؤدي إىل نقص يف مراتبهم أو اإلخالل مبقاما

 : األمور املنفرة ومن النصوص الدينية اليت تعزز هذا اجلانب
MîíìëêéèçæåäãâáàßÞÝÜÛÚÙØ×Ö:تعاىل قوله

L)وقال أيضا)٢ :MLKJ M  ZYXWVUTSRQPON

L)٣(أيضا وقال:M43210/.-,+*)('&%$#"!

?>=<;:98765L)٤( 
                                                        

 .٩٥األية  :سورة اإلسراء) ١(
 .١١٠األية  :سورة الكهف)٢(
 .٦األية :سورة فصلت) ٣(
 .١٨٨األية:سورة األعراف) ٤(
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ويعرب علماء . ومعناها حفظ ظواهرهم وبواطنهم من املعاصي واملكروهات :والعصمة األمانة- ٢
لعصمة أيضا، وهي ملكة نفسانية متنع صاحبها الفجور ذا التفسري يكون ، العقيدة عن األمانة  و

هو حفظ هللا تعاىل لظواهر األنبياء وبواطنهم من كل عمل منهي عنه، يف الصغر : معىن العصمة
 . فال يصدر عنهم ذنب وال يرتكبون معصية. والكرب، قبل النبوة وبعدها

وهو ضد الكذب، ومعناه مطابقة اخلرب للواقع، أو موافقة اخلرب ملا يف نفس األمر،  :الصدق- ٣
وإذا كان الصدق واجبا يف حق الرسل عليهم ، ، سواء وافق اعتقاد املخرب أم الإي ملا عند هللا تعاىل

لكذب حمال م والدليل على ذلك أ. الصالة والسالم يف كل ما يبلغونه وخيربون عنه فإن اتصافهم 
ملعجزة النازلة منزلة قوله تعاىل صدق : لو مل يكونوا صادقني للزم الكذب يف خربه تعاىل لتصديقه هلم 

  .عبدي يف كل ما يبلغ عين

ومعناها احلذق وسرعة الفهم والتيقظ إللزام اخلصوم وإبطال دعاويهم ودحض : الفطانة- ٤
 .يه، ويبطلون شبه املخالفني هلمحججهم، حبيث يستطيعون إقامة الدليل على صدق ما يدعون إل

م عليهم الصالة والسالم : التبليغ- ٥ ذا اللفظ يف هذا املوضع أ معناه لغة اإليصال، واملقصود 
م لشيء من ذلك، قال تعاىل  M:يبلغون مجيع ما أمرهم هللا تعاىل بتبليغه، وال يتصور كتما

LKJMdcb a`_ ^]\[ Z YXWVUTSRQPON
eL)مما جيب على املكلف اعتقادها يف حق الرسل عليهم الصالة والسالم،  فهذه الصفات األربعة)١

ضدادها، وهي كما سلف الصدق، وضده الكذب، واألمانة، وضدها : واعتقاد استحالة اتصافهم 
  ،)٢(والفطانة وضدها الغفلة. اخليانة، والتبليغ، وضده الكتمان

وهذه الصفات األربعة اليت أتينا على ذكرها هي املتداولة ىف علم التوحيد، وهي من الشروط 
  . العقلية للنبوة

أما اللشروط الشرعية العادية فهي البشرية، واحلرية، والذكورة، وكمال العقل، والذكاء، وقوة 
حكام الشريعة من أعلم  ومنها أيضا كونه، الرأي، والسالمة من كل ما ينفر من اإلتباع حال النبوة

  .بعث اليهم
  
 

                                                        
 .٦٧سورة املائدة  األية  ) ١(
  .١/١٢٣، ٥/أليويب، تبسيط العقائد اإلسالمية،طا) ٢(
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حقوق آل البيت: املبحث اخلامس  

M    43 :قال تعاىل   2  1  0  /  .    -      ,   +L  
إلحسان " هذه األية  يف تفسري  رمحه هللا ابن كثري  قال هل البيت، واألمر  وال ننكر الوصاة 

م من ذرية طاهرة، من أشرف بيت وجد على وجه األرض، فخرًا  إليهم، واحرتامهم، وإكرامهم، فإ
وحسباً ونسباً، وال سيما إذا كانوا متبعني للسنة النبوية الصحيحة الواضحة اجللية، كما كان عليه 

  )١(".سلفهم كالعباس وبنيه، وعلي وأهل بيته وذريته،  أمجعني

وا أقاريب وحتفظوين فيهم، مبعىن األقارب، أو ذوي القرىب، واملعىن إال أن ت )القرىب(وفسر ودّ
هل البيت   )٢( .كما قال صاحب التسهيل لعلوم التنزيل  واملقصد على هذا وصية 

م من فانطالقا من هذه األية  استقرت آلل البيت النبوي يف نفوس املؤمنني مكانة رفيعة، لقر
م رسول هللا صلى هللا  عليه يف أحلك الظروف وأشد األزمات منذ النيب ملسو هيلع هللا ىلص، واتصاهلم بنسبه، ولنصر

م أمته خريا، وعرف املسلمون هلم هذا الفضل  .بدء الدعوة، فحفظ هلم النيب ملسو هيلع هللا ىلص ذلك وأوصى 

ل النيب ملسو هيلع هللا ىلصو  م بنو هاشم فقط على مذاهب،, اختلف العلماء يف املراد   ،فمنهم من يرى أ
ن آله ملسو هيلع هللا ىلص هم من اجتمع معه عليه الصالة  ،نيفة ومالكأبو ح  هو ما ذهب إليهو  ويعللون ذلك 

ألن املطلب أخو هاشم،  ،واملطلب مل جيتمع معه عليه السالم يف هاشم: قالوا, والسالم يف هاشم
وهناك من يرى  .وكما أن عبد مشس ونوفال أخوان هلاشم ومها ليسا من آل البيت، فكذلك املطلب

واستدلوا ما . واحلنابلة، ، أن آل البيت هم بنو هاشم وبنو املطلب فقط وهو املذهب عند الشافعية
أعطيت بين : إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص، فقلنا عثمان بن عفان مشيت أ و: ، أنه قال  جبري بن مطعم  رواه

إمنا بنو هاشم وبنو املطلب شيء   : (واحدة منك، فقالاملطلب من مخس خيرب وتركتنا وحنن مبنزلة 
ّ  قدو )٣(."ومل يقسم النيب ملسو هيلع هللا ىلص لبين عبد مشس وبين نوفل شيئا: " جبري قال)   واحد د هذا القول  أي

                                                        
  .٧/٢٠١، ٢/، طتفسري القرءان العظيمابن كثري ، ) ١(
  .٢/٢٤٨، ١/ط التنزيللتسهيل لعلوم ا، ابن جزي)٢(
ب غزوة خيرب،   ،اجلامع الصحيح املختصرخرجه البخاري يفأ) ٣(   ).٤٢٢٩(رقم ) ٥/١٣٧(كتاب املغازي، 
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صر بنو املطلب بن عبد : " الشنقيطي رمحه هللا حيث قال  يف األضواء دمحم األمني الشيخ  وملا 
، ومل يناصرهم بنو عبد مشس بن عبد مناف وبنو نوفل بن عبد مناف، عرف النيب مناف بين هاشم

لدين، فأعطاهم من مخس الغنيمة  ملسو هيلع هللا ىلص لبين املطلب تلك املناصرة اليت هي عصبية نسبية ال صلة هلا 
د مشس وبين ، ومنع بين عب"إ وبين املطلب مل نفرتق يف جاهلية وال إسالم :" مع بين هاشم، وقال

  )١(".نوفل من مخس الغنيمة، مع أن اجلميع أوالد عبد مناف بن قصي

م مودة ؛ العلماء على وجوب مودة آل البيتفقد اتفق : وأما حقوق آل البيت ألن يف مود
فإمنا أ بشر يوشك أن أما بعد أال أيها الناس  :(فقال عليه الصالة والسالم: للنيب ملسو هيلع هللا ىلص، وقد قال ملسو هيلع هللا ىلص

رك فيكم ثقلني فخذوا بكتاب , كتاب هللا فيه اهلدى والنور: أوهلما: يت رسول ريب فأجيب، وأ 
وأهل بييت، أذكّركم هللا يف أهل بييت : مث قال, فحث على كتاب هللا ورغب فيه, هللا واستمسكوا به

ملودة هنا قدرا زائدا عن مودة غريهم من وال شك أن ا  )٢() احلديث.. أذكّركم هللا يف أهل بييت  ملراد 
لقرابة رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أحب إيل أن أصل : "   قال أبو بكر املؤمنني، ولو كانوا من األقربني، حىت

  )٣(،"من قرابيت 

ي بعضهم بعضًا  رسول هللا إن قريشًا إذا لق: قلت:  قال  العباس بن عبد املطلب  وعن 
: فغضب النيب ملسو هيلع هللا ىلص غضباً شديداً، وقال: لقوهم ببشر حسن، وإذا لقو لقو بوجوه ال نعرفها، قال

الصالة  ومن حقوقهم  )٤()  والذي نفسي بيده ال يدخل قلب الرجل اإلميان حىت حيبكم  ورسوله (
م  أيب محيد الساعدي فعن: عليهم  رسول هللا كيف نصلي عليك ؟ فقال رسول هللا : قالوا أ

رك على دمحم  :(ملسو هيلع هللا ىلص قولوا اللهم صل على دمحم وأزواجه وذريته، كما صليت على آل إبراهيم، و
ركت على آل إبراهيم إنك محيد جميد   )٥() وأزواجه وذريته، كما 

                                                        
لقرآن أضواء البيانالشنقيطي، )  ١(   .٢/١٩٩ط، .د،يف إيضاح القرآن 

ّ بن ايب طالب،صحيح مسلمأخرجه مسلم يف ) ٢( ب فضائل على   ).٢٤٠٨( رقم، )٤/١٨٧٣(، كتاب الفضائل، 
ب مناقب قرابة رسول هللا،   ،اجلامع الصحيح املختصرأخرجه البخاري يف) ٣( رقم ) ٥/٢٠(كتاب أصحاب النيب ملسو هيلع هللا ىلص، 
)٣٧١١.(  
  .حسن) ١٧٧٢(، رقم )٢/٣٧٩(، سنداملأخرجه أمحد يف  )٤(
ب هل يصلى غري النيب ملسو هيلع هللا ىلص،   ،اجلامع الصحيح املختصرأخرجه البخاري يف ) ٥(   ).٦٣٦٠(رقم ) ٨/٧٧(كتاب االدعوات، 
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إن هذه الصدقات إمنا هي  :(ال ملسو هيلع هللا ىلصحترمي أكل الصدقة عليهم، ق: وأما خصائصهم منها
ا ال حتل حملمد، وال آلل دمحم إعطاؤهم مخُُس اخلمس من الغنيمة   ومنها )١() أوساخ الناس، وإ

"  #  $  %  &  '  )  (  *   +  ,  -  .  M :قال تعاىل: والفيء

B  A    @  ?  >=    <   ;    :   9  8  7  6   5  4  3   2     1  0  /  
  D  CL)قال  واثلة بن األسقع  فضل النسب وطهارة احلسب، فعن  : ومن خصائصهم )٢ ، :

إن هللا اصطفى كنانة من ولد إمساعيل، واصطفى قريشا من كنانة،  : (مسعت رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص يقول
البيت وفضائلهم  أما مناقب آلو ) ٣( ) واصطفى من قريش بين هاشم، واصطفاين من بين هاشم

، وهي أشهر من  اخلاصة فقد ثبت لكثري منهم مناقب كثرية، حفظتها السنة، مثل فضائل علي 
أن تذكر، واحلسن واحلسني سيدا شباب أهل اجلنة، وخدجية خري النساء، وفضل عائشة على سائر 

ومحزة سيد الشهداء يوم  النساء كفضل الثريد على سائر الطعام، وفاطمة سيدة نساء أهل اجلنة،
لتقوى، وقمن  القيامة ومثل فضائل زوجاته ملسو هيلع هللا ىلص الاليت فضلهن هللا على سائر النساء إن حتلني 

M  9  8  76 :حبقها، قال تعاىل   5  4   3     2  1L)٤(  

موضعًا والغاية من وراء ذلك هو املبالغة يف تطهري بيت النبوة أن يشوبه عيب أو نقص، وليكون 
̂   _   M :للتأسي واالقتداء لسائر الناس، قال تعاىل  ]     \  [    Z  Y  X      W

  a  `L)٥(  

م حيبون املؤمنني منهم، ويرون أن املؤمن من  وأماعقيدة أهل السنة يف آل البيت تتلخص يف أ
م من الرسول ملسو هيلع هللا ىلص، وليس .حق اإلميان، وحق القرابة: آل البيت له حقان م ما شرفوا إال لقر ويرون أ

م، ويتربؤون من طريقة من يغالون يف حبهم، كالذين ُف  ر رفعوا بعضهم إىل مقام  هو الذي شَ
م، وحيفظون فيهم وصية الرسول  م ويكفرو العصمة، يتربؤون كذلك من طريقة املبغضني الذين يسبو

م وإن متيزوا فال يعين أن هلم الفضل املطلق على غريهم يف .ملسو هيلع هللا ىلص م على مراتب ومنازل، وأ ويرون أ
                                                        

ب ترك استعمال آل النيب الصدقة،صحيح مسلمأخرجه مسلم يف )١(   ).١٠٧٢( ، رقم)٢/٧٠٤(، كتاب الزكاة، 
  .٤١األية  :نفالسورةاأل) ٢(

ب فضل نسب صحيح مسلمأخرجه مسلم يف )٣(   ).٢٢٧٦( ، رقم)٤/١٧٨٢(النيب ملسو هيلع هللا ىلص،، كتاب الفضائل، 
  .٣٢األية  :حزابسورةاأل)٤(
  .٣٣األية  :حزابسورةاأل)٥(
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ر، وعثمان، أفضل من علي، وإن امتاز عنهم خبصوصيات، أبو بكر، وعم: العلم واإلميان، فالثالثة
ن أمهات املؤمنني ، والدعاء هلن، ومعرفة فضلهن، واإلقرار   .ويرون تعظيم قدر أزواجه 
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  .اهلداية ودور الرسول يف اهلداية: املبحث السادس
= M: قال تعاىل <;:9Lذه األية ينه تب: أي"قال الشيخ السعدي يف تفسرية 

هلم وتوضحه، وتنريه وترغبهم فيه، وتنهاهم عن ضده، وترهبهم منه، مث فسر الصراط املستقيم 
MIH:فقال GFE DCBA @?Lالصراط الذي نصبه هللا لعباده، وأخربهم أنه : أي

  )١("موصل إليه وإىل دار كرامته،
ق إىل أفهام كثريٍ من النولكن  َسِب م وحر   هلداية،عباده بعضصتبحانه وتعاىل اخَ اس أن هللا سي

 ُ رين حقا من ح يهم هلداهم، بل حيتجآخَ هم، ولو أراد هللا أن يهدِ ِ لقدر ملا يصدر عنهقوق م من كفر ون 
 َ فذة وغالبة، بل حي شيئة هللا  َ ريهم عن جتأو معصية أو تقصري، زاعمني أن م لهم وتَقصِ ون على تَواكُ

ت من القرآن الكرمي يق نفسهم  ا من سياقها وال يفهمالواجب وتغيري ما  ون معناها؛ من طعو
M[ZY:تعاىل هللا  قول  ذلك XWVUTSR QPO NL)٢(  M5432

76L)مِ )٣ ْ ه هلداية والضالَل، والقرآن يوضح وهذا مصدر خطأ كبري يف فَـ ق القضاء  ْ مسألة سب
َ لنا ما يف هذه القضية من لبس حني نعرف أ ة يف القرآن الكرمي على أنواعاهلداية الوارِ  ن لذلك كان ، دَ

ْ يف القرآن الكرمي،، وهي راتِب اهلداية كما وردَت َ    :من الضروري ذكر م
ى كلَّ نفس إىل ما :اهلداية العامَّة: املرتبة األوىل دَ َ وهي هداية عامَّة جلميع الكائنات، فا قد ه

راتِ  َ ِ عنها، وهذه أعمُّ م ّ ها على جلب النافع، ودفع الضار َ ر ا ومعاشها، وفَط ِح شأ ُصل وهللا .ب اهلدايةي
Mzyx:عزَّ وجلَّيقول vutrq poL)هللا أربعة أمور عامَّة وهي)٤ َ ر : وفيها ذَكَ

ام التقدير، وبذلك  ام اخللق، واهلداية من َمت ة من َمت َ ي َ التسِو ل َ ة، والتقدير، واهلداية، وجع َ ي اخللق، والتسِو
ة واهلداية   َ ي ون التسِو   )٥(M~}|{zyxwvutL؛للخلق والتقديركاملني تَُك

ل فاخللق َ ةيشم َ ي ٦(MÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆL  وغريه؛  إلنسانا  والتسِو

٦(  M:98L)ة والتقدير للمخلوقات عامَّة)١ َ ي لتسِو : ومن أمثلة ومعاين اهلداية العامَّة اخلاصَّة 
                                                        

 ١،١/٧٥٤/ط، تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، ) ١(
 .١٧األية  : سورةالكهف) ٢(
  .١٣األية  :سورةالسجدة) ٣(
ت:سورةاألعلى) ٤(  .٣ – ١: اال
 .٧السجدة، األية  سورة )٥(
  .٢٩األية  : سورة البقرة) ٦(
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يها،  ِ ت ى الذكر لألُنثَى كيف  دَ َ َ الذكر واألنثى، فه ق َل َ ، فإن هللا قد خ اإلنسان واحليوان، والطري والدوابُّ
َ كلَّ  ل َ سبحانه جع لِف الختِالف الصور واخللق واهليئات، فلوال أ تَ ثه خمُ واختِالف ذُكران احليوان إل
اه، وكذلك  رعَ َ ه وم عاشِ َ ِم داه ل َ ه ملا اهتَدَى لذلك، أو ه نسِ ِ يت أنثى ج ذكر على معرفة كيف 

روج داه للخُ م مث هَ نِني يف الرَّحِ َ   .تقديرهسبحانه للج
وهذا النوع هو وظيفة الرسل والكتب املنزلة من :هداية الداللة والبيان واإلرشاد: املرتبة الثانية

تَها لرسوله صلَّى هللا عليه وسلَّم  َ ملكلَّفني، وهذه اهلداية هي اليت أثبـ السماء، وهو خاصٌّ 
=M:بقوله <; :9L)كما أنَّ هذا النوع من اهلداية أخصُّ من اليت قبلها، فهي )٢

ناطُ  َ ا النار إال بعد مصدر التكليف وم ل أحدً دخِ ُ باده؛ فإن هللا تعاىل ال ي ة هللا على عِ جَّ ُ ا تقوم ح ه، و
ِ من  ّ ِنون للناس طريق الغي ّ بي ُ إرسال الرسل الذين ي

MN)٤(L!"#$%&')(M  )٣(M¿¾½¼»ºLالرشاد

] \[ZYXWV UT SRQPOL)إنه : أي: "يقول ابن كثري)٥
لبشارة  َ رسله  ل َ لَ كتبه وأرس َ عتذر تعاىل أنز ُ ه؛ لئالَّ يبقى مل رضاه ممَّا يكرهه و َ ه وي ّ ّ ما حيب والنذارة، وبني

MÔÓÒÑÐÏÎÍÌËÊÉÈÇÆÅÄÃÂ؛عذر

ÕL]٦(]١٣٤: سورة طه، األية(
ْ بني أحدٍ من خلقه .   ا هذه اهلداية، ومل حيَُل وهللا تعاىل مل مينع أحدً

سائل  َ لها وبني هذه اهلداية، بل خلَّى بينهم وبينها، ومنحهم من الو ّ واألدوات اليت تساعدهم على تقب
ه من خلقه  َ م َ ن حر َ طنة، وم ا؛ كالعقل والفطرة، وأقام هلم بذلك أسباب اهلداية ظاهرة و واالستفادة 
غَر أو املرض، فقد حطَّ عنه من التكاليف  ِ بعضا من هذه األدوات والوسائل؛ كزوال العقل أو الصّ

وقال )٧(MDCBA@LKJIHGFEL :حبسب ما حرمه من ذلك؛ قال تعاىل
ْ : ((صلَّى هللا عليه وسلَّم ن عَ َ َ و ر ُ بـ ْك َ ىتَّ ي َ ْ الصَّغِريِ ح ن عَ َ ظَ و قِ ْ ي َ تـ ْ َس ىتَّ ي َ ْ النَّائِمِ ح ن ٍ عَ ث ْ َثالَ ن ُ عَ م َل َ اْلقَ ع ِ ف رُ

                                                        
 .٧األية  :سورةالشمس) ١(
 .٥٢األية  : سورة الشورى) ٢(
 .١٥األية  : سورةاإلسراء) ٣(
 .٥٧األية  :سورة الزمر) ٤(
 .١٦٥األية  : سورة النساء) ٥(
 .٢/٤٧٥، ٢/، طتفسري القرءان العظيمابن كثري ،) ٦(
 .٦١سورة النور، األية ) ٧(
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 َ يق ِ ف ُ ْ ي َ َأو ل ِ ق ْ ع َ ىتَّ يـ َ نُونِ ح ْ ج َ ِ من وهذه اهلداية ال تستلزم حص)١()اْلم ّ باد؛ول التوفيق واتّباع احلق بدليل  العِ
ن بد َ ا، ولكنأنَّ بعض الناس آم ها سبب يف حصول االهتداء، والسبب هنا عوة الرسل وبعضهم كفر 

رسال الرسل هم، فال نقص إذًا يف السبب، إمنا النقص ووصول دعوة وبالغ الرسل إىل أمم قد اكتمل 
د الفطرة وطغيان املادة؛ قال يرجع إىل العبد الذي مل يقبل ومل ينتفع مبا جاءت به الرسل بسب فسا

¼½M:تعاىل »º¹¸ ¶µ´³²± °¯ ®L)هدينا( )٢
هم، فاستحبُّوا العمى على اهلدى؛ أي: ؛ أي)هم ا هلم ودعو نا ووضّحنا هلم احلقَّ : بينّ ّ هم وبي ر بصّ

قة هللا  بوه وعقروا  ِهم صاحل، فخالفوه وكّذ ّ اليت هي برهان على صدق  - تعاىل  - على لسان نبي
ِهم، فع ّ ِ القابِل لألثر وهو اإلنسان، وليس يف نبي ّ دم االهتداء واقع بسبب القصور احلادِث يف احملل

ْ به  ت َ ك االهتداء وعدم االستجابة ملا جاء ْ ور السبب، فكانت النتيجة أنْ أضلَّهم هللا عقوبة على تر قُصُ
  .الرسل

ّ :هداية التوفيق واإلهلام واملعونة: املرتبة الثالثة ة وهذه املرتبة أخص من اليت قبلها، فهي هداية خاصّ
ا لقوله تعاىل قرَّب وال  )٣(MÐÏÎÍL:يت بعد هداية البيان؛ حتقيقً ُ فال تكون مللك م

طيها إال ملن حقق شروطها نيب مرسل، إمنا هي خاصة  وحده، فال يقدر عليها إال هو، وال يع
ا واستوىف MMZYXWVUTSRQPON.أسبا

fedcba`_^]\[L)ذا وه)٤

_`Mdcba:لقولة وسلَّم عليه هللا  صلَّى نبيه عن هللا نفاه الذي هو اهلداية من النوع

lkjihgfeL)٥(MqponmlkjihgfedcL

L)٦(
   

م أمرين   :وهذا النوع من اهلداية يستلِز
                                                        

ب من اليقع طالقه من األزواج، طسنن، الأخرجه النسائي يف ) ١( حديث )٣٤٣٢(، رقم)٦/٤٨٦(، ٥/كتاب الطالق، 
 .صحيح

 .١٧األية  : سورة فصلت) ٢(
 .٧٦األية  :سورة مرمي) ٣(
 .١٦ - ١٥األية  : سورة املائدة) ٤(
  .٥٦األية  :سورةالقصص) ٥(
 .٣٧األية  :سورة النحل) ٦(
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ّ تعاىل وهو اهلدى خبلق الداعية إىل الفعل واملشيئة له :أحدمها   .فعل الرب
قال )١(؛"اهلدى"  وهو نتيجة للفعل األول فعل العبد، وهو االهتداء :الثاين

M ZYXWVU)٢(MHGFEDL  :تعاىل TSR QPO NL)وال سبيل )٣
إىل وجود األثر الذي هو االهتداء من العبد إال بعد وجود املؤثّر الذي هو اهلداية من هللا، فإذا مل 
حيصل فعل هللا مل حيصل فعل العبد، وهذا النوع من اهلداية ال يقدر عليه أحد إال هللا سبحانه قال 

MÍÌËÊÉ: أهل اجلنة ÈÇ ÆÅÄÃ ÂÁL)و كما أنَّ هذا النوع من اهلداية ه)٤
ب،    الذي نفاه القرآن عن الظاملني والفاسقني والكاذبني واملسرف املر

 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
  

  
  
  

                                                        

 .٥٣٩-١/٥٣٦ ١/ط ،مباحث العقيدة يف سورة الزمرالعائض، ) ١(
 .٧٣األية  :سورة آل عمران) ٢(
 .١٧األية  :سورة الكهف) ٣(
 .٤٣األية : سورة األعراف) ٤(
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  الشورى ومكانتها يف اإلسالم:املبحث السابع

  )١(MponL:قال تعاىل

لة ومنهجه املرسوم عقدواإل ّ تنتظم صور الكمال يف املقاصد ، والسمو يف  فيه سالم يف شريعته املنز
املباديء ، واإلحكام يف القواعد ، وما مبدأ الشورى إال صورة من صور هذا الكمال ، حبيث عدّ 
تمعات، وسرية كرمية حممودة  الشورى قاعدة من قواعد احلكم، ونظاما سياسيا صاحلا للجماعات وا

قضا ، بني النُخبة من أفراد األمة ، لتقرير ما يرتّب شؤون لألفراد من خالله تُبسط اآلراء وتناقش ال
تمع  ٌ من أصول احلكم ، يسعى لتلبية .احلياة وحيفظ توازن ا والشورى هي نظامٌ اجتماعي ، وأصل

ب العقول وذوي األفهام يف الفكر  شراك أر م املختلفة ،  ّ مشكال دة وحل حاجات الناس املتجدّ
وصاف املؤمنني الصادقني يف قوله  وتظهر مكانة. والرأي  ا  الشورى يف اإلسالم من خالل اقرتا

يقول سيد قطب رمحه هللا )٢(M    s  r  q  p  o  n   m  l   k  j  iL   : تعاىل
ت يصور خصائص هذه اجلماعة اليت تطبعها ومتيزها" ت مكية، .وهنا يف هذه اآل ومع أن هذه اآل

مة يف املدينة، فإننا جند فيها أن من صفة هذه اجلماعة نزلت قبل قيام الدولة املسل
ن وضع الشورى أعمق يف حياة املسلمني من جمرد أن تكون ..MponLاملسلمة مما يوحي 

نظاماً سياسياً للدولة، فهو طابع أساسي للجماعة كلها، يقوم عليه أمرها كجماعة، مث يتسرب من 
ه مبشاورة . )٣("طبيعيا للجماعةاجلماعة إىل الدولة، بوصفها إفرازاً  ّ مث إن هللا سبحانه وتعاىل أمر نبي

رشاده وتوجيهه ، ولكنّه إرشادٌ لألمة  لرغم من استغنائه عن آرائهم ، فقد تكفّل هللا  أصحابه 
ذا املبدأ ، قال تعاىل  مشورة يف فكان النيب ملسو هيلع هللا ىلص أكثر الناس )٤(M      @?  >  =L  :بضرورة العمل 

ها ، يف السلم واحلر  ة والعامة ، حىت شهد أصحابه بذلك بأحواله كّل ففي أمور احلرب .، وأمور اخلاصّ
، تربز مواقفه اليت شاور أصحابه فيها ، مثل اختيار املكان الذي ينزلون فيه يوم بدر ، ويف شأن 

ة التعامل معهم  ّ اخلروج ملالقاة العدو  ويف غزوة أحد ، حيث شاورهم فيها حول. أسرى بدروكيفي
                                                        

  .٣٨األية : سورة الشورى) ١(
 .٣٨األية : الشورىسورة )٢(
 .١٧،٥/٣١٠/ط ،يف ظالل القرآنسيد قطب، ) ٣(
 .١٥٩األية : آل عمرانسورة ) ٤(
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واملكث يف املدينة ، وأخد رأي اخلروج،كما أخذ عليه الصالة والسالم مبشورة صاحبيه بعد املعركة يف 
ا    .وكذا مشاورته يوم اجلندق وأخذ رأي سلمان الفارسي. مالحقة فلول قريش ومطارد

ً و  وعليه فقد )١( .املوافق للصواب طلب الرأي من أهله، وإجالة النظر فيه، وصوالً إىل الرأي :اصطالحا
اختذ املسلمون الشورى أصالً وقاعدة من أصول احلكم وقواعده، وعليها قام ترشيح العدول من 

له أن الرسول ّ ّد ذلك ويؤصِ ِّ أمرهم؛ ومما يؤكِ مل يرتك   املسلمني ملن يرونه أهالً للقوَّة واإلمامة لتويل
ا ليتوىلَّ  ً ومل يستخلف أحدً ا مكتو وهكذا أصبحت إمامة املسلمني، وإمنا ترك األمر شورى بينهم،نص

رها النيب  ّ ً لألمم الراقية على  –ملسو هيلع هللا ىلص  –املباديء اليت قر ة ، وعنوا ّ ة ، ومنهاجًا لإلنساني ّ دستوراً للبشري
ّ العصور ليه أمور ملا هلا من عالقة وطيدة يف تو  االمامة ومن هذا املنطلق نري أن نبني مفهوم ، مر

قال) أمَّ (مصدرها فعل :يف اللغةاإلمامة حيث يقصد املسلمني، املبنية على الشورى،  ُ هم وأمَّ : (إذ ي ّ أم
مهم: م   )٢(كلما ائتُم به من رئيس أو غريه: ، وهي اإلمامة، واإلمام)تقدّ

ا يف لسان العرب، فيقول ابن منظور ّ املستقيم اإلمام كل من ائتم به قوم كانوا على الصراط : (أم
ِد دمحم .. واجلمع أئمة،.. أو كانوا ضاّلني، ّ إمام األئمة، واخلليفة ) (والقرآن إمام املسلمني، وسي

  .)٣(اقتدى به: وائتم به.. إمام الرعية، وإمام اجلند قائدهم،
يف الداللة واملعىن، ثمة تعريفات كثرية لإلمامة ختتلف يف اللفظ أو ف:وأما اإلمامة يف االصطالح

ولئن تعددت تعريفات علماء أهل السنّة واختلفت يف األلفاظ فهي متقاربة يف املعاين، لكن 
االختالف اجلوهري يف تعريف مفهوم اإلمامة هو بني علماء السنّة من جهة وأئمة علماء الشيعة من 

  :وقالاإلسالمية عند أهل السنّةوهو أول من صاغ النظرية السياسية )٤(ويعترب املاوردي.جهة أخرى
  .)٥(...)اإلمامة موضوعة خلالفة النبوة يف حراسة الدين وسياسة الدنيا(أنّ 

                                                        

 ١/٢٨ط .د، الشورى يف الشريعة اإلسالميةاملهدي، ) ١(
دىا) ٢(  .١/١٠٧٧، ٨/ط، القاموساحمليط، لفريوزآ
 .١٢/٢، ١/طلسان العرب، ابن منظور، ) ٣(
 .٦٤/ص ١٨/سري أعالم النبالء ج( هـ ٤٠٥أبو احلسن علي بن دمحم بن حبيب البصري الشافعي  مات سنة  )٤(
 .١/١٥ط، .، داألحكام السلطانيةاملاوردي، ) ٥(



 

69 
 

لنسبة إىل الشيعة  ا  ّ ّ أفضل )االثين عشرية(أم ، فإن اإلمامة عندهم أصل من أصول الدين، ولعل
اإلمامة هي منزلة األنبياء وإرث إنّ "تعريف جنده يف ما ينسب من القول إىل اإلمام الثامن علي الرضا 

  )١("...األوصياء، إن اإلمامة هي خالفة هللا وخالفة الرسول 
وجيب أن تتوفر يف اخلليفة الذي يكون وليا للمسلمينسبعة شروط حىت يكون أهالً للخـالفة 

خلـالفة وط انعقاد، إذا نقص شرط منها مل وهذه الشروط السبعة شر . واإلمامة، وحىت تنعقد البيعة له 
 : تنعقد اخلـالفة وهي

ً : أوالً  ، وال جتب طـاعته؛ ألن هللا تعـاىل . أن يكون مسلما فال تصح اخلـالفة لكافر مطلقًا
ومبا أنّ هللا قد حرَّم أن يكون للكافرين على املؤمنني  ،)٢(MFEDCBA@L:يقــول

م على املسلمني أن جيعلوا الكافر حاكمًا عليهم ُ ّ األمر، ، سبيل؛ فإنه حير وأيضًا فإن اخلليفة هو ويل
 ً ّ أمر املسلمني مسلما  .وهللا سبحانه وتعاىل قد اشرتط أن يكون ويل

 ً ً : نيا يفة أنثى، أي ال بد أن يكون رجالً، فال يصح أن فال جيوز أن يكون اخلل. أن يكون ذكرا
ة قال. يكون امرأة َ ر ْك َ ملا بلغ رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص أن أهل فارس قد مّلكوا عليهم : ملا روى البخاري عن أيب ب

ا أمرهم امرأة«: بنت كسرى قال ْ و  لن يفلح قوم وّل
 ً ً : لثا لغا ، ملا . أن يكون  روى أبو داود عن علي بن أيب طالب  أن فال جيوز أن يكون صبيًا

فع القلم عن ثالثة«: رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلص قال ُ عن الصيب حىت يبلغ، وعن النائم حىت يستيقظ، وعن : ر
، فال . )٣(»املعتوه حىت يربأ ومن رفع القلم عنه ال يصح أن يتصرف يف أمره، وهو غري مكلف شرعًا

والدليل أيضًا على عدم . ، أو ما دون ذلك من احلكم، ألنه ال ميلك التصرفاتيصح أن يكون خليفة
عن أيب عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد هللا بن هشام، «: جواز كون اخلليفة صبيًا ما روى البخاري

 رسـول هللا، :  فقالتوكان قد أدرك النيب ملسو هيلع هللا ىلص وذهبت به أمـه زينب بنت محيد إىل رسـول هللا ملسو هيلع هللا ىلص
فإذا كانت بيعة الصيب غري معتربة، وأنه )٤(»...فمسح رأسه ودعا له. هو صغري: يعه، فقال النيب ملسو هيلع هللا ىلص

ب أوىل أنه ال جيوز أن يكون خليفة  .ليس عليه أن يبايع غريه خليفة، فمن 
                                                        

 .١/٢٥٦، ١/، طأصول الكايفالكليب، ) ١(
 .١٤١األية :سورة النساء) ٢(
نون يسرق أويصيب حداء، السننأخرجه أبوداود يف ) ٣( ب ا  .صحيح) ٤٤٠٢(، رقم)٤/١٤٠(، كتاب احلدود، 
ب بيعة الصغري   ،اجلامع الصحيح املختصرأخرجه البخاري يف) ٤(  ).٦٧٨٤(رقم ) ٦/٢٦٣٦(كتاب األحكام، 
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 ً ً : رابعا ً؛ ل. أن يكون عاقال فع القلم عن ثالثة«: قول رسول هللا ملسو هيلع هللا ىلصفال يصح أن يكون جمنو ُ ، »ر
نون املغلوب على عقله حىت يفيق«: وذكر منها  . )١(»ا

 ً ً : خامسا ً  أن يكون عدال والعدالة شرط الزم النعقاد اخلـالفة  ،فال يصح أن يكون فاسقا
: قال تعاىل ، اشرتط يف الشاهد أن يكون عدالً والستمرارها؛ ألن هللا تعاىل

M[ZYXL)ب أوىل أنه يلزم أن )٢ فالذي هو أعظم من الشاهد، وهو اخلليفة، من 
ب أوىل  يكون عدالً؛ ألنه إذا شرطت العدالة للشاهد، فشرطها للخليفة من 

 ً ً : سادسا ب أوىل أن ال . ألن العبد مملوك لسيده فال ميلك التصرف بنفسـه ،أن يكون حرا ومن 
 .ه، فال ميلك الوالية على الناسميلك التصـرف بغري 

 ً عباء اخلـالفة؛ ألن ذلك من مقتضى البيعة، : سابعا أن يكون قادراًمن أهل الكفاية على القيام 
لكتاب والسنة اللذين بويع عليهما  .)٣(إذ إن العاجز ال يقدر على القيام بشؤون الرعية 

ختيار ومبايعة اخلليفة أهل احلل والعقد من و  نيني، والرؤساء، ووجوه الناس، يقوم  العلماء الر
وعلى من ،  فيختارون اإلمام نيابة عن األمة، كما اختار املهاجرون واألنصار اخللفاء الراشدين 

، صلى هللا عليه وسلمخيتارونه هلذا املنصب أن يسمع ويطيع، وحيَْكمهم بكتاب هللا وسنة رسوهل
ا فريقان من الناسأهل الشورى ليختاروا اإلمامواخلالفة فرض كفاية، خماطَ  ومن يصلح لإلمامة .. ب 

َّ عليه طلبها إن مل يبتدؤه، إن كان الدافع له ،حىت ينتصب لإلمامة وإذا مل يصلح لإلمامة إال واحد تعني
اختيار : "واما اختصاصات أهل الشورى فمنها.)٤(MponL:مصلحة املسلمني قال تعاىل

وترشيحه، ومساعدة رئيس الدولة يف شؤن البالد، وحماسبة رئيس الدولة وغريه من رئيس الدولة 
  .املوظفني، وغزل رئيس الدولة أو أي موظف خيتارة جملس الشورى

وأما مدي لزوم الشورى علي اإلمام فقد أختلف العلماء يف ذلك فمنهم من يرى أن الشورى 
M   FE  D  Cتعاىلقوله ملزمة وعلى اإلمام االنقياد للغالبية، وأستدلو     B  A  @?  >   =L)٥(.  

                                                        

نون يسرق أويصيب حداء، السنن، أخرجه أبوداود يف ) ١( ب ا  . صحيح) ٤٤٠١(، رقم)٤/١٤٠(كتاب احلدود، 
 .٢األية  : سورة الطالق) ٢(
 .٢٣١-٢١٢ ، ١/ط ،األمامة العظمي عند أهل السنة واجلماعةالدميجي،) ٣(
 .٣٨األية :الشورىسورة ) ٤(
 .١٥٩األية :آل عمرانسورة ) ٥(
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وقالوا العزم هو األخد رأي األكثرية، وهنا من يرى بعدم الزامها لإلمام، واستدلوا نفس األية الىت 
وقالوا فاألية خطاب موجه  .)١(M   FE  D  C   B  A  @?  >  =Lاستدل عليها الفريق األول 

إىل النيب ملسو هيلع هللا ىلص وال يلزم عليه أخذ رأيهم، والراجح التفصيل وذلك منها ماهو ملزم كالذي ورد فيه حكم 
غري امللزمة ومنها شرعي ومل يعرف اإلمام فيجب عليه مشاورة أهل العلم والسوال به وأخد الصحيح، 

 )٢( .عليه دليل صريح كاملسائل االجتهادية األمور االجتهادية الىت مل يرد وهي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

                                                        
 .١٥٩األية :آل عمرانسورة ) ١(
 .٤٦٩-٤٦٢، ١/ط ،األمامة العظمي عند أهل السنة واجلماعةالدميجي،) ٢(
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لقدر، وفيه ست مباحث:الفصل الرابع ليوم اآلخرة و   .اإلميان 
  اليوم اآلخر وأمساؤه: املبحث األول

Mu:قال تعاىل ts rqponmlk jiL)واملراد بيوم  "قال الطنطاوي رمحه هللا)١
للحساب  -تعاىل -يوم القيامة، ألنه اليوم الذي جيتمع فيه األولون واآلخرون بني يدي هللا: اجلمع

  .)٢("واجلزاء، والثواب والعقاب
ن أمساء كثرية غري آفاليوم األخرة هو يوم الذي جيمع فيه اخلالئق لفصل القضاء، وقد ورد فيالقر 

م هذا االسم كيوم البعث ألن فيه  البعث واحلياة بعد املوت، ويوم الدين ألن فيه إدانة اخلالئق وجمازا
على أعماهلم، ويوم احلساب ملا فيه من حماسبة الناس على أعماهلم اليت عملوها يف الدنيا، ويوم 
لعدل، ويوم اجلمع ألن هللا جيمع فيه الناس للجزاء، ويوم القيامة  الفصل ألن فيه الفصل بني الناس 

يه قيام الناس للحساب وقد ورد ذكر بعض من هذه األمساء يف السورة، كيوم اجلمع ويوم ألن ف
 .القيامة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

                                                        
  .٧األية : سورة الشورى) ١(
  .١٣/١٦، ١/، طالتفسري الوسيط للقرآن الكرميطنطاوي،) ٢(
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  اثبات البعث واحلساب واجلراء: املبحث الثاين
M;:9876543:تعاىل قال 210 /. -,

=<L)قال الشيخ السعدي رمحه هللا)١"M.-,L عواقب اخللق، وتبني حيث ظهرت
M0:غريهم من  أهل الصدق /Lاحلقيقة علىM76 54 321L حيثفوتوا

م، آخر ما  أنفسهم جزيل الثواب، وحصلوا على أليم العقاب وفرق بينهم وبني أهليهم، فلم جيتمعوا 
  .)٢("عليهم

ج القران الكرمي يف استدالله على إمكان البعث وحتقق وقوعه منهجا قوميا جيمع بني ما و  لقد 
ثري السمع والبصر وبني ما تقرره فطرت عليه النفوس من اإلميان ومبا  تشاهد وحتس ويقع منه حتت 

ا القرآن الكرمي مما ال جتده يف   العقول السليمة وال يتناىف مع الفطر املستقيمة، وتلك الطريقة متيز 
  :وكان منهج القرآنفي استدالله على البعث كما يلي. كتب احلكمة النظرية

لنشأة األوىل  ،قال االستدالل على البعث 
\[^_`Mqponmlkjihgfedcba:تعاىل

¦¥¤£¢¡�~}|{zyxwvutsr

¼»º¹¸¶µ´³²±°¯®¬«ª©¨§
ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½/-,+*)('&%$#"!

:9876543210L)ت دليالن على إمكان البعث، أحدمها )٣ يف هذه اآل
دليل يف األنفس واآلخر دليل يف اآلفاق، فأما الدليل الذي يف األنفس فهو ما اشتمل عليه صدر 

لنشأة األوىل،اآلية وهو  وأما الدليل اآلفاقي فهو قو  متعلق 
وقال  MÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º¹L:تعاىلهل

M{zyxwvutsrqonmlkjihgfed:تعاىل

L)٤( 
                                                        

 . ٤٥األية: الشورىسورة )١(
 .١/٧٦١ ،١/ط ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، ) ٢(
 .٧-٥األية :سورة احلج) ٣(
 .٧٩-٧٨األية : سورة يس )٤(
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االستدالل على إمكان البعث خبلق األكوان، مثل السماوات واألرض، فان خلقها  :وكذلك
ت املختلفةأعظم من خلق اإلنسان، وكذلك االستدالل على إمكان البعث خبلق  ت  :النبا ومن اآل

MÍÌËÊ:تعاىل قال :يليما ÉÈÇÆÅ ÄÃÂÁÀ ¿¾½L)وقال )١
MÉÈÇÆÅÄ:تعاىل ÃÂÁÀ¿¾½¼ »º¹¸¶ µ

ÔÓ Ò ÑÐ ÏÎ ÍÌËÊL)٢(  
ن حكمة هللا وعدله يقتضيان البعث واجلزاء  فان هللا تعاىل مل خيلق . االستدالل على البعث 

 وقال .)٣(MnmlkjL:الناس عبثا ولن يرتكهم سدى قال تعاىل
فعدل هللا وحكمته وإحقاقه احلق وإبطاله  )٤(M¦¥¤£¢¡�~L:تعاىل

ىب إال أن  الباطل وإعطاؤه كل ذي حق حقه ومتيزه بني اخلبيث والطيب واحملسن واملسيء كل ذلك 
اية الدنيا ينال فيه كل إنسان جزاؤه وما يستحقه من الثواب والعقاب  يكون هناك يوم آخر بعد 

ن والسنة، فال آح القر اء فقد وضّ وأما احلساب واجلز .على ما قدم من خري أو شر
وقال عليةه الصالة والسالم )M/.-,+*)('&%$#"!L)٥:تعاىل

لعمل الصاحل، وحماسبة النفس، وعدم تركها ترتع كيف شاءت، وهو ما  يف احلث على االستعداد 
املوت، والعاجز  الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد((  :ورد عن شداد بن أوس عن النيب ملسو هيلع هللا ىلص أنه قال
 .)٦())من أتبع نفسه هواها، ومتىن على هللا األماين

  
  
 
  
 

                                                        
  .٢٩األية : سورة الشورى )١(
 .٥٧األية : سورة األعراف )٢(
 .٣٦األية :سورة القيامة )٣(
 .١١٥األية : سورة املؤمنون) ٤(
 .١٧األية  : افرغسورة ) ٥(
 .حديث حسن) ٢٤٥٩(، رقم)٤/٢١٩(، أبواب صفة القيامة والرقائق، يف السننأخرجه الرتمدي ) ٦(
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  وأصنافهممنكرو البعث: املبحث الثالث
MÍÌËÊ:قال تعاىل ÉÈÇÆÅÄÃÂÁÀ ¿¾½L)١(  

يوم القيامة جيمع األولني واآلخرين وسائر اخلالئق يف صعيد واحد، " قال ابن كثري رمحه هللا
  .)٢(" فيحكم فيهم حبكمه العدل احلقيسمعهم الداعي، وينفذهم البصر، 

حلآرغم بيان القر و  كيد ذلك  ،إالأن هناك من ينكر ةحج والرباهني الواضجن البعث وأمكانيته،و
قد لبس على خلق كثري فجحدوا البعث واستهولوا اإلعادة بعد البالء "رمحه هللا )٣(لذا قال ابن اجلوزي

وأقام هلم شبهتني إحدامها أنه أراهم ضعف املادة والثانية اختالط األجزاء املتفرقة يف أعماق األرض 
كل احليوان احليوان فكيف يتهيأ إعادته وقد حكى القرآن شبهتهم فقال تعاىل يف األوىل  قالوا وقد 

M¢¡�~}|{ª©¨§¤£Lالثانية يف  وقالMÀ¿¾½

ÆÅÄÃÂÁL")٤(  

  :أنكروا ذلك هم علي أربعة أصناف الذين طوائفوهذه ال
نفسها، ليس هلا  صنف أنكروا املبدأ واملعاد وزعموا أن األكوان تتصرف بطبيعتها فتوجد وتعدم 

، )٥(الدهريةأرحام تدفع وأرض تبلع، وهذا املسلك أخدهجمهور الفالسفة : رب يتصرف فيها إمنا هي
   .)٦( والطبائعية، )٥(الدهرية

يقال هلم الدورية وأنكروللخالق أيضا ويعتقدون أن يف كل ستة   والصنف الثاين طائفة من الدهرية
وثالثني ألف سنة يعود كل شيء إيل ما كان عليه، وزعموا أن هذا قد تكرر مرات ال تتناهى، فكابروا 

                                                        
  .٢٩ األية: سورة الشورى) ١(
 .٧/٢٠٧، ٢/ط تفسري القرأن العظيمابن كثري ،)٢(
( هـ٦٥٠سنة هـ وقتل ٥٨٠حمي الدين يوسف ابن الشيخ مجال الدين أيب الفرج ابن اجلوزي العالمة شيخ دار اخلالفة، ولد  )٣(

 .)٢٣/٣٧٢سري أعالم النبالء 
 .١/٧١ ، ١/ط،تلبيسإبليسابن اجلوزي، ) ٤(
 )١/٥٠١ابن كثري (.املنكرون للصانع املعتقدون أن يف كل ستة وثالثني ألف سنة يعود كل شيء إىل ما كان عليههم الدهرية ) ٥(
١/٥٠١( 
در تعارض العقل .( وحيسونه،وهو وجود األفالك وما فيهاالطبائعية الذين ينكرون ما سوى هذا الوجودالذي يشاهده الناس ) ٦(

 ).٥/١٦٨والنقل 



 

76 
 

ن عن هؤالء الطوائف فقال آقد حتدث القر و   . يف املعقول وكذبوا املنقول قبحهم هللا تعاىل
ML:تعاىل KJIHGF EDCBA@?>=<;M RQPONL)قال الشيخ عبد  ) ١

س "ةذه األيالرمحن السعدي عند تفسريه هل إن هي إال عادات وجري على رسوم الليل والنهار ميوت أ
س وما مات فليس  MMوقوهلم هذا صادر عن غري علم ، براجع إىل هللا وال جمازى بعمله وحييا أ

Q PONL فأنكروا املعاد وكذبوا الرسل الصادقني من غري دليل دهلم على ذلك وال
لبداءة وأن هللا تعاىل هم مشركي العرب ومن وافقهم وهم مقر  : والصنف الثالث.)٢("برهان ون 
م   : هذا قالواومع)٣(MÈÇÆÅÄÃÂLوخالقهمر

Mº¹¸¶µ´³²L)لبداءة )٤   : والصنف الرابع.واملبدئ وأنكروا البعث واملعادفأقروا 
مالحدة اجلهمية ومن وافقهم، أقروا مبعاد ليس على ما يف القرآن وال فيما أخربت به الرسل عن هللا 
عز وجل بل زعموا أن هذا العامل يعدم عدما حمضا وليس املعاد هو بل عامل آخر غريه فحينئذ تكون 

 مبا عمل عليها من خري وشر ليست هي هذه وتكون األجساد اليت األرض اليت حتدث أخبارها وخترب
ا املعاصي ليست هي اليت أعيدت بل هي غريها واألبدان اليت  تعذب وجتازى وتشهد على من عمل 
ا حتولت من حال إىل حال بل هي غريها  جلنة وتثاب ليست هي اليت عملت الطاعة وال أ تنعم 

  .)٥(عاد األبدان وزعموا أن املعاد بداءة أخرىتبتدأ ابتداء حمضا فأنكروا م
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 . ٢٤  األية: سورةاجلاثية) ١( 

 .١،١/٧٧٧/ط ،تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، ) ٢(
 . ٨٧  األية:  سورةالزخرف)  ٣(
 .٣٥  األية،  سورة الدخان) ٤(
 .٢/٧٧٧، ١/طالوصول إىل علم األصول،معارج القبول بشرح سلم احلكمي، ) ٥(
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ما موجود: ملبحث الرابعا   ناجلنة والنار وأ
Mu:قال تعاىل ts rqpL)جلنة هي اجلزاء العظيم، والثواب اجلزيل، الذي أعده فا)١

 هللا ألوليائه وأهل طاعته، وهي نعيم كامل ال يشوبه نقص، وال يعكر صفوه كدر،وقد بينت األدلة
أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت، وال ((  حسنها ونعيمها، فقد وررد يف احلديث القدسي
اقرؤوا إن  :- ملسو هيلع هللا ىلص  - مث قال الرسول  ))أذن مسعت،وال خطر على قلب بشر

)٢(]))١٧:السجدة[M|{zyxwvutsrqpL  شئتم
   

على شرعه، املكذبني لرسله، وهي عذابه  والنار هي الدار اليت أعدها هللا للكافرين به، املتمردين
رمنيجيعذب فيه أعداءه، وسجنه الذي يس الذي وهي اخلزي األكرب، واخلسران العظيم، . ن فيه ا

قال ا الذي ال خزي فوقه، وال خسران أعظم منه
  )٣(M?>=<;:9876543210/.L:تعاىل

ML  :تعاىل  الوق KJI M VUTSRQPONL)٤( 

واجلنة والنار خملوقتان، ال تفنيان أبداً " )٥(وخملوقتان قال اإلمام الطحاوين واجلنة والنار موجود
خلق اجلنة والنار قبل اخللق، وخلق هلما أهالً، فمن شاء منهم إىل اجلنة : وال تبيدان، فإن هللا تعاىل

فضالً منه، ومن شاء منهم إىل النار عدالً منه، وكل يعمل ملا قد فرغ له، وصائر إىل ما خلق له، 
  .)٦(" ادواخلري والشر مقدران على العب

                                                        
  .  ٧األية : سورة الشورى) ١(
ا خملوقة،   ،اجلامع الصحيح املختصرأخرجه البخاري يف ) ٢( ب ما جاء يف صفة اجلنة وأ ، رقم )٣/١١٨٥(كتاب بدأ اخللق، 
)٣٠٧٢.( 
 .٦٣األية  : سورة التوبة) ٣(
 .١٥ األية:سورةالزمر) ٤(
 ٢٧/سري أعالم النبالء ج(هـ٣٢١هـ وتويف ٢٣٩أمحد بن دمحم بن سالمة أبو جعفر الطحاوي، املصري احلنفي ولد سنة  )٥(

 .٣٣-١٥/ص
 .١/٧١، ٢/ط، العقيدة الطحاويةالطحاوي، ) ٦(
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إن اجلنة والنار خملوقتان، فاتفق أهل : أما قوله: يف شرحه هلذا النص )١(قال ابن أيب العز احلنفي
ن اآلن، ومل يزل أهل السنة على ذلك، أما املعتزلة  السنة على أن اجلنة والنار خملوقتان موجود

هم على ذلك أصلهم الفاسد الذي ومحل. بل ينشئهما هللا يوم القيامة: أنكروا ذلك، وقالوا )٢(والقدرية
وقاسوه على  ،ل كذا، وال ينبغي له أن يفعل كذاوضعوا به شريعة ملا يفعله هللا، وأنه ينبغي أن يفع

خلق : وقالوا. خلقه يف أفعاهلم، فهم مشبهة يف األفعال، ودخل التجهم فيهم، فصاروا مع ذلك معطلة
ا تصري معطلة مدداً  فردوا من النصوص ما خالف هذه الشريعة . متطاولةاجلنة قبل اجلزاء عبث، أل

 ،مثتهمشريعمواضعها، وضللوا وبدعوا من خالف الباطلة اليت وضعوها للرب تعاىل، وحرفوا النصوص عن
ما خملوقتان، فمن نصوص الكتاب عن : قوله تعاىل: ساق األدلة من الكتاب والسنة اليت تدل على أ

Mrq،]١٣٣: آل عمران[M ,+L:اجلنة pon mL]وعن ]٢١: احلديد،
وعلى هذا فاجلنة والنار )٣("M�~|{zyL،]١٣١: آل عمران[MÌËLالنار

قال كما ن حاليا وخملوقتان، والناس جمازونبها ومنقسمون إىل فريقني  موجود
Mu:تعاىل ts rqpL)٤(  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 )الطحاويةمقدمة شرح (هـ ٧٩٢هـ وتويف ٧٣١علي بن عالء الدين الدمسقي الصاحلي احلنفي املعروف ب ابن أيب العز ولد ) ١(
 .)مقدمة كتاب اإلنتصار يف الرد على املعتزلة القدرية األشرار للعمراين.(القدرية إسم يطلق على من نفى القدر) ٢(
 .١،١/٢٨٣/ط، شرح العقيدة الطحاويةأيب العز احلنفي،) ٣(
  .٧األية : سورة الشورى) ٤(
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لقضاء والقدر، وفيه ثالث مطالب: املبحث اخلامس   اإلميان 
  تعريف القضاء والقدر: املطلب األول 
القاف : "قال ابن فارس.اإلحكام واإلمتام وأصله احلكم والقطع وإنفاذ األمر: القضاء يف اللغة 

: والضاد واحلرف املعتل أصل صحيح يدل على إحكام أمر، وإتقانه، وإنفاذ جلهته، قال هللا تعاىل
M$#" !L)أحكم خلقهن: أي )١.  

  )٣(.اصنع واحكم: أي  )٢(M ±°¯®¬L:هللا سبحانه يف ذكر من قال قال احلكم،: والقضاء
إال أن الياء ملا جاءت " قضيت " قضاي؛ ألنه من : احلكم، وأصله: القضاء: "وقال ابن منظور

: القطع والفصل، يقال: وقد تكرر يف احلديث ذكر القضاء، وأصله... بعد األلف الزائدة طرفا مهزت
  .)٤("إذا حكم وفصل، وقضاء الشيء إحكامه وإمضاؤه والفراغ منه : قضى يقضي قضاء، فهو قاض

ألشياء على ما : (أما يف الشرع فقد عرف القضاء بتعريفات، منها هو إرادة هللا األزلية املتعلقة 
 )٥()هي عليه فيما ال يزال

على أصل صحيح يدل : القاف والدال والراء: (قال ابن فارس وأما تعريف القدر يف اللغة فقد
ايته، فالقدر القدر، : مبلغه، وكذلك: قدره كذا، أي: مبلغ كل شيء يقال: مبلغ الشيء وكنهه و

ا اليت أرادها هلا، وهو: والقدر: وقال ا ، )٦()القدر أيضا: قضاء هللا تعاىل األشياء على مبالغها و
ن القضاء وحيكم به من م -عز وجل -القضاء واحلكم، وهو ما يقدره هللا : والقدر:وقال ابن منظور
  .)١(احلكم: أي)٧(M%$#"!L: - عز وجل -األمور، قال هللا 

                                                        
 .١٢األية :سورة فصلت) ١(
  .٧٢األية :سورة طه) ٢(
 .١،٥/٩٩/طمعجم مقاييس اللغة،ابن فارس، ) ٣(
 .١،١٥/١٨٦/طلسان العرب، ابن منظور، ) ٤(
 .٣/٢٦١، ١/،طاملواقفاإلجيي، ) ٥(
 .١،٥/٦٢/طمعجم مقاييس اللغة،ابن فارس، ) ٦(
 .١:األية:سورة القدر) ٧(
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تقدير هللا تعاىل ملا سيكون حسب ما سبق به ":أما القدر يف الشرع فقد عرف بتعريفات، منها
ا قبل ، )٢(علمه واقتضته حكمته سبحانه وتعاىل واملراد أن هللا تعاىل علم مقادير األشياء وأزما

مث أوجد ما سبق يف علمه أنه يوجد، فكل حمدث صادر عن علمه وقدرته وإرادته، وعلى  إجيادها،
لفظ القدر يراد به ": يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية)٣(هذا كان السلف من الصحابة وخيار التابعني

ئته التقدير، ويراد به املقدر؛ فإن أردت أن أفعال العباد نفس تقدير هللا الذي هو علمه وكالمه ومشي
طل؛ فإن أفعال العباد ليست شيئا من صفات هللا تعاىل، وإن  وحنو ذلك من صفاته، فهذا غلط و

ا مقدرة كما أن سائر املخلوقات مقدرة ا مقدرة قدرها هللا تعاىل فهذا حق؛ فإ   .)٤("أردت أ
 

  مراتب القدر والفرق بني القضاء والقدر: املطلب الثاين
MØ×Ö: قال تعاىل ÕÔÓÒ ÑÐ ÏL)فاألية تقرر أن هللا )٥

سبحانه هو املقدر لكل ما يقع يف الكون، فما يقع يف الكون من خري فهو بتقديره، وما يقع من شر 
فهو بتقديره أيضا، لكنه سبحانه يقد الشر والضر لسبب، فما أصابك أيها اإلنسان من خري فهو 

بك الطاحلة ويعفوا عن  بتقدير هللا وبسسب من أعمالك الصاحلة، وما أصابك من شر فبسبب ذنو 
  .كثري

  لقدر مراتب أربعةفل
قال . إثبات علم هللا األزيل األبدي بكل شيءمرتبة العلم الذي هو  :فاملرتبة األوىل

  )٧(MíìëêéèçL)٦(MrqponmL:تعاىل

للوح احمل. مرتبة الكتابة :املرتبة الثانية ما  . الدقيقة واجلليلة. فوظوهي كتابة هللا جلميع األشياء 
M²±°:تعاىل قال.وماسيكون كان ¯®¬«ª©¨ §¦¥¤£¢¡�

                                                        
 .٥/٧٤، ١/طلسان العرب، ابن منظور، ) ١(
 .١/١٣٥ط .د، حصول املأمول بشرح ثالثة األصولالفوازان، )٢(
 .١/١١٨ط، .، دفتح الباري شرح صحيح البخاري ابن حجر ،) ٣(
 .٨/٤١٠ط، .د،جمموع الفتاوىابن تيمية، ) ٤(
 .٣٠األية : سورة السورى)٥(
 .١١٥األية : سورة التوبة )٦(
 ١٢األية :سورة الطالق )٧(
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¶µ´³L)١(M¾½¼»º¹L)وقال عليه الصالة والسالم .)٢» َ ق َل ا خَ َ إِنَّ َأوَّلَ م
 ُ ه الَ َل قَ ، فَـ َ م َل ُ اْلقَ َّ ْ قَالَ : ا تُب َ : اكْ ؟ قَال ُ تُب ا َأكْ اَذ َ م َ ِ و ّ َب ةُ : ر اعَ َ السَّ وم قُ ىتَّ تـَ َ ٍ ح ء ْ ي ِ شَ ّ َ كُل ير ِ اد قَ َ ْ م تُب اكْ

")٣(  
مرتبة املشيئة واإلرادةالنافذة اليت ال يردها شيء وقدرته اليت ال يعجزها شيء فجميع  :املرتبة الثالثة

احلوادث وقعت مبشيئة هللا وقدرته فما شاء هللا كان وما مل يشأ مل يكن قال 
»¬®¯M¾½¼º¹¸¶µ´³²±°:تعاىل ª© ¨

ÈÇÆÅÄÃÂÁÀ¿L)٤(MÇ Æ ÅÄÃÂÁÀL)٥(MTSRQ

ZYXWVUL)٦(  

نه سبحانه هو املوجد لألشياء كلها وأنه مرتبة اخللق اليت هي   :املرتبة الرابعة التصديق اجلازم 
اخلالق وحده وكل ما سواه خملوق له وأنه على كل شيء قدير من املوجودات واملعدومات قال هللا 

MÍÌËÊ:تعاىل ÉÈÇÆÅÄÃÂ ÁÀ ¿¾½L)٧(Ma`_

cbaL)ذه األربع)٨   .)٩(فال بد من اإلميان 
  :والقدر الفرق بني القضاءوأما 

ال فرق بني القضاء والقدر، فكل منهما يدخل يف معىن اآلخر، فإذا أطلق : من أهل العلم من قال
إذا أطلق التعريف على القضاء، فإنه يشمل القدر، وإذا : التعريف على أحدمها فيشمل اآلخر مبعىن

  .أطلق التعريف على القدر فإنه يشمل القضاء
                                                        

 ٢٢األية : سورة احلديد) ١(
 .١٢األية:سورة يس )٢(
ب القدر،   السنن،أخرجه أبوداود يف ) ٣(   .، حديث صحيح)٤٧٠٠(، رقم)٤/٢٢٥(كتاب السنة، 

 
 .٥٠-٤٩األية  : سورة الشورى) ٤(
 .٢٩األية :سور التكوير) ٥(
 .٢٥٣األية : سورة البقرة) ٦(
 .٣األية :سورة فاطر) ٧(
 .٦٢األية :سورة الزمر) ٨(
 .٣٣٥/، ١/ط، صول اإلميان يف ضوء الكتاب والسنةأ، خنبة من العلماء) ٩(
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لكليات على سبيل : بني القضاء والقدر، فالقضاء ال، هناك فرق: والفرق قال آخرون هو احلكم 
  .اإلمجال يف األزل

رت يف األزل، فالقضاء أمشل وأعم من : أما القدر فهو احلكم يف وقوع اجلزئيات هلذه الكليات اليت قُدّ
دير هو التق: أن القدر: هو التقدير، والقضاء، هو التفصيل مبعىن: ن القدر: ومنهم من قال. القدر

هو التفصيل هلذا القدر الكلي يف أوقات معلومة مبشيئة هللا تبارك وتعاىل على : القدمي األزيل، والقضاء
  اليت أرادها أو خلقها عز وجل الكيفية 

إذا افرتقا اجتمعا، وإذا اجتمعا : فالقضاء والقدر لفظان متباينان إن اجتمعا، ومرتادفان إن افرتقا، يعين
، فاملعىن لكل مفردة منهما واحد، وإذا افرد اللفظان صار إذا ذ : افرتقا مبعىن كر القضاء والقدر معًا

هو ما قدره هللا سبحانه وتعاىل يف األزل : فالتقدير. لكل مفردة منهما معىن خيتلف عن معىن اآلخر
أن يكون يف خلقه التقدير، وعلى هذا يكون التقدير سابقاً على القضاء، وأما القضاء إذا ذكر مع 

أن القضاء والقدر أمران ال ينفك أحدمها عن : لقدر فكالمها معىن واحد مشرتك، ويرى اخلطايبا
ما فقد رام هدم البناء اآلخر، ألن أحدمها مبنزلة األساس واآلخر مبنزلة البناء، فمن رام الفصل بينه

لتفريق بني ا :وخالصة القول.ونقضه لقضاء والقدر لغة أنه ال فرق بني القضاء والقدر، والذين قالوا 
واصطالحاً ال دليل لديهم من السنة الصحيحة، ال سيما وقد اتفقوا مجيعاً على أنه إذا أطلق لفظ من 

  )١(هذين اللفظني فإنه يشمل اآلخر 
  

لقضاء والقدر: املطلب الثالث   األدلة من الكتاب والسنة على وجوب اإلميان 
لقضاء  والقدر؛ ألنه ركن من أركان اإلميان، وأصل من أصوله جيب على كل مسلم ومسلمة اإلميان 

إلميان به، وقد وردت أدلة كثرية يف الكتاب والسنة تدل على  ومبانيه العظام، وال يتم إميان العبد إال 
لقضاء والقدر،   وجوب اإلميان 

أما من 
½¾¿MÀ:تعاىل هللا قال:الكتاب ¼»º¹¸¶µ ´³ ²±°¯

                                                        

لقدرالصاليب، ) ١(   .١٤-١/١٣ ١/ط ،اإلميان 
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ÂÁL)أي كل شيء مما سواه خملوق مربوب، وهو : (عند هذه اآليةيف تفسريه : قال ابن كثري.)١
  )٢()خالق كل شيء وربه ومليكه وإهله، وكل شيء حتت قهره وتدبره وتسخريه وتقديره

¦ M: وقال تعاىل ¥¤£¢L)أخرج ابن جرير الطربي يف تفسريه عند هذه اآلية عن )٣
مرهم : ابن زيد قال إن هللا كان علمه معه قبل أن خيلق األشياء كلها فأمت يف علمه أن خيلق خلقا، و

وينهاهم، وجيعل ثوا ألهل طاعته، وعقا ألهل معصيته، فلما أمت ذلك األمر قدره، فلما قدره كتبه 
ب وأم الكتاب، وخلق اخللق على ذلك الكتاب أرزاقهم وآجاهلم وأعماهلم، وغاب عليه، فسماه الغي

وكان أمر هللا الذي ... وما يصيبهم من األشياء من الرخاء والشدة من الكتاب الذي كتبه أن يصيبهم
¦Mمضى وفرغ منه وخلق عليه اخللق  ¥L. ت الكثرية الواردة يف كتاب إىل غري ذلك من اآل

لقضاء والقدر خريه وشره، مثل قوله تعاىل - عز وجل - هللا  : اليت تدل على وجوب اإلميان 
MâáàßÞL)٤( وقوله تعاىل :M YXWVL)٦()٥(.  

وجوب اإلميان تدل على  -ملسو هيلع هللا ىلص  - فقد وردت أحاديث كثرية عن املصطفى : وأما األدلة من السنة
  :لقضاء والقدر، وأنه أصل من أصول اإلميان، وركن من أركانه العظام، ومن ذلك

صلى هللا  - بينما حنن عند رسول هللا «: حديث عبد هللا بن عمر عن أبيه عمر بن اخلطاب قال 
جلوس ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ال يرى  - عليه وسلم 

فأسند ركبتيه إىل ركبتيه، ووضع   -ملسو هيلع هللا ىلص  - عليه أثر السفر، وال يعرفه منا أحد، حىت جلس إىل النيب 
اإلسالم أن : " -ملسو هيلع هللا ىلص  - دمحم أخربين عن اإلسالم، فقال رسول هللا : كفيه على فخذيه، وقال

يم الصالة، وتؤيت الزكاة، وتصوم رمضان، وحتج البيت تشهد أن ال إله إال هللا، وأن دمحما رسول هللا، وتق
فأخربين عن اإلميان، : فعجبنا له يسأله ويصدقه، قال: صدقت، قال: إن استطعت إليه سبيال، قال

                                                        
 .٢األية: سورة الفرقان) ١(
 .٩٣/ ٦، ٢/، طتفسري القرءان العظيمابن كثري،) ٢(
 .٣٨األية :سورة األحزاب)٣(
 .٤٩األية: القمر سورة) ٤(
 .٨األية:سورة الرعد) ٥(
ويل القرآنالطربي ،) ٦(  .٢٧٧/ ٢٠، ١/، طجامع البيان يف 
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لقدر خريه وشره، قال: قال .... »صدقت: أن تؤمن  ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن 
  .)١(احلديث

املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا «: -ملسو هيلع هللا ىلص  -قال رسول هللا : قال -  - وحديث أيب هريرة 
من املؤمن الضعيف، ويف كل خري، احرص على ما ينفعك واستعن  وال تعجز، وإن أصابك شيء 

 قدر هللا وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل: فال تقل لو أين فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل
  .)٢(»الشيطان

كتب هللا مقادير «: قال - ملسو هيلع هللا ىلص  -أن النيب  -  - وحديث عبد هللا بن عمرو بن العاص 
 .)٣(»وكان عرشه على املاء: اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض خبمسني ألف سنة، قال

 
 
 
 
 
  
  
  

   

                                                        
ب معرفة اإلميان واإلسالم والقدر،صحيح مسلمأخرجه مسلم يف ) ١(  ).٨( ، رقم)١/٣٦(، كتاب اإلميان، 
لقوة وترك العجز، صحيح مسلمأخرجه مسلم يف ) ٢( ب يف األمر   ).٢٦٦٤( ، رقم)٢٠٥٢/، كتاب القدر، 
ب حجاج آدم وموسى، صحيح مسلمأخرجه مسلم يف ) ٣(   ).٢٦٥٣(رقم، )٤/٢٠٤٤(، كتاب القدر، 
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لقضاء : املبحث السادس   والقدرأقسام الناس يف اإلميان 
لقضاء والقدر إىل ثالثة أقسام قسم سلبوا قدرة العبد واختياره، وهم :انقسم الناس يف اإلميان 

وقسم توسطوا فأثبتوا القدر وأثبتوا للعبد قدرة واختيارا، وهم ، وقسم نفوا القدر، وهم القدرية، )١(اجلربية
  أهل السنة واجلماعة،

جلربية وهم الذين سلبوا العبد قدرته واختياره، فزعموا أنه ال فعل للعبد أصال، وأن ا: فالقسم األول
حركاته مبنزلة حركات اجلماد وال قدرة له عليها، وال اختيار، وأن كل ما خلقه هللا فقد رضيه وأحبه، 

م األمر إىل اإلحل اد، وتركوا هؤالء قد أعرضوا عن األمر والنهي والوعد والوعيد، وأفرطوا حىت أفضى 
ألسباب املنجية من عذاب هللا، فصاروا من جنس املشركني الذين قالوا ما  األعمال الصاحلة واألخذ 

:;>=M: ذكره هللا عنهم 987 65432L)٢(. 
ذا املذهب الباطل هو اجلعد بن درهم، وعن اجلعد بن درهم أخذ هذا املذهب  وأول من قال 

فقد تلقى عنه هذه البدعة مع بدع أخرى أصبحت . اجلهميةتلميذه اجلهم بن صفوان مؤسس فرقة 
ذا املذهب ونشرته وأيدته ببعض  فيما بعد من أسس اجلهمية، حىت أن هذه الفرقة هي اليت قامت 
ذا املذهب الباطل، وقد تبعهم على ذلك  الشبهات الباطلة، وأصبح يطلق عليهم اجلربية لقوهلم 

املسألة أنه ال فعل ألحد غري هللا تعاىل، واإلنسان جمبور على عمله،  وعقيدة اجلربية يف هذه، األشاعرة
واألعمال تنسب إليه جمازا كما تنسب إىل اجلماد، فاإلنسان واجلماد ال خيتلفان، فكتب فالن وقتل 

وإذا ثبت : والثواب والعقاب جرب كما أن األفعال جرب، أمثر الشجر وحترك احلجر: ما يقالجماز ك
  .يف أيضا كان جربااجلرب فالتكل

ال فعل وال عمل ألحد غري هللا تعاىل، وإمنا تنسب : وقال: "عن اجلهم )٣(يقول البغدادي
از، كما يقال زالت الشمس ودارت الرحى، من غري أن يكو فاعلني : األعمال إىل املخلوقني على ا

فاإلنسان عند اجلهم خيتلف عن اجلمادات، ألن هللا خلق لإلنسان ، )٤("أو مستطيعني ملا وصفتا به
                                                        

 ١٦/ص ١/امللل والنحل للشهرستاين ج( هو نفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إىل الرب تعاىل: اجلرب) ١(
 .١٤٨األية: سورة األنعام) ٢(
سري أعالم النبالء (هـ ٤٢٩عبد القاهر ابن طاهر بن دمحم التميمي الشافعي، مل تذكر كتب الرتاجم سنة مولده وتويف سنة  )٣(

 )٥٧٢/ص ١٧/ج
 .١/١٩٩ ،٢/ط، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجيةأبو منصور، ) ٤(
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ا الفعل، كما خلق له إرادة للفعل، واختياراً منفردًا له، لكن هذه اإلرادة كاللون والطول  قوة كان 
  .وحنومها مما ال إرادة لإلنسان فيه وال قدرة

، وإمنا العباد وخالصة قوهلم أن أفعال ا، املعتزلة القدرية وهم  :الثاين القسم لعباد ليست خملوقة 
فهم ينكرون الدرجة الثانية من درجات القدر،واليت تشمل مرتبيت اإلرادة .هم اخلالقون هلا

ا لإلنسان ا عن هللا تعاىل، ويثبتو اتفق كل أهل العدل : ")١(يقول عبد اجلبار اهلمذاين، واخللق،فينفو
ّ أقدرهم على على أن أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم و  قعودهم حادثة من جهتهم، وأن هللا جل وعز

إن هللا سبحانه خالقها وحمدثها فقد عظم : ذلك، وال فاعل هلا وال حمدث سواهم، وأن من قال
  .)٢("خطؤه

مذهب : "فقد خلص شيخ اإلسالم ابن تيمية منهح السلف فقال.السلفوهم  :الثالث القسم
دل عليه الكتاب والسنة، وكان عليه السابقون األولون من  أهل السنة واجلماعة يف هذا الباب ما

حسان، وهو أن هللا خالق كل شيء ومليكه، وقد دخل يف  املهاجرين واألنصار، والذين اتبعوهم 
ا من أفعال العباد وغري أفعال العباد ا القائمة  نفسها وصفا وأنه ، ذلك مجيع األعيان القائمة 

مل يشأ مل يكن، فال يكون يف الوجود شيء إال مبشيئته وقدرته، ال ميتنع عليه سبحانه ما شاء كان، وما 
ٌ عليهشيء شاءه، بل هو القادر على كل شيء، وال وأنه سبحانه يعلم ما  ،  يشاء شيئاً إال وهو قادر

كان وما يكون، وما مل يكن لو كان كيف يكون، وقد دخل يف ذلك أفعال العباد وغريها، وقد قدر 
ر آجاهلم وأرزاقهم وأعماهلم وكتب ذلك، وكتبهللا مقا ما يصريون إليه  دير اخلالئق قبل أن خيلقهم؛ قدّ

فهم يؤمنون خبلقه لكل شيء، وقدرته على كل شيء، ومشيئته لكل ما كان، ، من سعادة وشقاوة
ها قبل أن تكون ألشياء قبل أن تكون، وتقديره هلا، وكتابته إ   .)٣("وعلمه 

 
 
  
  

                                                        
/ ١٧سري أعالم النبالء، (هـ٤١٨عتزلة املتوىف سنة القاضي عبد اجلبار بن أمحد بن عبد اجلبار بن أمحد اهلمداين، شيخ امل )١(

٢٤٥( 
 .٨/٣، ١/ط، ملغين يف أبواب العدل والتوحيداالقاضي غبد اجلبار، )٢(
 .٤٥٠-٨/٤٤٩ط ، .د ،جمموع الفتاوى، ابن تيمية، ) ٣(
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  اخلامتة
احلمد  الذي بنعمته تتم الصاحلات، مث الصالم والسالم علي املبعوث رمحة للعاملني، نبينا دمحم 

اية هذا الب، وعلى آله وصحبه أمجعني، وبعد ث، ومل يبق لنا إال أن نبني ما حفها حنن توصلنا إيل 
  توصلناه من نتائج،

  -:ولقد توصلنا نتائج عدة أمهها ما يلي
  .ان اإلميان الستهأن السورة حوت أرك - ١
 واملنهج الفطري اإلسالمية،املنهج العقيدة بيان يف الكرمي القرآن سلك الذي املناهج من - ٢

 .االحنرافات رد يف اجلدال ومنهج.العقلي
هناك عالقة بني هذه األقسام الثالثة، ألن هذه و  أقسام، ثالثة إيل نقسمي التوحيد أن- - ٣

 الذي نسميه التوحيد، فال يكمل ألحد األقسام تشكل مبجموعها جانب اإلميان 
جتماع أنواع التوحيد، فهي متكافلة متالزمة، يكمل بعضها بعضاً، وال  توحيده إال 

  ميكن االستغناء بعضها عن اآلخر،
ا على الوجه الالئق    - ٥ أن مذهب أهل السنة واجلماعة يف أمساء هللا وصفاته هو إثبا

ف وال تعطيل وال تكييف وال متثيل، عمالً بقوله سبحانه وتعاىل من غري حتري
M76سبحانه 543210L)١(. 

هو إنكار مجيع األمساء والصفات  عز : جلهمية يف األمساء والصفاتأن مذهب ا - ٦
از ب ا  وجل وجعل أمساء هللا من 

ردة وبنفون الصفات املعتزلة - ٧ ب األمساء والصفات يثبتون أمساء هللا ا  .يف 
أي (  يثبتون األمساء والصفات ما عدا صفات األفعال االختيارية: األشاعرةقدماء أن  - ٨

وأما األشاعرة املتأخرون ومعهم املاتريدية فهم يثبتون األمساء ) اليت تتعلق مبشيئته واختياره
ويزيد ) احلياة، العلم، القدرة، السمع، البصر، اإلرادة، الكالم: (وسبعًا من الصفات هي

منة هي بعض املاتريدية صف قي الصفات، ويؤولون النصوص )التكوين(ة  ، وينفون 
وهذه الصفات السبع اليت أثبتوها مل يثبتوها على طريقة   .الواردة فيها، وحيرفون معانيها

 .السلف من خالل نصوص الكتاب والسنة ولكن أثبتوها عن طريق العقل
                                                        

 .١١سورة الشوري، األية) ١(
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  املالئكة عباد موجودون خلقهم هللا، وليسوا أمورا معنوية وال قوى خفية، أن - ٩

ويل العزم من الرسلأ -١٠  ،اخلمسة املذكورون يف آييت األحزاب والشورى: ملراد 
م من غري مغاالت -١١   .أن من حقوق آلل البيت حمبتهم ومود
لشورى هو -١٢ طلب الرأي ممن هو أهل له، أو هي استطالع رأي األمة أو من  املراد 

ا،  ً ومل الرسول ملسو هيلع هللا ىلص مل يرتك  وينوب عنها يف األمور العامة املتعلقة  ا مكتو نص
ا ليتوىلَّ إمامة املسلمني، وإمنا ترك األمر شورى بينهم  .يستخلف أحدً

، وأن يثبتنا هذا البحث،فأسأل من هذه هي أهم نتائج  هللا أن يلهمنا رشد ويسهل أمور
  .لقول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة، أنه ويل ذلك والقادر عليه
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  الفهارس

ت القرآنية   فهرس اآل

  اآلية  السورة  رقم اآلية  الصفحة

 -./3210 البقرة ٣  ٣٦

  qponml البقرة ٢١  ١٥

  ¾¿ÇÆÅÄÃÂÁÀ  البقرة  ٢٩  ٦٣

ÛÚ  البقرة  ٣٧  ٤٨ ÙØ×ÖÕ ÔÓÒÑÐ  

 srqponm البقرة ٩٨  ٣٤

 Ø×ÖÕÔÓÒÑÐÏ البقرة ١٦٣  ١٣

 MTSRQPON  البقرة ١٦٥  ٢٥

 *+,-./10 البقرة ١٧٧  ٣١

UT البقرة ٢١٣  ٤٤ SRQPON 

  ZYXWVUTSRQ  البقرة  ٢٥٣  ٨١

 qponmlkjihg البقرة  ٢٨٥  ٣١

 #$%&')( آل عمران ٢  ٣٩

./43210  آل عمران  ٣  ٣٩ -, +  

;>=<?@BA  عمرانآل   ٤  ٤٠ :987  

GFEDCBA آل عمران ٧٩  ٤٠ @? 
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 }|{~�¡¢£ آل عمران ٥٠  ٤١

 <?@IHGFEDCBA آل عمران ٧٣  ٦٦

, آل عمران ١٣٣  ٧٨ + 

 ÌË آل عمران ١٣١  ٧٨

?@    آل عمران  ١٥٩  ٦٧   >  =  

  ihgfedcba  آل عمران  ١٨٤  ٤٤

 VUTSRQPONMLK النساء ٨٢  ٤٠

LK M RQP النساء ١٣٦  ٣١ ON 

  !"#$%&')(*+  النساء  ١٤١  ٦٩

GF النساء ١٥١  ٣٣ E DCB A 

ED النساء ١٦٤  ٣٧ CBA@ ?> 

UTSRQP النساء ١٦٥  ٤٣ ON 

 >=<?@A املائدة ١٥  ٤١

  ZYXWVU]\  املائدة  ١٦  ٤٢

 ZYXWVUTSRQ املائدة ٤٤  ٣٩

 !"#$%&')(*+ املائدة ٤٦  ٤٠

 =<?@GFEDCBA املائدة ٤٧  ٣٩

 WVUTSRQPO املائدة  ٤٨  ٤١
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LKJ M V املائدة ٦٧  ٥٨ UTSRQPO N 

 £¤¥¦§¨©ª»  املائدة ٨٩  ٥

 ¾¿ÇÆÅÄÃÂÁÀ  نعاماأل  ٩٠  ٥٤

ZYXWVUTSRQ]  األنعام ١٢١  ٤٦ P 

876 األنعام ١٤٨  ٨٥ 543210/ 

edc األعراف ٤٠  ٣٨ ba`_^]\ 

ÊÉ  األعراف  ٤٣  ٦٦ ÈÇ ÆÅ ÄÃ ÂÁÀ  

rq   p    األعراف  ٥٤  ٢٨   o  n  

½¾¿  األعراف  ٥٧  ٧٤ ¼ »º¹¸¶µ  

 76543210 األعراف ١٤٥  ٣٧

JIH األعراف ١٥٧  ٤١ GFE D 

=<? األعراف ١٧٢  ٧ <;:9 876 

 LKJIHGFEDC األعراف ١٨٠  ٢٢

 !"#$%&')(*+,-. األعراف ١٨٨  ٥٧

cba  األنفال  ١٢  ٤٦ ` _^]\[Z Y  

(  *     األنفال  ٤١  ٦١   (   '  &  %  $  #  "  

  ¨©ª»¬®  التوبة  ٣١  ٢٧

 ./76543210 التوبة ٦٣  ٧٧
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 rqpon التوبة ١١٥  ٨٠

 nmlkjihgfed هود ١  ٣٧

  qponmlkjih  هود  ١٧  ٤٤

LKJ M SR الرعد ٨  ٨٣ Q PON 

 !"#$%&')(*+ النحل ٣٥  ٥٢

  nmlkjihgfedc  النحل  ٣٧  ٦٥

 a`_^]\[ZYXW النحل ٦٨  ٤٦

:; النحل ٧٤  ٢٢ 987654321 

 ZYXW]\ النحل ٨٢  ٥٢

 ÉÈÇÆÅÄÃÂ النحل ١٠٢  ٤٨

 ¦§¨©ª»¬®¯°±² االسراء ١٥  ٦٤

ponm االسراء ٢٣  ١٣ lkjihg 

 zyxwvut}|{ االسراء ٥٥  ٤١

 ÉÈÇÆÅÄÃÂ االسراء ٩٥  ٥٧

987:;>=<  الكهف  ١٧  ٦٦ 6 

  ãâáàßÞÝÜÛÚÙØ×Ö  الكهف  ١١٠  ٥٧

 º¹¸¶µ´³²«¼ مرمي ١١  ٤٦
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 987654321:; مرمي ٥٤  ٥١

 TSR مرمي ٥٧  ٥٠
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 ÊÉÈ طه ٣٢  ٢٤
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 ÊÉÈÇÆÅÄÃÂ طه ١٣٤  ٦٤

9876  األنبياء  ٢٦  ٣٠ 5432 1 

=<?@A  األنبياء  ٢٧  ٣٠ <  

LKJIH  األنبياء  ٢٨  ٣٥ GFEDC  
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 º¹¸¶µ«¼½ القصص ٤٣  ٤٠

 _`jihgfedcba القصص ٥٦  ٦٥

 {~�¡¢£¤¥ العنكبوت ٦١  ١١

 9876543:;> العنكبوت ٦٥  ٢٦

  ¤¥¦§¨©ª»¬®  الروم  ٣٠  ٤٤

 zyxwvut}|{~ السجدة ٧  ٦٣

  98765432:;  السجدة  ١٣  ٦٣

 zyxwvutsrqp} السجدة ١٧  ٧٧

&')(  األحزاب  ٧  ٥٥ % $#" !  



 

95 
 

9  :  ;    األحزاب  ٣٢  ٦١   8   76  5  4   3     2  1  

\     [  ^  _     األحزاب  ٣٣  ٦١   [     Z   Y   X      W  

¥¦ األحزاب ٣٨  ٨٣ ¤£¢ 

»¬®¯° األحزاب ٣٩  ٣٨ ª©¨ 

 ÎÍÌËÊ فاطر ٣  ٨١

 ¯µ´³²±°¶¸¹ يس ١٢  ٨٠

 nmlkjihgfed يس ٧٨  ٧٣

 Ø×ÖÕÔÓÒÑÐÏ الصافات ١٠٢  ٤٧

 IHGFED الزمر ١  ٤٣

L الزمر ١٥  ٧٧ KJ I M QPONRT 

 !"#$%&')( الزمر ٥٧  ٦٤

 _`hgfedcba الزمر ٦٢  ٨١

 !"#$%&')(*+, غافر ١٧  ٧٤

 -./43210 غافر ٦٠  ٢٦

 !"#$%&')( غافر ٧٨  ٥٢

&')(*+ فصلت ١٢  ٧٩ %$#" ! 

:;>=<? فصلت ١٤  ٣٤ 98 7 

LKJ M TSRQP فصلت ٦ ٥٧ ON 



 

96 
 

µ´³²±  فصلت ١٧  ٦٥ ° ¯® 

-.  الشورى  ٣  ٣٧ ,+*)('&%  

9876543: الشورى ٤  ١٠ 210 

@BA الشورى ٥  ٣٤ ?> =< 

Y    الشورى  ٦  ١٧   X   W  V   U   T   S   R 

gf  الشورى  ٧  ٧٢ ed cba` _  

¯º¹¸¶µ´³²±°«  الشورى  ٩  ٩ ®  

ÉÈ  Ç    الشورى  ١٠  ٢٨    Æ  Å   Ä  Ã  Â   Á 

%&')(  الشورى  ١١  ٢٢ $#" !  

<?@A الشورى ١٢  ٨ =<; :9 

LK  الشورى  ١٣  ٥٥ J M SR QPON  

ÊÉ  الشورى  ١٥  ٣٨ ÈÇÆÅÄÃ  

c     الشورى  ١٩  ١٢   b    a  `_  ^   ]  \   [  Z  

nm  l    الشورى  ٢٠  ٢٧                  k  j  i  h  g               f  e  

¡¢£¤¥¦§  الشورى  ٢١  ٢٧ � ~}  

dcb  الشورى  ٢٥  ١٣ a `_^]\  

qp  الشورى  ٢٦  ١٣ on m lk ji  

�¡¢  الشورى  ٢٧  ٧ ~} |{ zyx  



 

97 
 

µ    الشورى  ٢٨  ١٢    ´  ³  ²  ±  °   ¯  ®   ¬  

ÆÅÄÃÂÁÀ  الشورى  ٢٩  ٧ ¿¾½  

Õ  الشورى  ٣٠  ٨٠   Ô    Ó   Ò   Ñ  Ð   Ï  

 pon الشورى ٣٨  ٦

$%&') الشورى ٤٥  ٧٣ #" ! 

HG  F  E    الشورى  ٤٦  ٢٦    D   C  B  A           @  ?  

»¬®¯°±³²  الشوري  ٤٩  ٨١ ª© ¨  

Ö   الشورى  ٥١  ٣٧ ÕÔÓÒÑÐÏÎÍÌË  

, الشورى ٥٢  ٣٧ +*)('&%$ #"! 

 ÊÉÈÇÆÅÄÃÂ  الزخرف ٨٧  ٧٦

 º¹¸¶µ´³² الدخان ٣٥  ٧٦

GF اجلاثية ٢٤  ٨ EDC BA@?>=<; 

 ¼½¾¿ÆÅÄÃÂÁÀ األحقاف ٣٥  ٥٤

 [^_`dcb النجم ١٥-١٣  ٤٨

 âáàßÞ القمر ٤٩  ٨٣

  Z]\[  الرمحن  ٧  ٤٥

  ?@BA  الواقعة  ٥٧  ٨

rq  احلديد ٢١  ٧٨ pon m 



 

98 
 

»¬ احلديد  ٢٢  ٨٠ ª©¨§¦¥ ¤£¢¡� 

 !"#$%&') احلديد ٢٥  ٤٤

 ZYX] الطالق ٢  ١٩

  íìëêéèç  الطالق  ١٢  ٧٠

 «¼½¾¿ÂÁÀ التحرمي ٦  ٨٠

 YXWVUTSRQPO القلم ٤٨  ٣٠

 nmlkj القيامة ٣٦  ٥٥

 !"$%& النبأ ١  ٧٤

 zy}| النبأ ٢١  ١٩

�¡ التكوير ٢٣  ٥٠ ~} 

ÇÆ التكوير ٢٩  ٧٨ ÅÄ ÃÂÁÀ 

  r  q  p  o    األعلى  ١  ٤٨

 *+,-. األعلى ١٨  ٨١

 98: الشمس ٧  ٦٢

 !"#$% القدر ١  ٤١

 987654:;> القدر ٤  ٦٣
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  فهرس األحاديث النبوية

  الصفحة  طرف احلديث  الكتاب

  ٢٨  إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك األصغر  أمحد

  ٦٠  والذي نفسي بيده ال يدخل قلب الرجل اإلميان  أمحد

  ١٤  ن أول ما تدعوهم أهل الكتاب فليكن أنك تقدم على قوم من إ  البخاري

  ٥٩  إمنا بنوهاشم وبنو املطلب شيء واحد  البخاري

  ٤٧  أول ما بدىء به رسول هللا صلى هللا عليه و سلم من الوحي   البخاري

تيك الوحي ؟  البخاري   ٤٨   رسول هللا كيف 

ا أمرهم امرأة  البخاري ْ و   ٦٩  لن يفلح قوم وّل

يعه، رسـول   البخاري   ٦٩  هللا، 

  ٦٠  رسول  كيف نصلى عليك  البخاري

  ٧٧  أعددت لعبادي الصاحلني ما ال عني رأت  البخاري

  ٢٨  أليس حيرمون ما أحل هللا فتحرمونه وحيلون ما حرم هللا فتحلونه  البيهقي

  ٥١  مائة ألف وأربعـة وعشرون ألف نيب: ؟ قـال ون رسول كم النبي  البيهقي

  ٧٤  الكيس من دان نفسه وعمل ملا بعد املوت  الرتمدي

  ٢٦  الدعاء هو العبادة  ابوداود

  ٢٩  ال تقولوا ما شاء هللا وشاء فالن  ابوداود

  ٧٠  عن الصيب حىت يبلغ: فع القلم عن ثالثةر   ابوداود
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  ٨١  إن أول ما خلق هللا القلم فقال له اكتب  ابوداود

  ٤٧  لن متوتإن روح القدس نفث يف روعي أن نفسا   القضاعي

  ٤٥  تركت فيكم ما لن تضلوا بعده قد  مسلم

  ٨٣  جلوس ذات يوم إذ طلع -ملسو هيلع هللا ىلص  - بينما حنن عند رسول هللا   مسلم

  ٨٣  املؤمن القوي خري وأحب إىل هللا من املؤمن الضعيف  مسلم

  ٦٠  اال أيها الناس فإمنا أ بشر يوشك  مسلم

  ٦١  ولد امساعيلإن هللا اصطفى كنانةمن   مسلم

  ٦١  إن هذه الصدقات إمنا هي أوساخ الناس  مسلم

  ٨٤  كتب هللا مقادير اخلالئق قبل أن خيلق السماوات واألرض  مسلم

  ٦٤  رفع القلم عن ثالث عن النائم حىت يستيقظ  النسائي
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 فهرس املصادر واملراجع

 القرآن الكرمي 
  ،شعيب : ، حتقيقاإلمام أمحد بن حنبلمسند أمحد بن حنبل، أمحد بن حنبل الشيباين

 ).م٢٠٠١ه ١٤٢١اململكة العربية السعودية، مؤسسة الرسالة، (، ١/األرنؤوط وآخرون ط
  ،روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثايناأللوسي، حممود بن عبدهللا احلسيين ،

 ).ه ١٤١٥دار الكتب العلمية، : بريوت(،١/علي عبدالباري عطية، ط: حتقيق
  ،عبد الرمحن عمرية، .د:، حتقيق١/ط املواقف،اإلجيي، عضد الدين عبد الرمحن بن أمحد

 ).م ١٩٩٧دار اجليل : بريوت(
  ،دار الندوة : بريوت( ١/١٢٣ ٥، /ط تبسيط العقائد اإلسالمية،األيويب، حسن دمحم أيوب

 )م١٩٨٣ه ١٤٠٣اجلديدة، 
 صحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا اجلامع املسند ال ،البخاري، دمحم بن امساعيل

مه،  صر الناصر، ط: حتقيقعليه وسلم وسننه وأ دار طو ق النجاة، ( ١/دمحم زهري بن 
 ).ه١٤٢٢

  ،بريوت( ، ٣/دمحم عبد القادر عطا، ط: ، حتقيقالسنن الكربىالبيهقي، أمحد بن احلسني :
 ).م٢٠٠٣ه ١٤٢٤دار الكتب العلمية، 

 ١/دمحم السعيد بسيوين زغلول، ط: ، حتقيقشعب اإلميانن احلسني، البيهقي، أمحد ب ، )
 ).ه ١٤١٠دار الكتب العلمية : بريوت

  ،رة بن موسى بن الضحاك ْ و َ بشار عواد : ، حتقيقسنن الرتمذيالرتمدي، دمحم بن عيسى بن س
 ).م١٩٩٨دار الغرب اإلسالمي، : بريوت(ط، .معروف، د

  ،معتقد أهل السنة واجلماعة يف توحيد األمساء والصفاتالتميمي دمحمىنب خليفة بن علي ،
ض(، ١/ط  ).ه١٤١٩اململكة العربية السعودية مكتبةأضواء السلف،: ر
  ،عبد الرمحن بن : ، حتقيقجمموع الفتاوىابن تيمية، ، أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين

فهد لطباعة املصحف الشريف، جممع امللك : اململكة العربية السعودية(ط، .دمحم بن قاسم، د
 ).م١٩٩٥/هـ١٤١٦
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  ، بريوت، دار الكتب العلمية، (ط.احلسنة والسيئة، دابن تيمية، أمحد بن عبد اخلليم
 ).ت.د
 ،ن، : حتقيقالنبوات،  ابن تيمية، أمحد بن عبد احلليم عبد العزيز بن صاحل الطو

 ).م٢٠٠٠ه١٤٢٠اململكة العربيةالسعودية، أضواء السلف، (،١/ط
  ،الدكتور عبد هللا اخلالدي، : ، حتقيقالتسهيل لعلوم التنزيلابن جزي، دمحم بن أمحد بن دمحم

 ).ه١٤١٦شركة دار األرقم بن أيب األرقم، : بريوت(  ١/ط
  ،دار :بريوت(، ١/، طتلبيس إبليسابن اجلوزي، عبد الرمحن بن علي بن دمحم أبو الفرج

 ).م٢٠٠١ه ١٤٢١الفكر للطباعة والنشر، 
 مصر( ط،.، داإلرشاد إىل قواطع األدلة يف أصول االعتقادويين، عبدامللك بن عبدهللا، اجل :

 ).م١٩٥٠ه ١٣٦٩مكتبة اخلاجني، 
  ،أسعد : ، حتقيقتفسري ابن أيب حامت/ تفسري القرأن العظيمابن أيب حامت،عبد الرمحن بن دمحم

 ). ه١٤١٩اململكة العربية السعودية، مكتبة نزار مصطفى البزار، (، ٣/دمحم الطيب، ط
  ،فتح الباري شرح ابن حجر ، أمحد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي

 ).ه١٣٧٩دار املعرفة : بريوت(، صحيح البخاري
  ،واختالف املصلنيمقاالت اإلسالمينيأيب احلسن ألشعري علي بن إمساعيل  ،

 ).ت.دار إحياء الرتاث العريب، د: بريوت(،٣/ط
  ،معارج القبول بشرح سلم الوصول إىل علم األصول،احلكمي، حافظ بن أمحد حكمي 

 ).م١٩٩٠ – ١٤١٠، دار ابن القيم : الدمام(، ١/عمر بن حممود أبو عمر، ط: حتقيق
  ، ط، .دمحم حميي الدين عبد احلميد، د: حتقيق سنن أيب داود،أيب داود، سليمان بن األشعث

 ).ت.لبنان، املكتبة العصرية، د(
  ،١/، طاألمامة العظمي عند أهل السنة واجلماعةالدميجي، عبدهللا بن عمر بن سليمان ،

 ).م١٩٨٧ه ١٤٠٧ن .مد.د(
 ٢/دمحم بن خليفة بن علي التميمي، ط :الذهيب، مشس الدين دمحم بن أمحد، العرش، حتقيق 

جلامعة اإلسالمية، اململكة (  ).م٢٠٠٣ه ١٤٢٤العربية السعودية، عمادة البحث العلمي 
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  ،صر عبد : ، حتقيقتيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنانالسعدي، عبد الرمحن بن 
- هـ ١٤٢٠اململكة العربية السعودية، مؤسسةالرسالة، (،  ١/الرمحن بن معال اللوحيق، ط

 ).م٢٠٠٠
  ،صر املرتضى الزين :،حتقيقالقول السديد شرح كتاب التوحيدالسعدي، عبد الرمحن بن 

 )ت.جمموعة التحف النفائس الدولية، د( ،٣/أمحد، ط

  ،القاهرة، دار الشروق، ( ، ١٧/،طيف ظالل القرآنسيد قطب، إبراهيم حسني الشاريب
 ).ه١٤١٢

  ،لقرآن،أضواء البالشنقيطي، دمحم األمنب بن دمحم املختار ( ط، .ديان يف إيضاح القرآن 
 ).م١٩٩٥ه ١٤١٥دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع : بريوت

  مكتبة : القاهرة(، ٢/ط ،املدخل لدراسة القرآن الكرمي، ابوشهبة، دمحم بن دمحم بن سويلم
 ).م ٢٠٠٣ -هـ  ١٤٢٣ السنة،

  ،والدراية من علم التفسريفتح القدير اجلامع بني فين الرواية الشوكاين، دمحم بن علي ،
 ).ه١٤١٤دار ابن كثري، : دمشق(، ١/ط
  ،القاهرة، دار الصابوين للطباعة ( ، ١/طصفوة التفاسري، الصابوين، دمحم علي الصابوين

 ). م١٩٩٧ه ١٤١٧والنشر والتوزيع، 
  ، لي دمحم دمحم لقدر،الصاليب، عَ ب املكتبة العصرية للطباعة والنشر، .د( ١/ط اإلميان 

 ).ت.د
  ،جامع البيان الطربي ، دمحم بن جرير بن يزيد بن كثري بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطربي

ويل القرآن اململكة العربية السعودية، مؤسسة الرسالة، (، ١/أمحددمحم شاكر، ط:، حتقيقيف 
 ).م ٢٠٠٠ -هـ  ١٤٢٠

  ،شرح العقيدة الطحاويةالطحاوي، أبو جعفر أمحد بن دمحم بن سالمة بن عبد امللك ،
صر الدين األلباين، ط: وتعليق  ). ه١٤١٤املكتب اإلسالمي، : بريوت(، ٢/دمحم 

  ،ضة :القاهرة(، ١/، طالتفسري الوسيط للقرآن الكرميطنطاوي، دمحم سيد طنطاوي دار 
 ).م١٩٩٨مصر للطباعة والنشر والتوزيع، 



 

104 
 

  ،الشيخ عادل أمحد : ، حتقيقاللباب يف علوم الكتابابن عادل، عمر بن علي بن عادل
ه ١٤١٩دار الكتب العلمية، : بريوت(، ١/عبد املوجود والشيخ علي دمحم معوض، ط

 ).م ١٩٩٨
 ، صر بن علي اململكة العربية السعودية، ( ١/ط مباحث العقيدة يف سورة الزمر،العائض، 

 ).م١٩٩٥ه ١٤١٥د، مكتبة الرش
 ،سعد فواز الصميل: حتقيق ،شرح العقيدة الواسطيةابن عثيمني، دمحم بن صاحل بن دمحم ،

 ).ه١٤١٩ دار ابن اجلوزي،اململكة العربية السعودية، ( ،  ٥/ط
  اململكة ( ،٢/، طالقول املفيد على كتاب التوحيد،بن دمحم ابن عثيمني، دمحم بن صاحل

 ).ه١٤٢٤ابن احلوزي دار : العربية السعودية
  ،دار : مصر(، ١/،ط شرح العقيدة الطحاوية،ابن ايب العز احلنفي، علي بن علي بن دمحم

 ).م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦السالم للطباعة والنشر التوزيع والرتمجة، 
 ،وزارة الشؤون : اململكة العربية السعودية(، ١/، طمذكرة التوحيد عفيفي، عبدالرزاق

 )ه١٤٢٠عوة واإلرشاد، اإلسالمية واألوقاف والد
 ،ت.م، د.ب د.د(ط، .، دشرح العقيدة الواسطية، عبد الرحيم بن صمايل العلياين.( 
  ،اململكة (، ١/، عبد هللا بن سليمان الغفيلي، طأشراط الساعةالغفيلي، عبدهللا بن سليمان

 ).ه١٤٢٢وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد : العربية السعودية
  ، عبد السالم : حتقيق معجم مقاييس اللغة،ابن فارس، أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكر

 ).م١٩٧٩ه ١٣٩٩م، دار الفكر ، .د(، ١/دمحم هارون، ط
  ،م مكتبة .د(ط .، دحصول املأمول بشرح ثالثة األصولالفوازان، عبد هللا بن صاحل الفوزان

 ).ت.الرشد، د
 دى، دمحم بن يعقوب جم مكتب حتقيق : حتقيق القاموس احمليط،د الدين أبو طاهرالفريوزآ

بريوت، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ( ، ٨/الرتاث يف مؤسسة الرسالة، ط
 ).م٢٠٠٥ه ١٤٢٦

 م .د(، ١/طملغين يف أبواب العدل والتوحيد، القاضي غبد اجلبار، عبد اجلبار بن أمحد، ا
 ).م١٩٦٠ه ١٣٨٠دار الثقافة واإلرشاد، 
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  ،يد السلفي، : حتقيقمسند الشهاب، القضاعي، دمحم بن سالمة بن جعفر محدي بن عبد ا
 ).م١٩٨٦ – ١٤٠٧مؤسسة الرسالة : بريوت(، ٢/ط
  ،بريوت لبنان، (ط .، دبدائع الفوائد، مشس الدين أيب عبدهللا دمحم بن أيب بكرابن قيم اجلوزية

 ).ت.دار الكتاب العريب، د
  ،دمحم : ، حتقيقمدارج السالكنيابن قيم اجلوزية، مشس الدين أيب عبدهللا دمحم بن أيب بكر

 ).م ١٩٩٦ه ١٤١٦دار الكتاب العريب، : بريوت(، ٣/املعتصم  البغدادي، ط
  ،تفسري القرءان العظيمابن كثري ، أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي الدمشقي ،

 ).م  ١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠دار طيبة للنشر والتوزيع (، ٢سالمة،ط حتقيق سامي بن دمحم
  ،دار األضواء، : بريوت(، ١/دمحم جواد الفقيه، ط: ، حتقيقأصول الكايفالكليب، دمحم يعقوب

 ).م١٩٩٢
  ،النكت والعيون،املاوردي، أبو احلسن علي بن دمحم بن دمحم بن حبيب البصري البغدادي 

 ).ت.دار الكتب العلمية د: بريوت(ط .بن عبد الرحيم، دالسيد ابن عبد املقصود : حتقيق
  ،ت.دار احلديث، د: القاهرة( ط.، داألحكام السلطانيةاملاوردي، علي بن دمحم.( 
  ،دمحم فؤاد : حتقيق صحيح مسلم،مسلم، مسلم بن احلجاج أبو احلسني القشريي النيسابوري

 ). ت.دار إحياء الرتاث العريب د: بريوت(ط .عبد الباقي، د
  ،ابومنصور، عبد القاهر بن طاهر بن دمحم البغدادي، الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية

 ).م ١٩٧٧دار اآلفاق اجلديدة : بريوت(، ٢/ط
  ،دار : بريوت(، ١/، طلسان العربابن منظور، دمحم بن مكرم بن منظور اإلفريقي املصري

 ). ت.صادر، د
  ،ب مكتبة .د( ط.ى يف الشريعة اإلسالمية،دالشور املهدي، القاضي حسني بن دمحم

 ).٢٠٠٦احملامي، 
  ،اململكة العربية السعودية، جممع امللك ( ، ٢/، طالتفسري امليسرخنبة من أساتدة التفسري

 ).م٢٠٠٩ه١٤٣٠فهد لطباعة املصحف الشريف، 
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 مانع بن محاد اجلهين، /د: الندوة العاملية للشباب اإلسالمي، إشراف وحتطيط ومراجعة
ن واملذاهب واألحزاب املعاصرة دار الندوة العاملية (، ٤/، طاملوسوعة امليسرة يف األد

 ).ه١٤٢٠لطباعة والنشر والتوزيع، ل
  ،مكتب حتقيق الرتاث، : ، حتقيقسنن النسائيالنسائي، أبو عبد الرمحن أمحد بن شعيب

 ).هـ ١٤٢٠دار املعرفة : بريوت(، ٥/ط
  

  
  
  


