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أشكره على نعمو الٍب ال ٙبصى ، كعلى ىدايتو كتوفيقو يل ُب كتابػة ىػذا الةحػث أٞبد هللا عز كجل ك 
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مل يػػدخر  الػػذم أشػػرؼ علػػى رسػػالٍب ،ك لػػي معػػوض فػػودة ،ابلشػػكر فضػػيلة األسػػتاذ الػػدكتور/ عصػػاـ ع
جهػػػػدان ُب إبػػػػدات توجيهاتػػػػو القيمػػػػة كمالحتاتػػػػو السػػػػديدة، فاسػػػػاؿ هللا تعػػػػاا أف ينفػػػػع بعلمػػػػو اإلسػػػػالـ 

 كا٤بسلمْب، ك أف ٯبعل علمىو إمامو إا الفردكس،آمْب.
ٕبثي، رحلة ابنية ُب  ، الذم كاف لو يده إبراىي  بيوميفضيلة الدكتور/  ككذلك أخر ابلذكر

 كا٤بسلمْب،آمْب. ، كنفعنا بعلمو،فجزاه هللا خّب ا١بزات
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 ىػدا اإل
 كبوابة أمل ٫بو ا٤بستقةل كما زالوا مصػدر ا٢بناف .، إا الذين كانوا سةا كجودان بعد هللا 

 الوالدين العزيزين.
 إا أكلئك الذين ر٠بوا لنا الدرب فكانوا قنػاديل ضيات ُب آفػػاؽ العل  .

 الدَّكاترة األجالت.
 .اب٥بيػةة كالوقػار ،إا سندم كقوٌب كمالذم بعد هللا  إا من كللو هللا 
 زكجي الغايل.

 ابإلسالـ ،كرفعه  ابلعل  كا٢بكمة كالتقػول. إا قرة عيِب خدٯبة ،كأٞبد أعزى  هللا
 ابِب ا٢بةيةْب.
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 اظتلخص 
على ٯبد أف اآلايت الٍب أنزلت عليو ُب بداية الدعوة كانت تركز -–إف ا٤بتامل ُب سّبة النيب 

العقيدة ، كتدعو إا توحيد هللا تعاا ،كالتربؤ ٩با سواه،من ىذا ا٤بنطلق جاتت ىذه الرسالة لتسلط 
 كقد ٠بيتو -رٞبو هللا تعاا–عدم الضوت على مسائل العقيدة من كتاب  التفسّب للشيخ الس

الةحث على كقد اشتمل ،(السَّعدم لشيخضو  الًنتاج الفكرم ل يفاإلميانية  العقديةاألصوؿ )
ككل ابب قسمتو إا عدة فصوؿ ،ككل فصل إا عدة مةاحث ،كإف  ثالثة أبواب ،مقدمة كٛبهيد ك 

أما ا٤بقدمة فتناكلت فيها أٮبية ا٤بوضوع ، كمنهج الدراسة ،اضطر األمر أقس  ا٤بةاحث إا مطالا
الرغةة ُب إبراز  النسةة ألٮبية الةحث كسةا اختياره ىوةف كعملي فيو،كالدراسات السابقة للموضوع،

ٝبع  ُب تفسّبه،مع رغةة الةاحثة ُب-رٞبة هللا عليو-العقدية الٍب تناك٥با الشيخ السعدماألصوؿ 
كتتجلى مشكلة الةحث برغةٍب ُب ا٢بصوؿ  كجعلها ُب كتاب كاحد، من كتةواألصوؿ العقدية اإلٲبانية 

رٞبة هللا -تطرؽ إليها  الشيخ السعدمالعقدية الٍب  األصوؿعلى اإلجابة على التساؤؿ التايل كىو:ما 
)الوصفي التحليلي( حيث أنو أنسا مناىج  ُب تفسّبه؟كقد اتةعت ُب ىذه الدراسة ا٤بنهج -عليو

الةحث العلمي ٤بثل ىذه ا٤بوضوعات فقد ٝبعتي ا٤بسائل ا٤بتعلقة ابلعقيدة ُب ىذا التفسّب،كمن كتا 
أى  النتائج  ٍب ختمت الرسالة بذكر سة ٙبليلية،الشيخ السعدم األخرل، كمن ٍب قمتي بدراستها درا

الٍب  توصلت إليها من خالؿ الدراسة فكانت أى  نتيجة فيها ا٢برص الشديد للشيخ العالمة 
رٞبو هللا تعاا كجهوده ا٤بكثفة ابلعناية بكتاب هللا عز كجل،كاىتمامو فيو بةياف أمور العقيدة -السعدم

من ا٤بؤلفات العلمية القيمة النافعة ما يربو على أربعْب  دم كثّبللشيخ السعك  ،كتةصّب ا٤بسلمْب  ا
 كهللا كيل التوفيق. ٍب الفهارس العامة للةحث. ،ٍب شرعت بذكر التوصيات،مؤلفا 
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"ABSTRACT" 

Detectives in the interpretation of Streptococcus Saadi Student / Rabab Najib Amin Sultan 

preparation.The supervision of Prof. Dr. / Essam Ali Mouawad Fuda.Watching the biography 

of the Prophet peace be upon him-find that the verses that landed him in the beginning of the 

call was focused on faith, and calls for the unification of God, and repudiating what else, from 

this point of this letter came to shed light on matters of faith from the book interpretation of 

Sheikh Saadi God's mercy Almighty has detoxified (detective Streptococcus in the 

interpretation of Saadi), has included research on the introduction and pave the door and 

every door divided into several chapters, each separated into several sections, and that had to 

be sworn detectives to the demands, but offered grabbed the importance of the topic and the 

methodology of the study and my work in it, and previous studies of the subject, the ratio of 

the importance of research and the reason for his choice is the desire to highlight the 

contractual aspects addressed by Sheikh Saadi-God rest his soul-in his interpretation, with the 

desire of the researcher in the collection of faith issues and make them into one book, and 

reflected a problem Find my desire in Get the answer to the following question: to what 

Streptococcus detective touched upon Sheikh Saadi-God's mercy Alih- in his interpretation? 

has been followed in this study approach (analytical descriptive), where it is the most suitable 

scientific research to such topics curriculum matters concerning faith they have gathered in 

this interpretation, and the other books of Sheikh al-Saadi, and then you studied analytical 

study, then concluded the letter by mentioning the most important findings by the study was 

the most important result of the great care of Sheikh Saadi-mark Almighty God's mercy and 

his intensive care book of God Almighty, and his interest in it a statement on matters of 

religion and enlighten the Muslims, and Sheikh Saadi, a lot of scientific literature useful value 

of more than forty books, then proceeded to mention the recommendations, then the general 

indexes for Bges.oallah Crown success. 

 



 

 ل
 

 فهرس احملتوايت

 الصفحة اظتوضوع
 أ  ........................................................................ العنواف
 ب  ....................................................................... الةسملة
 ج  ...................................................................... االعتماد
 د  ...................................................................... التحكي 

 ق  ....................................................................... قرار اإل
Declaration .......................................................................................................................   
 ز  .................................................................. حقوؽ الطةع

 ح  ................................................................ الشكر كالتقدير
 ط  ...................................................................... اإلىػػػػػػدات

 م  ................................................................ ملخر الةحث
ABSTRACT ...............................................................  ؾ 
 ذ-ؿ  ................................................................ فهرس اتوايت

 ِ  ........................................................................ ا٤بقدمة
 ْ  .................................................................. أٮبية الةحث

 ْ  .......................................................... الةحثأسةاب اختيار 
 ْ  ................................................................ مشكلة الةحث
 ْ  ................................................................ أىداؼ الةحث

 ٓ  ..............................................................الدراسات السابقة
 ٓ  ................................................................ منهجية الةحث

 ٕ  ....................................................................... التمهيد
 ٖ  ............................................. أٮبية دراسة العقيدة اإلسالمية. أكالن:



 

 م
 

 الصفحة اظتوضوع
 ُٓ  .................................................. اثنيان: تعريف ابلشيخ السعدم.

 ِٓ  ...................................... اثلثان: التعريف بتفسّب الشيخ السعدم كميزاتو
 ِٕ  ................................ ابإلعتيات.الباب األكؿ: اظتباحث العقدية اظتتعلقة 

 ِٖ  ................................. الفصل األكؿ: ا٤بةاحث العقدية ُب توحيد الربوبية.
 ِٗ  ............................................ :حقيقة توحيد الربوبية. ا٤بةحث األكؿ

( لغةن   ِٗ  ..........................................  ا٤بطلا األكؿ: مدلوؿ كلمة )الرَّبُّ
( ُب حق  تعاا  َّ  ...................................... ا٤بطلا الثا : معُب )الرَّبُّ

 ِّ  ................................... ا٤بطلا الثالث: تعريف توحيد الربوبية اصطالحان 
 ّْ  ............................................. ا٤بطلا الرابع: نوعي ربوبية هللا لعةاده
 ّٕ  ............................................. ا٤بةحث الثا : دالئل توحيد الربوبية.

 ّٕ  .................................................... ا٤بطلا األكؿ: داللة الشرع.

 ّٖ  .................................................... ا٤بطلا الثا : داللة الفطرة.
 َْ  .................................................... ا٤بطلا الثالث: داللة العقل.

 ْْ  ................................... ا٤بةحث الثالث: خصائر توحيد الربوبية كآاثره.
 ْْ  ........................... توحيد الربوبية على توحيد األلوىية. ا٤بطلا األكؿ: داللة

 ْٔ  ........................................ ا٤بطلا الثا : آاثر اإلٲباف بتوحيد الربوبية.
 ْٖ  ........................ الفصل الثا : ا٤بةاحث العقدية ُب توحيد األلوىية )العةادة(.

 ْٗ  ........................................... ا٤بةحث األكؿ: حقيقة توحيد األلوىية.
 ْٗ  ............................................ ا٤بطلا األكؿ: تعريف توحيد األلوىية

 ِٓ  .............................................. توحيد األلوىية ا٤بطلا الثا : أٮبية
 ٓٓ  ......................................... ا٤بةحث الثا : أدلة إثةات توحيد األلوىية

 ٓٓ  ....................... ا٤بطلا األكؿ: االستدالؿ بتوحيد الربوبية على توحيد األلوىية



 

 ن
 

 الصفحة اظتوضوع
 ٕٓ  ..................... ا٤بطلا الثا : االستدالؿ بقصر األنةيات على توحيد األلوىية 

 ٗٓ  ............................................ ا٤بةحث الثالث: فوائد توحيد األلوىية.
 ُٔ  ............................................. حقيقة كلمة التوحيد.ا٤بةحث الرابع: 

 ٓٔ  ............................ ا٤بةحث ا٣بامس: معُب العةادة كأركا ا كأصو٥با كأنواعها.
 ٓٔ  .......................................................... ا٤بطلا األكؿ: معُب العةادة
 ٔٔ  .................................................... ا٤بطلا الثا : أركاف العةادة 
 ٗٔ  ................................................... ا٤بطلا الثالث: أصوؿ العةادة
 َٕ  .................................................... ا٤بطلا الرابع: أقساـ العةودية
 ِٕ  ........................................... كأمثلتها.ا٤بطلا ا٣بامس: أنواع العةادة 

 ّٕ  .......................................................... أكالن:عةادة اإلخالص.
 َٖ  ............................................................. اثنيان: عةادة الصرب.

 َٗ  ....................... الفصل الثالث: ا٤بةاحث العقدية ُب توحيد األ٠بات كالصفات.
 ُٗ  ................................... ا٤بةحث األكؿ: تعريف توحيد األ٠بات كالصفات.

 ِٗ  ........................ ا٤بةحث الثا : معتقد أىل السنة ُب ابب األ٠بات كالصفات.
 ِٗ  ........................... أىل السنة ُب ابب األ٠بات ا٢بسُبا٤بطلا األكؿ: معتقد 

 ٖٗ  ................................ ا٤بطلا الثا : معتقد أىل السنة ُب ابب الصفات.
 َُّ  .................................. أصوؿ االٲباف أب٠بات هللا كصفاتو الثالث:ا٤بةحث 

 َُّ  .................................... ا٤بطلا األكؿ: أركاف اإلٲباف أب٠بات هللا كصفاتو
 َُْ  .................................................. ا٤بطلا الثا : أقساـ الصفات.

 َُٗ  .......................................... هللا ا٢بسُب.ا٤بةحث الرابع: تفسّب أ٠بات 
 َُٗ  ....................................... ا٤بطلا األكؿ: منهج شرح أ٠بات هللا ا٢بسُب

 َُُ  ........................ أمثلة أل٠بات هللا ا٢بسُب ككالـ السعدم عنها.ا٤بطلا الثا : 
 َُُ  ............................................... تةارؾ كتعااهللاأكالن:اس  ا١باللة 



 

 س
 

 الصفحة اظتوضوع
 ُُّ  ................................................... هلالج لج القيـو -ا٢بيُّ اثنيان: هللا 
 ُُٔ  .......................................................... هلالج لج العلي اثلثان: هللا 

 ُُٖ  .......................................... ا٤بطلا الثالث: مسالة اس  هللا األعت .
 ُُِ  ................................. ا٤بةحث ا٣بامس: ٜبرات معرفة هللا أب٠بائو كصفاتو.

 ُِٓ  ............................ الفصل الرابع: ا٤بةاحث العقدية ا٤بتعلقة بنواقض التوحيد.
 ُِٔ  ......................................................... ا٤بةحث األكؿ: الشرؾ.

 ُِٔ  ........................................... ا٤بطلا األكؿ: تعريف الشرؾ كأقسامو.
 ُِٗ  ............................................ الشرؾا٤بطلا الثا : مسائل ُب ابب 

 ُِٗ  ....................... ا٤بسالة األكا: لةس ا٢بلقة كا٣بيط ك٫بوىا لرفع الةالت أك دفعو.
 ُُّ  .......................................... ا٤بسالة الثانية: ما جات ُب الرقى كالتمائ .

 ُِّ  .................................. ا٤بسالة الثالثة: من تربؾ بشجرة أك حجر ك٫بوٮبا.
 ُّّ  .................................... ا٤بسالة الرابعة: ما جات ُب الذبح لغّب هللا تعاا.

 ُّْ  ............................. االستعاذة ك االستغاثة بغّب هللا تعاا.ا٤بسالة ا٣بامسة: 
 ُّٔ  ........................................ ا٤بطلا الثالث: ا٢بذر من الشرؾ كبطالنو.

 ُّٔ  .......................................................... أكالن:ا٢بذر من الشرؾ.
 ُُْ  ....................................... اثنيان:بطالف الشرؾ ابلدليل العقلي كالنقلي.

 ُّْ  ............................................ ا٤بطلا الرابع: تالـز الشرؾ كالتعطيل.
 ُْْ  ......................................................... ا٤بةحث الثا : النفاؽ.

 ُْْ  ........................................... تعريف النفاؽ كأقسامو.ا٤بطلا األكؿ: 
 ُْْ  ................................................................ أكالن: النفاؽ لغةن 

 ُْْ  .............................................. اثنيان: تعريف النفاؽ شرعان كأقسامو.
 ُْٔ  ....................................... ا٤بطلا الثا : أكصاؼ ا٤بنافقْب كجزاؤى . 

 ُْٖ  ......................................................... ا٤بةحث الثالث: الةدعة



 

 ع
 

 الصفحة اظتوضوع
 ُْٖ  ........................................... ا٤بطلا األكؿ: تعريف الةدعة كأنواعها.

 ُْٖ  ................................................................ أكالن: الةدعة لغةن 
 ُْٖ  ............................................. اثنيان: تعريف الةدعة شرعان كأنواعها. 

 ُّٓ  ........................................... ا٤بطلا الثا : مسائل ُب ابب الةدعة.
 ُٗٓ  ..................... الباب الثاين: اظتباحث العقدية اظتتعلقة ابلنبوات كالسمعيات.

 ُٗٓ  ............................. .ٗبسائل اإلٲبافالفصل األكؿ: ا٤بةاحث العقدية ا٤بتعلقة 
 َُٔ  ............................................. ا٤بةحث األكؿ: تعريف اإلٲباف كأدلتو.

 َُٔ  ................................................ ا٤بطلا األكؿ: تعريف اإلٲباف لغةن 
 ُِٔ  ..........................................ا٤بطلا الثا : تعريف اإلٲباف اصطالحان.

 ُٓٔ  ..............................  ا٤بطلا الثالث: تفصيل تعريف اإلٲباف االصطالحي.
 ُٗٔ  ................................ ا٤بةحث الثا : كجوده كأدلة زايدة اإلٲباف كنقصانو.

 ُٗٔ  ..................................... ا٤بطلا األكؿ: كجوده زايدة اإلٲباف كنقصانو.
 َُٕ  ........................................ أدلة زايدة اإلٲباف كنقصانو. ا٤بطلا الثا :

 َُٕ  ............................................................. أكالن: أدلة الكتاب.
 ُُٕ  ............................................................... اثنيان: أدلة السنة

 ُّٕ  ............................................. ا٤بةحث الثالث: االستثنات ُب اإلٲباف.
 ُٕٓ  .......................................... ا٤بةحث الرابع: اإلٲباف الكامل كالناقر.

 ُٕٓ  ............................. ا٤بطلا األكؿ: تعريف )اإلٲباف ا٤بطلق( )مطلق اإلٲباف(
 ُٕٕ  .....................................الكةائر كأمثلتها. ا٤بطلا الثا : حك  مرتكا

 ُٕٕ  ............................................................... أكالن: الكةائر لغةن 
 ُٖٕ  ........................................................ اثنيان: تعريف الكةائرشرعاى 

 ُٖٕ  .......................... ذكر ٦بموعة من الكةائر ككالـ الشيخ السعدم عنها اثلثان:
 ُِٖ  ............................................ ا٤بةحث ا٣بامس: فوائد اإلٲباف كٜبراتو.



 

 ف
 

 الصفحة اظتوضوع
 ُْٖ  ....................................... ا٤بةحث السادس: مسائل ُب ابب اإلٲباف.

 ُْٖ  ........................................ اإلٲباف كقوتو.ا٤بطلا األكؿ: أسةاب نور 
 ُْٖ  ....................................كصاؼ ا٤بؤمنوف أىل السعادة.أا٤بطلا الثا : 

 ُٖٔ  .................................................... ا٤بطلا الثالث: موانع اإلٲباف
 ُٖٔ  ............................................................. أكالن: ا٢بسد كالةغي

 ُٖٔ  .................................................................... اثنيان: الكرب
 ُٖٔ  ....................... اثلثان: اإلعراض عن األدلة السمعية كاألدلة العقلية الصحيحة.

 ُٕٖ  .................................................................. رابعان: الفسق
 ُٕٖ  ................................... الَبؼ كاإلسراؼ ُب النعي خامسان: االنغماس ُب 

 ُٖٗ  ........................... الفصل الثا : ا٤بةاحث العقدية ا٤بتعلقة ابإلٲباف اب٤بالئكة.
 َُٗ  ..................................... ا٤بةحث األكؿ: منزلة اإلٲباف اب٤بالئكة ككيفيتو.

 َُٗ  ............................................ ا٤بطلا األكؿ: منزلة اإلٲباف اب٤بالئكة.
 ُِٗ  ............................................. ا٤بطلا الثا : كيفية اإلٲباف اب٤بالئكة

 ُٓٗ  ..................................... صفات ا٤بالئكة كخصائصه .ا٤بةحث الثا : 
 ُٓٗ  ................................................  ا٤بطلا األكؿ: صفات ا٤بالئكة.

 ُٖٗ  ..............................................  الئكة.خصائر ا٤ب ا٤بطلا الثا :
 َُِ  ......................... ا٤بةحث الثالث: كظائف ا٤بالئكة ُب العامل العلوم كالسفلي.

 َُِ  ............................................ ا٤بطلا األكؿ: أعماؿ ا٤بالئكة إٝباالن.
 َِّ  ................. الشيخ السعدم عنهاككالـ  ا٤بطلا الثا : أعماؿ ا٤بالئكة ابلتفصيل

 َُِ  ........................................ ا٤بةحث الرابع: ا٤بالئكة كالكفار كا٤بالحدة
 َُِ  ................................................. ا٤بطلا األكؿ: ا٤بالئكة كالكفار
 ُِِ  ................................................ ا٤بطلا الثا : ا٤بالئكة كا٤بالحدة

 ُِٔ  .......................... الفصل الثالث: ا٤بةاحث العقدية ا٤بتعلقة ابإلٲباف ابلكتا.



 

 ص
 

 الصفحة اظتوضوع
 ُِٕ  ................................... ا٤بنزلة.ا٤بةحث األكؿ: اإلٲباف ابلكتا السماكية 

 ُِٕ  ...................................... ا٤بطلا األكؿ: حك  اإلٲباف ابلكتا كأدلتو.
 ُِٕ  ..................................................... .حك  اإلٲباف ابلكتا أكالن:
 ُِٖ  .......................... كحديث السعدم عن حكمها. أدلة اإلٲباف ابلكتا اثنيان:

 ُِِ  .................................... ا٤بطلا الثا : كيفية اإلٲباف ابلكتا السماكية.
 ِِٕ  ........................................ ا٤بطلا الثالث: الكتا السماكية السابقة.

 ِِٕ  .................................................................... التوراةأكالن: 
 ِِٗ  .................................................................. اثنيان: اإل٪بيل
 َِّ  .................................................................... اثلثان: الزبور

 ُِّ  ................................................... رابعان: صحف إبراىي  كموسى
 ِِّ  .................................... ا٤بةحث الثا : ٙبريف بعض الكتا السماكية.
 ِِّ  .................................... ا٤بطلا األكؿ: ٙبريف أىل الكتاب لكالـ هللا 

 ِّٓ  ................................ ا٤بطلا الثا : سالمة القرآف من التحريف كحفتو.
 ِّٕ  ................................. اإلٲباف ابلقرآف الكرمي كخصائصو.ا٤بةحث الثالث: 

 ِّٕ  ............................................ ا٤بطلا األكؿ: اإلٲباف ابلقرآف الكرمي.
 ِّٖ  .................................... ا٤بطلا الثا : خصائر اإلٲباف ابلقرآف الكرمي

 ِْٓ  ........................................ ا٤بةحث الرابع: الكتا السماكية كا٤بالحدة
 ِْٖ  ............................ الفصل الرابع: ا٤بةاحث العقدية ا٤بتعلقة ابإلٲباف ابلرسل.

 ِْٗ  .............................................حك  اإلٲباف ابلرسل.ا٤بةحث األكؿ: 
 ِْٗ  ....................................... ا٤بطلا األكؿ: حك  اإلٲباف ابلرسل إٝباالن.

 ُِٓ  .................................... ا٤بطلا الثا : حك  اإلٲباف ابلرسل تفصيالن.  
 ِّٓ  ............................... ا٤بةحث الثا : تعريف النيب كالرسوؿ كالفارؽ بينهما.

 ِّٓ  ............................................. ا٤بطلا األكؿ: تعريف النيب كالرسوؿ.



 

 ق
 

 الصفحة اظتوضوع
 ِْٓ  .......................................... كالنيب.ا٤بطلا الثا : الفرؽ بْب الرسوؿ 
 ِٓٓ  .................................. بشرع جديد.  ا٤بطلا الثالث: فوائد بعثة دمحم 
 ِٖٓ  ................................................... ا٤بةحث الثالث: دالئل النةوة.

 ِٖٓ  ............................................. ا٤بطلا األكؿ: ا٤بقصود من الدالئل.
 َِٔ  ........................................... .ا٤بطلا الثا : تنوع دالئل نةوة دمحم

 ِْٔ  .................................................. ا٤بةحث الرابع: عصمة األنةيات.
 ِْٔ  ......................................... التةليغ.ا٤بطلا األكؿ: عصمة األنةيات ُب 

 ِٔٔ  ............................................. ا٤بطلا الثا : العصمة من الصغائر.
 ِٕٔ  ............................................. ا٤بطلا الثالث: العصمة من الكةائر.

 َِٕ  ........................................... . ا٤بةحث ا٣بامس: اإلٲباف بنةوة دمحم
 َِٕ  ................................................ .ا٤بطلا األكؿ: فضل نةينا دمحم

 ُِٕ  ............................................ كا٤بالحدة.  ا٤بطلا الثا : نةوة دمحم
 ِْٕ  .......................................... ا٤بةحث السادس: ٜبرات االٲباف ابلرسل.

 ِٕٔ  ..................... الفصل ا٣بامس: ا٤بةاحث العقدية ا٤بتعلقة ابإلٲباف ابليـو اآلخر.
 ِٖٕ  ................................... ا٤بةحث األكؿ: معُب اإلٲباف ابليـو اآلخر كٜبراتو.

 ِٖٕ  ......................................... ا٤بطلا األكؿ: معُب اإلٲباف ابليـو اآلخر.
 ِٖٕ  ........................................ ا٤بطلا الثا : ٜبرات اإلٲباف ابليـو اآلخر.

 َِٖ  .................... إلٲباف أبشراط الساعة.ابا٤بةاحث العقدية ا٤بتعلقة  ا٤بةحث الثا :
 َِٖ  .................................................... ا٤بطلا األكؿ: الساعة قريةة.

 ُِٖ  ....................................... ا٤بطلا الثا : حكمة إخفات كقت الساعة.
 ِِٖ  ........................................... ا٤بطلا الثالث: تعريف أشراط الساعة.

 ِّٖ  ......................................... للساعة.ا٤بطلا الرابع: العالمات الكربل 
 ِّٖ  .................................................... العالمة األكا: فتنة الدجاؿ.



 

 ر
 

 الصفحة اظتوضوع
 ِٖٔ  .................................................  العالمة الثانية: نزكؿ عيسى

 ِٕٖ  ............................................ العالمة الثالثة: خركج أيجوج كماجوج
 ِٖٗ  ......................................... العالمة الرابعة: طلوع الشمس من مغر ا.

 ُِٗ  ................................................. العالمة ا٣بامسة: خركج الدابة. 
 ِِٗ  .......... ا٤بةحث الثالث: ا٤بةاحث العقدية ا٤بتعلقة ابإلٲباف بفتنة القرب كعذابو كنعيمو.

 ِِٗ  ............................................... اإلٲباف ٕبياة الربزخ.ا٤بطلا األكؿ: 
 ِّٗ  ................... ا٤بطلا الثا : األدلة على نعي  القرب كعذابو ككالـ السعدم عنها.

 ِٓٗ  ........................... ا٤بطلا الثالث: موعتة الشيخ السعدم عن حياة الربزخ.
 ِٔٗ  ..................... ا٤بةحث الرابع: ا٤بةاحث العقدية ا٤بتعلقة ابإلٲباف ابلنفخ ابلصور.

 ِٔٗ  .................................................... ا٤بطلا األكؿ: ا٤براد ابلصور.
 ِٕٗ  ........................................ ا٤بطلا الثا : التعريف ابلنفخات الثالث.

 ََّ  ......................... ا٤بةحث ا٣بامس: ا٤بةاحث العقدية ا٤بتعلقة ابإلٲباف ابلةعث.
 ََّ  ...................................... ا٤بطلا األكؿ: معُب الةعث كحقيقتو كتقريره.

 ََّ  ............................................................... أكالن: الةعث لغةن  
 ََّ  ............................................................. اثنيان: الةعث شرعان 
 َُّ  ............................................................ اثلثان: حقيقة الةعث
 َُّ  ...................................................... كالنشوررابعان: تقرير الةعث 

 َّّ  ............................. ا٤بطلا الثا : ا٤بكذبوف ابلةعث كاألدلة على إنو كائن.
 َّّ  ......................................................... أكالن: ا٤بكذبوف ابلةعث 

 َّْ  ...................................................... .أدلة الةعث كالنشور: اثنيان 
 َّٗ  .............................................. .اثلثان: أبلغ كأٝبع دليل على الةعث

 ُِّ  ......................................................... .ا٤بطلا الثالث: ا٢بشر
 ُِّ  ................................................ أكالن: ا٢بشر عاـ ١بميع ا٣بالئق .



 

 ش
 

 الصفحة اظتوضوع
 ُّّ  ................................... ا٢بشر إا دار القرار إما إا ا١بنة أك النار.اثنيان: 

 ُّٓ  ........................................... كأدلتو .،ا٤بطلا الرابع: ا٢بوض، صفتو 
 ُّٔ  .......................................... كأدلتو .،صفتو ،ا٤بطلا ا٣بامس: ا٤بيزاف 
 ُّٕ  ........................................................ ما يوزف ُب ا٤بيزاف ثالثة؟

 ُّٖ  ........................................ ا٤بطلا السادس: الصراط، صفتو، كأدلتو. 
 َِّ  ................. ككيفية اإلٲباف  ما مع األدلة.ا٤بطلا السابع: ا١بنة كالنار، صفتهما 

 َِّ  ..................................................................... أكالن: ا١بنة
 ِِّ  .................................................................... اثنيان: النار

 ِّّ  .................................... اثلثان: األمور الٍب يتحقق  ا اإلٲباف اب١بنة كالنار
 ِّٕ  .................. الفصل السادس: ا٤بةاحث العقدية ا٤بتعلقة ابإلٲباف ابلقضات كالقدر.

 ِّٖ  ............................... ا٤بةحث األكؿ: تعريف القضات كالقدر كالفرؽ بينهما.
 ِّٖ  ..................................... تعريف القضات كالقدر ُب اللغة ا٤بطلا األكا:

 ِّٖ  ........................................................ تعريف القضات لغةن  أكالن:
 ِّٗ  ......................................................... اثنيان: تعريف القدر لغة

 ِّٗ  ........................................ا٤بطلا الثا : تعريف القضات كالقدر شرعان 
 َّّ  ......................................... ا٤بطلا الثالث: الفرؽ بْب القضات كالقدر

 ّّّ  ................................ كأدلتو.ا٤بةحث الثا : حك  اإلٲباف ابلقضات كالقدر 
 ّّّ  ..................................... .حك  اإلٲباف ابلقضات كالقدر ا٤بطلا األكؿ:
 ّّْ  ....................................... .أدلة اإلٲباف ابلقضات كالقدر ا٤بطلا الثا :

 ّّٕ  ................................... ا٤بةحث الثالث: مراتا اإلٲباف ابلقضات كالقدر.
 ُّْ  ................................. عقيدة أىل السنة ابلقضات كالقدر. ا٤بةحث الرابع:
 ُّْ  ............................ كسطيَّة منهج أىل السنة ُب ابب القدر. ا٤بطلا األكؿ:

 ّّْ  ................................ ا٤بطلا الثا : الرد على الطائفتْب: ا١بربية كالقدرية.



 

 ت
 

 الصفحة اظتوضوع
 ّْٓ  .................................. ا٤بةحث ا٣بامس: حك  الرضى بقضات هللا كقدره.

 ّْٕ  ................................................. ا٤بةحث السادس: مسائل القدر.
 ّْٕ  ........................ ا٤بطلا األكؿ: مسائل القدر مستمدة من أ٠بات هللا كصفاتو.

 ّْٕ  ............................................... الثا : أمثلة ٤بسائل القدر.ا٤بطلا 
 ّْٕ  .................................. ا٤بسالة األكا: االستطاعة كالتكليف ٗبا ال يطاؽ.

 َّٓ  ..................................... ا٤بسالة الثانية: ا٣بت  كالطةع كا٥بدل كالضالؿ.
 ّْٓ  ....................................... مراتا ا٥بدل كالضالؿ عند أىل السنة أربع

 ّٕٓ  .................................... .ع: ٜبرات اإلٲباف ابلقضات كالقدرا٤بةحث الساب
 ّٗٓ  ........................... ا٤بةاحث العقدية ا٤بتعلقة ٗبسائل اإلمامة.الفصل السابع: 

 َّٔ  .................................................. ا٤بةحث األكؿ: تعريف اإلمامة.
 َّٔ  .................................... ا٤بطلا األكؿ: تعريف اإلمامة لغةن كاصطالحان.

 َّٔ  ............................................................... أكالن: اإلمامة لغةن 
 ُّٔ  .................................................. اثنيان: تعريف اإلمامة اصطالحان 

 ِّٔ  .............................. اثلثان: تفسّب الشيخ السعدم للفظ )اإلماـ( ُب القرآف
 ّْٔ  .............................................. ا٤بةحث الثا : أدلة كجوب اإلمامة.

 ّٕٔ  .................................................. ا٤بةحث الثالث: شركط اإلماـ.
 ّّٕ  ......................................... ا٤بةحث الرابع: حك  ا٣بركج على اإلماـ.

 ّّٕ  ............................................. ا٤بطلا األكؿ: اإلماـ العادؿ ا٤بقسط
 ّّٕ  .................................... ا٤بطلا الثا : ا٣بركج على ا٢باك  الكافر ا٤برتد
 ّْٕ  ..................................... ا٤بطلا الثالث: ا٣بركج على ا٢باك  الفاسق. 

 َّٖ  ............................................. .ا٤بةحث ا٣بامس: ا٣بلفات الراشدكف 
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 اظتقدمة
إف ا٢بمد  ٫بمده ك نستعينو كنستغفره، كنعوذ اب من شركر أنفسنا كمن سيئات أعمالنا، من يهػده 

كأشػهد أف هللا فال مضل لو، كمن يضػلل فػال ىػادم لػو، كأشػهد أف ال إلػو إال هللا كحػده ال شػريك لػو، 
 دمحما عةده كرسولو.

 كبعد:
فػػ ف أحػػق مػػا يشػػتغل بػػو الةػػاحثوف، كأفضػػل مػػا يتسػػابق فيػػو ا٤بتسػػابقوف، كأجػػل مػػا يتنػػافس فيػػو 
ا٤بتنافسػػػػوف ىػػػػو دراسػػػػة كتػػػػاب هللا تعػػػػاا، كمواصػػػػلة الةحػػػػث فيػػػػو، كالتعمػػػػق ُب الكشػػػػف عػػػػن علومػػػػو 

 شكوؾ، كالريا فيو.كحقائقو، ك إظهار إعجازه، ك ٘بلية ٧باسنو كالدفاع عنو بنفي ال
فالقرآف الكرمي ٕبره ال يدرؾ غوره، كال  تنفدي درره ك ال تنقضي عجائةو فما أحق األعمار أف تفُب فيو، 
ك األزماف أف تنشغل بو، ك كل سػاعة يقضػيها الةاحػث ُب النتػر ُب كتػاب هللا تعػاا، كالتامػل فيػو، أك 

 و.ُب الةحث فيما يتصل بو فهو ُب سةيل هللا كنصرة لدين
كىػػذا الكتػػاب العزيػػز اشػػتمل علػػى بيػػاف العقيػػدة الصػػحيحة ك٘بليهػػا، كالنػػاظر فيػػو ٯبػػد أف معانيػػو دائػػرة 
على التوحيد كبراىينو، ككحدانية ا٣بالق ، كتفرده بصفات الكماؿ كا١بالؿ، كاإلٲباف اب٤بالئكة كالكتػا 

 كالرسل الكراـ ،ك حث الناس على اإلٲباف ابلةعث كا٤بعاد.
فػ   أحةةػتي أف أقػدـ شػيئان لػديِب كعقيػدٌب، فػاخَبتي ىػذا الةحػث القػي  الػذم من أجػل ذلػك 

ىو بعنواف)األصوؿ العقدية اإلٲبانية ُب ضػوت الًنتػاج الفكػرم لشػيخ السَّػعدم( فدراسػٍب تناكلػت أشػرؼ  
كتاب على اإلطالؽ، كتةحث ُب أفضػل علػ  مػن علػـو الػدين كىػو العقيػدة ُب ضػوت مػا كتةػو علػ  مػن 

رٞبػػو هللا  –السػػنة كا١بماعػػة الةػػارزين ُب القػػرف الرابػػع عشػػر ا٤بنصػػـر كىػػو الشػػيخ السػػعدم أعػػالـ أىػػل 
الػػػذم كػػػاف لػػػو ابلػػػغ عنايػػػة ابلعقيػػػدة اإلسػػػالمية ُب سػػػائر مؤلفاتػػػو، كال سػػػيما ُب كتابػػػو التفسػػػّب  -تعػػػاا

دة كتوضيحها ا٤بسمى "تيسّب الكرمي الرٞبن ُب تفسّب كالـ ا٤بناف" الذم يعد مرجعا ىاما ُب بياف العقي
مػػع اىتمامػػو أبمػػور العقيػػدة يػػرل أ ػػا مػػن أعتػػ   -رٞبػػو هللا تعػػاا-كالػػرد علػػى مػػن خالفهػػا، كقػػد كػػاف 

ا٤بسػػػػػائل كأكربىػػػػػا كأٮبهػػػػػا كأجػػػػػدرىا ابلتوضػػػػػيح كالةيػػػػػاف . كإ  ألسػػػػػاؿ ا٤بػػػػػوا أف ينفػػػػػع  ػػػػػا اإلسػػػػػالـ 
 كا٤بسلمْب.
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 أمهية البحث كسبب اختياره:
 التالية:تربز أٮبية ا٤بوضوع ُب النقاط 

 إف الةحث يتناكؿ أشرؼ الكتا كىو كتاب هللا تعاا. أكالن:
 إف الةحث يتناكؿ أى  علـو الدين كىو عل  العقيدة. اثنيان:
 .-رٞبو هللا تعاا-إف الةحث يتناكؿ عل  من أعالـ السنة كا١بماعة كىو: الشيخ السَّعدم اثلثان:
كاإلٲبػػػاف -رٞبػػػة هللا عليػػػو-الرغةػػػة ُب إبػػػراز ا١بوانػػػا العقديػػػة الػػػٍب تناك٥بػػػا الشػػػيخ السػػػعدم رابعػػػان:

ابلغيةيػػػات كتوحيػػػد هللا تعػػػاا، كذكػػػر األمػػػور ا٤بتعلقػػػة ابلنةػػػوات كاليػػػـو اآلخػػػر كغّبىػػػا مػػػن جوانػػػا 
 العقيدة.

كجعلهػا ُب  -رٞبػو هللا تعػاا-رغةػة الةاحثػة ُب ٝبػع مسػائل العقيػدة مػن كتػا الشػيخ السػعدم خامسان:
 كتاب كاحد.

 مشكلة البحث:
 تتجلى مشكلة الةحث ُب رغةٍب ُب ا٢بصوؿ على اإلجابة على التساؤالت التالية:

 ُب تفسّبه؟-رٞبة هللا عليو-ما ا٤بةاحث العقدية الٍب تطرؽ إليها الشيخ السعدم السؤاؿ األكؿ:
العقيػػػدة اإلسػػػالمية ُب ا٤بسػػػل   مػػػا مػػػدل العالقػػػة بػػػْب تفسػػػّب كتػػػاب هللا تعػػػاا كغػػػرسالسػػػؤاؿ الثػػػاين: 

 كآاثرىا الَببوية ُب حياتو؟
 كيف يقوم ا٤بسل  عالقتو بربو كبعقيدتو اإلسالمية من خالؿ كتابو العزيز؟  السؤاؿ الثالث:
 أىداؼ البحث:
 ُب تفسّبه.-رٞبة هللا عليو-معرفة ا٤بةاحث العقدية الٍب تطرؽ إليها الشيخ السعدم اعتدؼ األكؿ:
إدراؾ العالقػػة بػػْب تفسػػّب كتػػاب هللا تعػػاا كغػػرس العقيػػدة اإلسػػالمية ُب ا٤بسػػل  كآاثرىػػا  اعتػػدؼ الثػػاين:

 الَببوية ُب حياتو.
الوصوؿ إا كسائل يقوم  ا ا٤بسل  عالقتو بربو كبعقيدتػو اإلسػالمية مػن خػالؿ كتابػو اعتدؼ الثالث: 

 العزيز.
 .-رٞبو هللا تعاا-رغةة الةاحثة ُب انتشار الرسالة كما انتشر تفسّب الشيخ السعدم اعتدؼ الرابع:
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 الدراسات السابقة:
من خالؿ الةحث كالتقليا ُب جوانا ا٤بوضوع فقد عثرت على عدد من الدراسػات القريةػة مػن ٦بػاؿ 

 ه الدراسة كمن تلك الةحث الذم أدرسو، كإف افَبقت عنو ُب كثّب من النواحي إال أ ا تتوازم مع ىذ

 الدراسات:

فػادم مؤلفػو:) )اظتباحػث العقديػة يف سػورة الزخػرؼ  اس  الةحث أك الكتػاب الدراسة األكىل: 
اتفػػػق ىػػذا الةحػػث مػػع ٕبثػػػي ُب: بعػػض ا٤بسػػائل العقديػػة ُب ضػػػوت  دمحم توفيػػا القيشػػاكم   كقػػد

ما الةاحػث كانػت دراسػتو التفسّب، كاختلف عنو ُب: دراسة الةاحثة للقرآف الكرمي بشكل عاـ، بين
بشػػكل خػػاص ُب سػػورة كاحػػدة كىػػي: سػػورة الزخػػرؼ، كأىػػ  مػػا ٲبيػػز ىػػذه الدراسػػة دراسػػة تفسػػّب 

 -رٞبو هللا تعاا-سور القرآف كاملة، من الناحية العقدية ُب ضوت الًنتاج الفكرم للشيخ السعدم

)انصػر بػن مؤلفػو  )مباحػث العقيػدة يف سػورة الزمػر   اسػ  الةحػث أك الكتػابالدراسة الثانية: 
كقد اتفق ىػذا الةحػث مػع ٕبثػي ُب: بعػض ا٤بسػائل العقديػة ُب ضػوت علي عايض حسن الشيخ  

التفسّب، كاختلف عنو ُب: دراسة الةاحثة للقرآف الكرمي بشكل عاـ، بينما الةاحػث كانػت دراسػتو 
 سػور بشكل خاص ُب سػورة كاحػدة كىػي: سػورة الزمػر، كأىػ  مػا ٲبيػز ىػذه الدراسػة دراسػة تفسػّب

 .-رٞبو هللا تعاا-القرآف كاملة، من الناحية العقدية ُب ضوت الًنتاج الفكرم للشيخ السعدم
 . أتليػف:)اظتباحػث العقديػة اظتتعلقػة ابإلميػاف ابلرسػل اس  الةحث أك الكتاب الدراسة الثالثة: 

معينػػة، كقػػد اتفػػق ىػػذا الةحػػث مػػع ٕبثػػي ُب مسػػالة عقديػػة أزتػػد بػػن دمحم بػػن الصػػادؽ النجػػار  
كىػػػي: ا٤بةاحػػػث العقديػػػة ا٤بتعلقػػػة ابإلٲبػػػاف ابلرسػػػل، كلكػػػن ىػػػذه الدراسػػػة شػػػاملة ١بميػػػع ا٤بسػػػائل 
العقدية ا٤بتعلقة أبركاف اإلٲبػاف السػتة، كأىػ  مػا ٲبيػز ىػذه الدراسػة دراسػة ىػذه األركػاف مػن الناحيػة 

 .-رٞبو هللا تعاا-العقدية ُب ضوت الًنتاج الفكرم للشيخ السعدم

 ث:منهجية البح
اتةعت الةاحثة ُب ىذه الدراسة ا٤بنهج )الوصفي التحليلي( الذم ييعرَّؼ أبنو: طريقة مػن طػرؽ التحليػل 
كالتفسػػّب بشػػكل علمػػي مػػنت  مػػن أجػػل الوصػػوؿ إا نتػػائج علميػػة مةتكػػرة، اعتمػػادان علػػى ٝبػػع ا٢بقػػائق 
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اللتها كالوصوؿ إا نتائج أك كالةياانت كتصنيفها كمعا١بتها كٙبليلها ٙبليالن كافيان كدقيقان؛ الستخالص د
 تعميمات عن التاىرة أك ا٤بوضوع ٧بل الةحث.

كاستخدمت الةاحثة ىذا ا٤بنهج؛ حيث أنو أنسا مناىج الةحث العلمػي ٤بثػل ىػذه ا٤بوضػوعات فقػد  
ٝبعتي ا٤بسائل ا٤بتعلقة ابلعقيدة من ىذا التفسّب، كمػن كتػا الشػيخ السػعدم األخػرل، كمػن ٍب قمػتي 

 ة ٙبليلية مع بياف الدليل السمعي، كالدليل العقلي.بدراستها دراس

 أما عمل الباحثة يف البحث فكاف يقـو على التايل:
قراتة التفسّب كاستخراج ا٤بةاحث العقدية منو مع بياف الدليل السػمعي كالػدليل العقلػي إف كجػد.  أكالن:
ابإلضػافة إا كتػا غػّبه مػن الرجوع إا كتا الشيخ السعدم األخرل لتاصيل مسائل العقيدة، اثنيان: 

 العلمات ُب بعض األحياف.
 بياف أى  مصطلحات الةحث بذكر معانيها اللغوية اعتمادا على أشهر معاج  اللغة.اثلثان: 
 غزك اآلايت القرآنية أك أجزائها الواردة ُب الةحث إا سورىا، مع ذكر رق  اآلية ُب السورة . رابعان:

مصادرىا األصيلة، كإذا كجد ا٢بػديث عنػد الةخػارم كمسػل  أك أحػدٮبا ٚبريج األحاديث من خامسان: 
ف نِب أكتفي بو، أمػا إف كػاف ُب غّبٮبػا فػ نِب أتتةعػو ُب أكثػر مػن مصػدر، كأذكػر حكػ  العلمػات عليػو ، 

 كأذكر ُب كل األحواؿ اس  الكتاب كالةاب مع رق  ا١بزت كالصفحة .
اؤى  ُب الةحػػػث ٗبػػػػا يسػػػػه  ُب معرفػػػة أىػػػػ  ٠بػػػػات الَبٝبػػػػة لػػػػةعض األعػػػالـ الػػػػذين كردت أ٠بػػػػ سادسػػػان:

 شخصياهت  كما اشتهركا بو، كمل أترج  للمشاىّب كالصحابة، كاألئمة األربعة طلةا لالختصار.
عند التوثيق ُب ا٥بوامش دكنت ا٤بعلومات األساسية للمرجػع فيمػا يتصػل ابسػ  ا٤بؤلػف، كعنػواف  سابعان:

 الكتاب كرق  ا١بزت كالصفحة.
ةػػػات ٝبيػػػع ا٤بصػػػادر كا٤براجػػػع مػػػع بيػػػاانت النشػػػر الكاملػػػة ُب قائمػػػة ا٤بصػػػادر ا٤براجػػػع ُب آخػػػر إث اثمنػػػان:

الةحػػث بعػػد ترتيةهػػا علػػى حػػركؼ ا٤بعجػػ  ٕبسػػا اسػػ  الشػػهرة للمؤلػػف، كٕبسػػا مػػا سػػّبت عليػػو مػػن 
 توثيق ُب حواشي الةحث.

ت القرآنيػػة الػػذم مراعػػاة ترتيػػا حػػركؼ ا٤بعجػػ  ُب تنتػػي  الفهػػارس العامػػة ماعػػدا فهػػرس اآلاي اتسػػعان:
 راعيت فيو ترتيا ا٤بصحف حسا السور القرآنية.
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أسػػػػاؿ هللا سػػػػةحانو كتعػػػػاا أب٠بائػػػػو ا٢بسػػػػُب كصػػػػفاتو العلػػػػى، أف يرزقنػػػػا اإلخػػػػالص ُب القػػػػوؿ  كختامػػػػان:
كالعمػػل، كُب السػػر كالعلػػن، كأف يرينػػا ا٢بػػق حقػػان كيرزقنػػا إتةاعػػو، كأف يرينػػا الةاطػػل ابطػػالن كيرزقنػػا اجتنابػػو 

 آخر دعواان أف ا٢بمد  رب العا٤بْب.
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 التمهيد
 كفيو ثبلثة ػتاكر:

 كؿ: أمهية دراسة العقيدة اإلسبلمية.احملور األ
 احملور الثاين: تعريػػػػػػػػػػػػػف ابلشيػػػػػػػػػػػػػػخ السػػػػػػعدم.

 احملور الثالث: التعريف بتفسًن الشيخ السعدم كمزاايه.       
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 احملور األكؿ: أمهية دراسة العقيدة اإلسبلمية.
 كحيتوم على ست مسائل كىي:       

 اظتسألة األكىل: تعريف العقيدة لغةن كاصطبلحان:
تَبد كلمة العقيدة على ألسنة الناس، كُب ٧باكراهت ، ك٧باداثهت  كثّبان، فنراى  يقولػوف: أان أعتقػد كػذا ،ك 

سػػػػالمية فػػػػالف عقيدتػػػػو حسػػػػنة، كالعقيػػػػدة اإلسػػػػالمية السػػػػةا األقػػػػول الػػػػذم أدم إا االنتصػػػػارات اإل
العتيمػػػة ُب كػػػل زمػػػاف كمكػػػاف ، كا٢بػػػرب بيننػػػا كبػػػْب اليهػػػود حػػػرب عقائديػػػة ُب حقيقتهػػػا ، فمػػػا معػػػُب 

 العقيدة ُب اللغة ك الشرع؟
 أكالن: العقيدة لغةن:

ػػػدٌو كًشػػػٌدًة كيثػػػوؽ، كمػػػن ذلػػػك عىٍقػػػد الًةنػػػات، )عقػػػد - ( العػػػْب كالقػػػاؼ كالػػػداؿ أصػػػله كاحػػػده يػػػدؿُّ علػػػى شى
 .(ُ)كعىقىدت ا٢بةلى أعًقده عىٍقدان، كقد انعقد، كتلك ىي العيٍقدةكا١بمع: أعقاد كعيقود، 

ة النكاح ككلًٌ شيت: كيجوبيػو كإبراميػو(ّ)،كىو الضماف كالعهد (ِ)نقيض ا٢بل كالعقد ، كعيٍقدى
(ْ) ،

ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  چ  ، كمنػو قولػو تعػاا:(ٓ)كعقد فالف اليمْب، إذا ككدىا

 .(ٔ)چۈ  ٴۇۋ     جب   

ىػػػو ا١بمػػػع بػػػْب أطػػػراؼ الشػػػيت كيسػػػتعمل ذلػػػك ُب األجسػػػاـ الصػػػلةة كعقػػػد ا٢بةػػػل العقػػػد :ك 
كعقػػد الةنػػات ٍب يسػػتعار ذلػػك للمعػػا  ٫بػػو عقػػد الةيػػع كالعهػػد كغّبٮبػػا فيقػػاؿ عاقدتػػو كعقدتػػو كتعاقػػدان 

  (.ٕ)كعقدت ٲبينو

                                                           

 (.ٖٔ/  ْ،د.ط ، مادة:" عقد"، )معجم مقاييس اللغة( ابن فارس، ُ)
 (.ِٔٗ/  ّ، مادة:" عقد"، )ُ، طلساف العرب( ابن منتور، ِ)
 (.ّّٖ/  ُ، مادة:" عقد"، )ْ، طاحمليطالقاموس ( الفّبكز آابدم، ّ)
 (.ٖٔ/  ْ، )مرجع سابا( ابن فارس،ْ)
 (.َٓ/  ُ،د.ط، )هتذيب اللغة(األزىرم، ٓ)
 .ٖٗ( سورة ا٤بائدة : جزت من آية ٔ)
 (.ُّْ/  ُ،د.ط، )اظتفردات يف  غريب القرآف( األصفها ، ٕ)
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يػػو لػػدل كمػػن ىنػػا جػػات تعريػػف ) العقيػػدة ( ك )االعتقػػاد( أبنػػو: ا٢بكػػ  الػػذم ال يقةػػل الشػػك ف
معتقػػػده، ك العقيػػػدة ُب الػػػدين: مػػػا يقصػػػد بػػػو االعتقػػػاد دكف العمػػػل ،كعقيػػػدة كجػػػود هللا تعػػػاا كبعػػػث 

 .(ُ)الرسل ، كا١بمع: عقائد
 اثنيان:تعريف العقيدة اصطبلحان:

 كمن ىذا ا٤بعُب اللغوم أيخذ عدة تعريفات للعقيدة ُب االصطالح الشرعي نذكر أٮبَّها:
 .(ْ()ّ)الذم ال ٰبتمل النقيض (ِ)ىي اإلٲباف العقيدة:* 
ىػػي األمػػور الػػٍب تصػػدؽ  ػػا النفػػوس، كتطمػػئن إليهػػا القلػػوب كتكػػوف يقينػػا عنػػد أصػػحا ا ال  العقائػػد:*

 .(ٓ)ٲبازجها ريا كال ٱبالطها شك
أم: اإلٲباف ا١باـز الذم ال يتطرؽ إليو شػك لػدل معتقػده، فػ ف مل يصػل العلػ  إا درجػة اليقػْب ا١بػاـز 

  (ٔ)ال يسمى عقيدة.
 
 
 
 
 

                                                           

 (.ُْٔ/  ِ)  د.طاظتعجم الوسيط ( إبراىي  مصطفى، أٞبد الزايت، حامد عةد القادر، دمحم النجار، ُ)
 (  ىو التصديق.ِ)
 ( أم ال يوجد ُب القلا سواه ،كىو بذلك ٱبرج كل فرض قدر لو النقيض كالشك كالتن كالوى  كا١بهل.ّ)
اظتدخل لدراسة العقيدة اإلسبلمية على مذىب أىل ، الربيكاف، ّّْ،د.ط، صالكفاية يف علم الركاية(ا٣بطيا الةغدادم،ْ)

 .ُّ، صُ، طأىل السنة كاصتماعة
،كأيضان: عثماف ٝبعة ُُ، د.ط، صالعقيدة يف هللا، عمر األشقر، ّٕٗ، صِّْ، صُ، طرسالة العقائد(حسن الةنا، ٓ)

الوجيز يف عقيدة السلف  بن عةد ا٢بميد األثرم ، ، كأيضان: عةد هللاُُِ، صْ، طمدخل لدراسة العقيدة اإلسبلميةضمّبية،
 .ُْ، صُ، طالصاحل

 .َّ، صمرجع سابا( عةد هللا بن عةد ا٢بميد األثرم، ٔ)
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، ك  (ْ)اليقينيػػػة كرد الشػػػةهات (ّ)العقديػػػة ا٤بكتسػػػةة مػػػن األدلػػػة(ِ)ابألحكػػػاـ (ُ)ىػػػي "العلػػػ العقيػػػدة: * 
 .(ٔ)األدلة ا٣بالفية"  (ٓ)قوادح

، كالػػٍب ٯبػػا أف ىػػي ا٤بسػػائل العلميػػة ُب اإلسػػالـ الػػٍب صػػح  ػػا ا٣بػػرب عػػن هللا كرسػػولو  العقيػػدة:*
 . (ٕ) كرسولوينعقد عليها قلا ا٤بسل  تصديقان 

 (ٖ)ىي عقد الوفات ٕبق هللا تعاا ُب مقابل النجاة من عذابو يـو القيامة. العقيدة:* 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  چ  كأصوؿ العقائد الػٍب أمػران هللا ابعتقادىػا ىػي ا٤بػذكورة ُب قولػو تعػاا:

ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ﮲  

چ﮳  ﮴  ﮵  
ُب حػػػػػديث جربيػػػػػل ا٤بشػػػػػهور بقولػػػػػو :) أف تػػػػػؤمن اب ،كحػػػػػددىا الرسػػػػػوؿ  (ٗ)

 .(َُ)كمالئكتو ككتابو كلقائو كرسلو كتؤمن ابلةعث كتؤمن ابلقدر كلو (
 يتضمن أربعة أمور: ػػ العقيدة اإلسبلمية٩بَّا تقدـ تةْب أف تعريف     
، كما ٯبا لو ُب ألوىيتو كربوبيتو كأ٠بائو كصفاتو ، كاإلٲباف ٗبالئكتو ككتةو اإلٲباف ا١باـز اب  :أكالن 

كرسػػػلو كاليػػػـو اآلخػػػر ، كالقػػػدر خػػػّبه كشػػػره ، كالتسػػػلي   تعػػػاا ُب ا٢بكػػػ  كاألمػػػر كالقػػػدر ك الشػػػرع ، 
 (ُُ). كالتحكي  ك اإلتةاعابلطاعة  - -كلرسولو 

                                                           

 ( ىو إدراؾ الشيت على ما ىو عليو.ُ)
 ( ىي ما تدؿ عليو النصوص من قواعد عقدية كمةادئ كلية يقينية .ِ)
 ( ٝبع دليل كىو ا٤برشد للطريق.ّ)
 شةهة مشتقة من الشةو.( ٝبع ْ)
 ( ٝبع قادح كىو ا٤بفسد للدليل سوات كاف عقليان أك نقليان أك داللتو على ا٤بطلوب.ٓ)
 ."بتصرؼ".ُّ، صُ، طاظتدخل لدراسة العقيدة اإلسبلمية على مذىب أىل السنة كاصتماعة ( الربيكاف،ٔ)
 .ُِ،صمرجع سابا( عمر األشقر، ٕ)
 .ُُ، صُ، طعقيدةسهل يف التوحيد كال( الرضوا ، ٖ)
 .ِٖٓ( سورة الةقرة،آية:ٗ)
. عن أىب َُٖ(،رق  ا٢بديث:َّ/ُ، كتاب:اإلٲباف،ابب:اإلسالـ ما ىو كبياف خصالو، )صحيحو( أخرجو مسل  ُب َُ)

 .-هنع هللا يضر-ىريرة
 .ٔ، صُ، طمباحث يف عقيدة أىل السنة كاصتماعة ( انصر العقل بن عةد الكرمي،ُُ)
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: العقيػػػدة اإلسػػػالمية : كػػػل خػػػرب جػػػات عػػػن هللا أك رسػػػولو يتضػػػمن خػػػربنا غيةيِّػػػا ال يتعلػػػق بػػػو حكػػػ   اثنيػػػان 
 شرعي عملي ،كا٢بديث عن ا٤بالئكة ، كاآلخرة، كا١بنة، كالنار.

ػػنَّة كا١بماعػػة، كىػػي  : العقيػػدة اإًلسػػالميَّةاثلثػػان  عقيػػدة القػػركف الثالثػػة عنػػد إطالقهػػا ىػػي عقيػػدة أىىػػل السُّ
 .(ُ)كاتبعيه  إًبحساف إا يـو الدين ا٤بفضَّلة من الصحابة كالتابعْب

العقيػػدة اإلسػػالمية: ىػػي ا٤بسػػائل العقديػػة اإلٲبانيػػة الػػٍب ينعقػػد عليهػػا قلػػا ا٤بسػػل  دكف شػػك أك  رابعػػان:
 تردد.

 
 اظتسألة الثانية: التعريف أبىل السنة كاصتماعة.

 كاصطبلحان: أكالن: تعريف السنة لغة

.(ِ)الطريقة كالسّبة *السنة لغة:

كأصحابو ، علمان كاعتقادان كقوالن  - -: ا٥بدم الذم كاف عليو الرسوؿ (ّ) السنة اصطبلحان * 
، كيتطلق السنة على  4كعمالن ، كىي السنة الٍب ٯبا اتةاعها ، كٰبمد أىلها ، كييذـ من خالفها 

تطلق على ما ييقابل الةدعة  .(5)سنن العةادات كاالعتقادات ، كما ي

 اثنيان: تعريف اصتماعة لغة كاصطبلحان:

 .(ُ)من االجتماع، كىو ضد التفرؽ، كا١بماعة ى  القـو الْب اجتمعوا على أمر ما *اصتماعة لغة:
                                                           

 .ُٓ، صُ، طالوجيز يف عقيدة السلف الصاحلعةد هللا بن عةد ا٢بميد األثرم ، ( ُ)

، مادة:" سنن"، ُ، طؼتتار الٌصحاح(، الرٌازم، ِِٖ - َِِ/ ُّ، مادة:" سنن"، )ُ، طلساف العرب( انتر: ابن منتور، ِ)
 .ُّٕص
 (.ُٔ، )ُ،طشرح العقيدة الواسطيةاس، ،انتر: ىر ِّّد.ط، صالعقيدة الطحاكية   شرح( انتر: ابن أيب العز ا٢بنفي، ّ)
 .  ِّ، ص  الوصية الكربل يف عقيدة أىل السنة كاصتماعةانتر :  ْ

 . ٕٕ، ص ُ، ط األمر ابظتعركؼ كالنهي عن اظتنكر(انتر: ابن تيمية، ٓ)
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 *اصتماعة يف االصطبلح: 

 كالتابعْب، كمن تةعه  إبحساف إا يـو الدين، الذين ى  سلف األمة، من الصحابة

اجتمعػػوا علػػى الكتػػاب كالسػػنة كعلػػى أئمػػته ، كالػػذين سػػاركا علػػى مػػا سػػار عليػػو النػػيب  ، كأصػػحابو 
 .(ِ)كالتابعوف ٥ب  إبحساف

 اثلثان: أىل السنة كاصتماعة ىم:

ذلػػك ، كىػػ  الصػػحابة كالتػػابعوف ، كأئمػػة  الػػذين اجتمعػػوا علػػى - -ا٤بستمسػػكوف بسػػنة رسػػوؿ هللا 
، الػذين اسػتقاموا (ّ)ا٥بدل ا٤بتةعوف ٥ب  ، كمن سلك سةيله  ُب االعتقاد كالقػوؿ كالعمػل إا يػـو الػدين

على االتةاع ،كجانةوا االبتداع ُب أم مكاف كزماف ، كى  ابقوف منصوركف إا يـو القيامة .فاىل السنة 
 .(ْ)لسنة ك٦بانةة ٧بداثت األمور كالةدع ُب الدينكا١بماعة ى  ا٤بتصفوف ابتةاع ا

 (ٓ)اظتسألة الثالثة: بياف منهج أىل السنة كاصتماعة يف االستدالؿ على العقيدة اإلسبلمية

إفَّ مػن نًعىػػً  هللا علػػى ىػػذه األمػػة أٍف أكمػػل ٥بػػا دينهػػا، كأًبَّ عليهػػا نعمتػػو، كرضػػي ٥بػػا اإلسػػالـ ديننػػا، كمػػا 
،  - -قيًةضى رسػوؿي هللا  إال كقػد تركهػا علػى اجػة الةيضػات، ليلهػا كنهارىػا، ال يزيػغ عنهػا إال ىالػكه

ػا عليػو، كال شػرِّا إال كحػذَّرىا منػو؛ ليهلػك مىػن  كما ترؾ خّبنا يقٌرً ا إا ا١بنة كيةعدىا عػن النػار، إال كد٥بَّ
 ىلك عن بيًٌنة، كٰبٓب مىن حيَّ عن بينة.

                                                                                                                                                                                     

 (.َٔ - ّٓ/  ٖ، مادة:" ٝبع"، )ُ، طلساف العرب( انتر: ابن منتور، ُ)
، ُ،طشرح العقيدة الواسطية، انتر: ىراس، َّّد.ط، صالعقيدة الطحاكية   شرح( انتر: ابن أيب العز ا٢بنفي، ِ)
 (.ِٖ/  ُ، د.ط،)  االعتصاـ(. انتر: الشاطيب، ُٕ،ُٔ)
 .َّّص  مرجع سابا ( انتر: ابن أيب العز ا٢بنفي، ّ)
 .(ٗ،ٖ/  ُ)، ُ، طماعةمباحث يف عقيدة أىل السنة كاصت ( انصر العقل بن عةد الكرمي،ْ)
العقيدة عمر األشقر،  (،ّٔ - ِّ)، ُ، طاظتدخل لدراسة العقيدة اإلسبلمية على مذىب أىل السنة كاصتماعة ( الربيكاف،ٓ)

 .(ٕٓ - ٕٓ) ، د.ط، يف هللا
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 -، كمػػن سػػلك  جهػػ ، كخطػػا خطػػاى ، علػػى  ػػج نةػػيًٌه  فسػػار سػػلفنا الصػػاّب مػػن الصػػحابة كالتػػابعْب
ػػػػةيل الػػػػٍب تىفػػػػرَّؽ  -عػػػػز كجػػػػل  -كقػػػػد أمػػػػرىانى هللا  -   أف نتَّةػػػػع سػػػػةيل ا٤بػػػػؤمنْب، كحػػػػذَّر مػػػػن اتًٌةػػػػاع السُّ

ڇ  ڇ  ڍ   ڍ    ڇچ  چ  چ  چ  ڇچ  أبصػػحا ا عػػن الصػػراط ا٤بسػػتقي ؛ فقػػاؿ تعػػاا:

 چڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ    ڎڌ  ڌ  ڎ
ڦ   ڦ  ڦ  چ : -سػػةحانو  -، كيقػوؿ (ُ)

چڇ   ڍ  ڍ    ڇڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ
(ِ)

،ك٤بػػػػػػػػػػػػػػػػػا  
ػذت األدلػة مركةنػا لوىػوات كالةػدع، كانػت رايػة أىػل  أظلمًت السُّةل، ككثرًت الفػًب، كظهػرًت الًفػرىؽ، كاٚبُّ

ا قػرف بعػد قػرف، ينفيػوف عنهػا ٙبريػف الغػالْب، كانتحػاؿى ا٤بةطلػْب، كأتكيػلى السُّنة كا١بماعػة خفاقػةن، يتناك٥بػ
 ا١باىلْب.

يتميزكف عن غّبى  ٗبنهج ُب التلقًٌي كاالستدالؿ لو قواعده اكمة، فكانت كالسراج ٤بن جات بعدى ، 
ػل، كاىتدل  ديه ، كسلك سةيله ، كقد ذكرىا كثّب من أىل العل  بْب ميطيل ك٨بتصر، ك٦بًمػل  كمفصًٌ

كقػػد أردتي ٝبعهػػا بعةػػارة كجيػػزة تػػوُب اب٤بقصػػود، مػػن غػػّب إخػػالؿ كال إمػػالؿ، ُب ٜبػػا  قواعػػد، ٤بػػن أراد 
 التةياف، كىي:

 القاعدة األكىل: اقتصارىم يف مصدر التلقًٌي على الوحي قرآانن كسنةن:• 

ػػػة ُب كػػػالـ  ػػػنة يؤمنػػػوف ٔبميػػػع نصػػػوص الكتػػػاب كالسػػػنة الصػػػحيحة، فا٢بيجَّ ُب -تعػػػاا -هللا فاىػػػل السُّ
كٮبػػا يكفيػػاف ١بميػػع متطلةػػات  - -إثةػػات مػػا أثةتػػو هللا، كنفػػي مػػا نفػػاه، كفيمػػا صػػح مػػن سػػنة النػػيب 

 ا٢بياة ُب ٝبيع شؤك ا كجوانةها إا قياـ الساعة.

 كقد دتثلت ىذه القاعدة يف عدة ركائز:

چ : -تةارؾ كتعػاا  -يقوؿ هللا ال ٰبتاج معو إا غّبه من مناىج الةشر؛  أف ىذا الدًٌينى كامله  أكالن:

چ  ڎچ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ
(ّ)

رٞبػػػو -،يقػػػوؿ اإلمػػػاـ ابػػػن تيميػػػة  

                                                           

   ُّٓ( سورة األنعاـ: آية ُ)
  ُُٓ( سورة النسات:آيةِ)
 ّ( سورة ا٤بائدة: آية ّ)
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: "كًمثػػلي ىػػذا ُب القػػرآف كثػػّبه، ٩بػػا يةػػْبًٌ هللا فيػػو أف كتابىػػو مةػػْبه للػػدًٌين كلػػو، موضػػحه لسػػةيل -هللا تعػػاا
  .(0)اتًٌةاعيو دكف اتةاع غّبه من السُّةل"ا٥بدل، كاؼو ٤بن اتةعو، ال ٰبتاج معو إا غّبه، ٯبا 

أنو ال يتحقَّق رضا هللا، كالفوزي ٔبنتو، كالنجاةي من عذابو، إال ابإلٲباف بنصوص  اثنيان: االعتقاد اصتاـز
الكتاب ا٢بكي  كالسنة النةوية ، كالعمل ٗبا جاتا بو، كما يَبتَّا على ىذا من كجوب أف يعيش ا٤بسل  

يتعدَّل  مستمسكنا كمعتصمنا  ما، ال يزيغ عنهما، كال -اعتقادنا، كعمالن، كسلوكنا  -حياتو كلها 
حدكدٮبا، كمن مستلزمات ىذا أف يتحاك  إليهما عند التنازع كاالختالؼ، فنصوصي الكتاب ا٢بكي  

ۈئ  ٹ ٹ چ  كالسنة النةوية ،ىي األصل كا٤بيزاف كا٢بك  عند النزاع، ك ا تيوزىف األقواؿ كاآلرات؛ كما

جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  خب  مب  ىب               يب  جت  حت    یېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی

چ   ىت  يت  جث  مث  ىث  متخت
(ِ)

: "فًديني ا٤بسلمْب مةِبّّ -رٞبو هللا تعاا-ابن تيميةيقوؿ اإلماـ ،
(3)كما اتَّفقٍت عليو األمةي، فهذه الثالثة ىي أصوؿ معصومة" - -على اتًٌةاع كتاب هللا كسنة رسولو 

عنػػد تػػوىُّ  التعػػارض، كإال ففػػي ا٢بقيقػػة كالواقػػع ال ٲبكػػن أف  كجػػوب تقػػدش الشػػرع علػػى العقػػلاثلثػػان: 
: "إف األدلػػػة -رٞبػػػو هللا تعػػػاا-يتعػػػارض النقػػػلي الصػػػحيح مػػػع العقػػػل الصػػػريح. يقػػػوؿ اإلمػػػاـ ابػػػن تيميػػػة

كإ٭بػا يقػػع  العقليػة الصػرٰبة تيوافًػػق مػا جػػاتٍت بػو الرسػػلي، كإف صػريح ا٤بعقػوؿ ال ينػػاقض صػحيحى ا٤بنقػػوؿ،
 .(4)التناقض بْب ما يدخل ُب السمع كليس منو، كما يدخل ُب العقل كليس منو"

                                                           

 (.َّْ/ َُ، د.ط،)در  تعارض العقل كالنقل ( انتر: ابن تيمية،ُ)

   ٗٓ( سورة النسات: آيةِ)
 .(ُْٔ/َِ)، ّ، طغتموع الفتاكل( انتر: ابن تيمية، ّ)
 (.ِِّ - ُِّ/ ُ) ، د.ط،در  تعارض العقل كالنقل ( انتر: ابن تيمية،ْ)
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، كذلػػك أبف تيراعػػى ألفاظهػػا عنػػد بيػػاف  رابعػػان: األدب مػػع نصػػوص الكتػػاب اضتكػػيم كالسػػنة النبويػػة
هللا  رٞبػػػو-العقيػػدة، كأالَّ تسػػػتخدـ األلفػػػاظ كا٤بصػػػطلحات ا٤بوٮبػػػة غػػػّب الشػػػرعية.يقوؿ اإلمػػػاـ ابػػػن تيميػػػة

: "إف السلف كانوا يراعوف لفػظ القػرآف كا٢بػديث، فيمػا يثةتونػو كينفونػو ُب هللا كصػفاتو كأفعالػو، -تعاا
فػػال أيتػػوف بلفػػظ ٧بػػدىثو مةتػػدىع ُب النفػػي كاإلثةػػات؛ بػػل كػػل معػػُب صػػحيح ف نػػو داخػػل فيمػػا أخػػرب بػػو 

.(0)الرسوؿ"

علىػػػػ  أف األلفػػػػاظ ا٤بوجػػػػودة ُب القػػػػرآف ُب موضػػػػع آخػػػػر: "ك٩بػػػػا ينةغػػػػي أف يي –رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا -كيقػػػػوؿ 
مل ٰبػػتٍج ُب ذلػػك إا االسػػتدالؿ  - -كا٢بػػديث، إذا عيػػًرؼ تفسػػّبيىا، كمػػا أيريػػد  ػػا مػػن جهػػة النػػيب 

 .(ِ)أبقواؿ أىل اللغة، كال غّبى "

القاعدة الثانية: االقتصار يف بياف كفهم العقيدة علػى مػا يف الكتػاب اضتكػيم كالسػنة النبويػة: كقػد 
 ىذا يف منهج السلف من خبلؿ عدة أمور: جتلَّى

مػػع العمػػل الصػػاّب؛ فػػالعل  علمػػاف: علػػ  انفػػع، يولًٌػػد عمػػالن،  الًعلػػم النػػافعحػػرص السػػلف علػػى  أكالن:
كينفع صاحةىو ُب الدنيا كاآلخرة، كعل ه غّب انفع، ال ينفع صاحةىو ُب الدنيا كال ُب اآلخرة. يقوؿ اإلماـ 

لعل  النػػافع مػػن ىػػذه العلػػـو كلهػػا: ضػػةطي نصػػوص الكتػػاب ا٢بكػػػي  : "فػػا-رٞبػػو هللا تعػػاا-ابػػن رجػػا
كالسػػػنة النةويػػػة، كفهػػػ ي معانيهػػػا، كالتقيػػػدي ُب ذلػػػك اب٤بػػػاثور عػػػن الصػػػحابة كالتػػػابعْب كاتبعػػػيه ، ُب معػػػا  
القػػرآف كا٢بػػديث، كفيمػػا كرد عػػنه  مػػن الكػػالـ ُب مسػػائل ا٢بػػالؿ كا٢بػػراـ، كالزىػػد كالرقػػائق كا٤بعػػارؼ، 

الجتهػػاد علػػى ٛبييػػز صػػحيحو مػػن سػػقيمو أكالن، ٍب االجتهػػاد علػػى الوقػػوؼ علػػى معانيػػو كغػػّب ذلػػك، كا
كتفهمو اثنينا، كُب ذلك كفاية ٤بن عقىل، كشغله ٤بن ابلعل  النافع عيِب كاشتغل"
(ّ). 

 ، كمن ذلك ا٣بوض ُب عل  الكالـ: هني السلف عن سائر البدع اثنيان:

                                                           

 (.ِّْ/ٓ)، ّ، طغتموع الفتاكل(انتر: ابن تيمية، ُ)
 (.ِِٕ، ُِٕ) ، ّ، طغتموع الفتاكل[، ضمن ]كتاب اإلمياف الكبًن( انتر: ابن تيمية، ِ)
 .َُٓ،صُ، طفضل علم السلف على علم اطتلف( انتر: ابن رجا، ّ)
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كمػي ُب أىػل الكػالـ: أف ييضػرىبوا اب١بريػد كالنعػاؿ، كيطػاؼ : "حي -رٞبو هللا تعػاا-قاؿ اإلماـ الشافعي
 .(0)   ُب القةائل كالعشائر، كيقاؿ: ىذا جزات من ترؾ الكتاب كالسنة، كأقةىلى على الكالـ"

٤بػػا حػػذركا مػػن  -رٞبهػػ  هللا  -كأصػػحاب األىػػوات ٗبػػنهج متميػػز، فالسػػلف  اثلثػػان: الػػرد علػػى اظتنحػػرفٌن
 يكتفػػوا  ػػذا؛ بػػل ردُّكا علػػى أصػػحاب الةػػدع ابألدلػػة النقليػػة كالعقليػػة ا٤بةنيَّػػة ا٤بنطػػق كمػػن علػػ  الكػػالـ، مل

على الكتاب كالسنة، فالسلف مل ينهوا عن جنس النتر كاالستدالؿ؛ كلكن معارضته  ٥با تركزت على 
 األساليا الكالمية ا٤بةنية على غّب الكتاب كالسنة.

 يف ابب العقائد  كمن ذلك: القاعدة الثالثة: حجية السنة يف خرب اآلحاد• 

ٛبيَّػػػزكا  ػػػا عػػػن كثػػػّب مػػػن أىػػػل األىػػػوات  -رٞبهػػػ  هللا  -كىػػػذه مػػػن القواعػػػد الكػػػربل ُب مػػػنهج السػػػلف 
فهػو الػذم ٯبػا  - -كالةدع. يقوؿ ابن تيمية: "أىل ا٢بق كالسنة ال يكوف متةوعيه  إال رسػوؿى هللا 

.كقػػد بػػدا .(2)ىػػذه ا٤بنزلػػة لغػػّبه مػػن األئمػػة"تصػػديقيو ُب كػػل مػػا أخػػرب، كطاعتيػػو ُب كػػل مػػا أمػػر، كليسػػت 
 -كبكونػػو  -تعػػاا  -موقػػف السػػلف الصػػاّب مػػن السػػنة، كتعتػػيمه  ٥بػػا، كذلػػك بكو ػػا كحينػػا مػػن هللا 

- :ال ينطق عن ا٥بول، كبدا ىذا كاضحنا من خالؿ النقاط التالية 

ليػػو أبم نػػوع مػػن كتعتيمػػو، كعػػدـ االعػػَباض ع إذا صػػحَّ  - -أكالن: اطتضػػوع ضتػػديث الرسػػوؿ 
، أك كٍجدو، أك رأم، أك قياس، ك٫بوه.  أنواع االعَباض، فال ٙبلُّ معارضتيو بذكؽو

ا نسةو النػاسي -رٞبو هللا  -يقوؿ اإلماـ الشافعي  إا علػ و ٱبػالف  -أك نسػا نفسػو  -: "مل أ٠بع أحدن
 -عػز كجػل  -هللا  كالتسػلي  ٢بكمػو، أبف - -اتًٌةػاع أمػر رسػوؿ هللا  -عز كجل  -ُب أف فرض هللا 

 - -مل ٯبعل ألحػد بعػده إال اتةاعػو، كأنػو ال يلػـز قػوؿ بكػل حػاؿ، إال بكتػاب هللا، أك سػنة رسػولو 

                                                           

 (.ُْٕ/ ٕ)، د.ط، در  تعارض العقل كالنقل ( انتر: ابن تيمية،ُ)

 (.ّْٔ/ ّ) ،ّ، طغتموع الفتاكل( انتر: ابن تيمية، ِ)
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علينػػا، كعلػػى مػػن بعػػدان كقةلنػػا، ُب قةػػوؿ ا٣بػػرب عػػن  -تعػػاا  -كأف مػػا سػػواٮبا تةػػعه ٥بمػػا، كأفَّ فػػٍرضى هللا 
  (ُ)كاحد" - -رسوؿ هللا 

كنةػذ األحاديػث الضػعيفة كا٤بوضػوعة، فػاكجةوا التحقػق  األحاديػث الصػحيحة اثنيان: اعتمػادىم علػى 
 من األحاديث قةل االحتجاج  ا؛ حٌب ال يينسا إا دين هللا ما ليس منو.

إذا صػػحَّ كتلقٍتػػو األمػة ابلقةػػوؿ، كىػػذا مػن ا٤بعػػامل الرئيسػػة ٤بػػنهج  اثلثػان: حجيػػة خػػرب اآلحػػاد يف العقيػػدة 
ػػػتىجُّ  ػػػا ُب  - رضػػػواف هللا علػػػيه  -السػػػلف  كالقػػػوؿ أبف أخةػػػار اآلحػػػاد ال تفيػػػد العلػػػ ، كمػػػن ٍبى فػػػال ٰبي

دكف ٕبػػػػث أك  -العقيػػػػدة، بدعػػػػةه أحػػػػدثٍتها ا٤بعتزلػػػػةي، كتلقَّفهػػػػا بعػػػػض العلمػػػػات مػػػػن ا٤بنتسػػػػةْب إا السػػػػنة 
كخاصػة ُب كتػةه  ُب أصػوؿ الفقػو ُب مةاحػث أدلػة األحكػاـ، بينمػا لػو  -ٛبحير ٤بآالت ىػذه ا٤بقالػة 

ا نصوص السلف من الصحابة كالتابعْب كاتبعيه ، لوجدان شةو إٝبػاع مػنه  علػى عػدـ التفريػق ُب تتةعن
 أخةار اآلحاد بْب األحكاـ كالعقائد. 

: "فػػا٣برب الػػذم تلقَّػػاه األئمػػةي ابلقةػػوؿ، تصػػديقنا لػػو، أك عمػػالن -رٞبػػو هللا تعػػاا-يقػػوؿ اإلمػػاـ ابػػن تيميػػة
،"كخػػرب الواحػػد إذا تلقٍتػػو (2)كالسػػلف، كىػػذا ُب معػػُب ا٤بتػػواتر"ٗبوجةػػو، يفيػػد العلػػ  عنػػد ٝبػػاىّب ا٣بلػػف 

األمة ابلقةوؿ، عمالن بو، كتصديقنا لو، يفيد العل  اليقيِب عند ٝباىّب األمػة، كىػو أحػد قسػمي ا٤بتػواتر، 
 .(ّ)كمل يكن بْب سلف األمة ُب ذلك نزاعه"

، بػػدعول أنػػو آحػػػادٌم، أك كآ - -فلػػ  يكػػن السػػلف الصػػػاّب يفرًٌقػػوف بػػْب خػػػربو عػػن رسػػوؿ هللا  خػػػرى
متكػػاثر الػػوركد، تفريقنػػا يػػؤثًٌر ُب العمػػل كالعلػػ  كاالعتقػػاد، كاسػػتمرَّ ىػػذا ُب أىػػل السػػنة كا١بماعػػة، أىػػل 

 ا٢بديث كاألثر، إا يومنا ىذا، كإا أف يشات هللا تعاا.

 القاعدة الرابعة: االعتماد على فهم الصحابة كالتابعٌن للعقيدة:• 

                                                           

 .َُْ، صإيقاظ اعتمم ،(ِّٕ/ٕ)، األـ( انتر: الشافعي، ُ)
 (.ْٖ/ُٖ) ،ّ، طغتموع الفتاكل(انتر: ابن تيمية، ِ)
 (.َّْ، ّّٗ)د.ط، صالعقيدة الطحاكية   شرح( انتر: ابن أيب العز ا٢بنفي، ّ)
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ابلعقيػػػدة؛ لػػػذلك فػػػاقوا٥بي  كتفاسػػػّبى  للنصػػػوص حجػػػةه؛  - -لنػػػاس بعػػػد الرسػػػوؿ فالصػػػحابة أعلػػػ  ا
 -أل ػػ  قػػد اكتمػػل فػػيه  الفهػػ ي كا٤بعرفػػة ألصػػوؿ الػػدًٌين الػػٍب دؿ عليهػػا كتػػاب هللا ا٤بنػػزؿ، كسػػنة رسػػولو 

- .ا٤بطهرة 

: "أصوؿ السػنة عنػدان: التمسػكي ٗبػا عليػو أصػحاب رسػوؿ -رٞبو هللا تعاا-قاؿ اإلماـ أٞبد بن حنةل
كاالقتداتي   ، كترؾي الةدع، ككل بدعة فهي ضاللة"- -هللا 

(ُ). 

: "فمىػن عػرىؼ قػدر السػلف، عػرؼ أف سػكوهت  عمَّػا سػكتوا -رٞبػو هللا تعػاا-كيقوؿ اإلماـ ابن رجػا
، ككثرًة ا١بدؿ كا٣بصاـ، كالزايدًة ُب الةياف على مقدار ا٢باجة، مل يكن عيِّا، كال عنو من ضركب الكالـ

دتيَّػػػػز كلقػػػػد ، (ِ)جهػػػػالن، كال قصػػػػورنا؛ كإ٭بػػػػا كػػػػاف كرعنػػػػا، كخشػػػػية ، كاشػػػػتغاالن عمػػػػا ال ينفػػػػع ٗبػػػػا ينفػػػػع"
 كفهمها بعدة ٩بيزات، أٮبها: الصحابة يف العقيدة

كىػػو يتلقَّػػى ىػػذا الػػوحي مػػن ربًٌػػو، الػػذم ينػػزؿ  - -كعاشػػوا مػػع النػػيب  أهنػػم شػػاىىديكا التنزيػػل  أكالن:
 عليو مفرَّقنا حسا الوقائع كاألحداث.

ػػػا لرسػػػالتو  كمػػػا يتعلَّػػػق  ػػػا مػػػن أحكػػػاـ، سػػػوات ُب العقيػػػدة أك  - -اثنيػػػان: أهنػػػم أكثػػػري النػػػاس فهمن
 لمنا كعمالن.الشريعة، فه  العارفوف بدقائقها، ا٤بدركوف ٢بقائقها، كى  أكمل الناس ع

كأما األمور اليسػّبة الػٍب  - -الٍب تلقَّوىا عن النيب  اثلثان: مل يكن بينهم خبلؼ يف أصوؿ االعتقاد
ربَّػػو ليلػػةى اإلسػػرات كا٤بعػػراج،  - -اختلفػػوا فيهػػا ُب ىػػذا الةػػاب، فهػػي مػػن سػػنن االعتقػػاد؛ كرؤيػػة النػػيب 

العامػة؛ ألف ا٣بػالؼ فيهػا ال يعػود علػى أصػلو  ىل كانت بقلةو أك بعينو؟ كىي ال تؤثًٌر ُب ىذه القاعدة
 -ابإلبطاؿ، ككاف ٥با أسةاب، منها أف يكوف لةعض الصػحابة مػن الًعلػ  مػا لػيس عنػد اآلخػر؛ لكػنه  

 إذا جاتى  الدليل، خضعوا لو بال تردُّدو. -مهنع هللا يضر 

                                                           

 (.ُٔٓ/ُ)،ْطشرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة كاصتماعة  ،الاللكائي( انتر: ُ)
 .ٖٓ،صُ،طفضل علم السلف على علم اطتلف( انتر: ابن رجا، ِ)
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ُـّ ا٤بػؤمنْب عائشػة  - مهنع هللا يضر -كىػذا مشػهور عػنه   رابعان: كاف الصحابة يىسألوف عمػا ييٍشػًكل علػيهم  فػا
 .(ُ)ركم عنها أ ا "كانت ال تسمع شيئنا ال تعرفو، إال راجعٍت فيو؛ حٌب تعرفو" -اهنع هللا يضر  -

 القاعدة اطتامسة: التسليم ظتا جا  بو الوحي  مع إعطا  العقل دكره اضتقيقي:• 

معرفتهػا، فػنحن ال ننكػر دكر العقػل؛ فهػو  كذلك بعدـ ا٣بوض ُب األمور الغيةيَّة الٍب ال ٦باؿ للعقػل ُب
 مناط التكليف، كلكن نضعو من ا٤بكانة حيث كضىعىو الشرعي.

، ككمػاًؿ كصػالح -عنو  -رٞبو هللا تعاا–كما قاؿ اإلماـ  ابن تيمية   -فهو  : "شػرطه ُب معرفػة العلػـو
لنفس، كقوة فيهػا، ٗبنزلػة األعماؿ، كبو يكمل العل  كالعمل؛ لكنو ليس مستقالِّ بذلك، لكنو غريزة ُب ا

قوة الةصر الٍب ُب العْب، ف ًف اتَّصل بو نور اإلٲباف كالقرآف، كاف كنور العػْب إذا اتصػل بػو نػور الشػمس 
كالنػػػار، كإف انفػػػرد بنفسػػػو، مل يةصػػػر األمػػػور الػػػٍب يعًجػػػز كحػػػده عػػػن دركهػػػا، كإف عيػػػزؿ ابلكليػػػة، كانػػػت 

كػوف فيهػا ٧بةػة ككجػد كذكؽ، كمػا قػد ٰبصػل للةهيمػة، األقواؿ كاألفعاؿ مػع عدمػو أمػورنا حيوانيػة، قػد ي
فػػاألحواؿي ا٢باصػػلة مػػع عػػدـ العقػػل انقصػػة، كاألقػػواؿ ا٤بخالفػػة للعقػػل ابطلػػة، كالرسػػل جػػاتت ٗبػػا يىعًجػػز 

 . (2)العقلي عن دركو، مل أتًت ٗبا ييعل  ابلعقل امتناعيو"

 كجعلها حاكمة على النص:القاعدة السادسة: عدـ تقدش مقاالت مبتدعة  كمقدمات عقلية  • 

مل يكن السلف يتلقَّوف النصوص كمعه  مقػدماته عقليػة ٰبػاكموف النصػوصى إليهػا، كمػا فعلػت ا٤بعتزلػة 
كغّبى ، الذين كضعوا مقاالتو مةتدعةن، ككصفوىا أب ا أصػوؿ عقليػة، ٍب جػاؤكا إا القػرآف كالسػنة كمػا 

يت من مقاالهت ، أكَّلوه أك أنكركا االحتجػاج بػو، فيهما من دالالت ُب االعتقاد، فما كجدكه ٨بالفنا لش
. - -كقدَّموا عليو مقاالهًت  كأقواؿى أئمته ، كجعلوا كتابى هللا كسنة رسولو   كراتى  ًظٍهرايِّ

                                                           

 .َُّ، كتاب العل ، ابب: من ٠بع شيئنا فل  يفهمو، رق  ا٢بديث : صحيحو( أخرجو الةخارم ُب ُ)
 (.ّّٗ، ّّٖ/ّ) ،ّ، طغتموع الفتاكل( انتر: ابن تيمية، ِ)
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كاصفنا أىلى السنة كا١بماعة: "كال ينصركف مقالػةن كٯبعلو ػا مػن -رٞبو هللا تعاا–يقوؿ اإلماـ ابن تيمية 
بػل ٯبعلػػوف مػػا بيعػػث بػػو  - -كالمهػػ ، إف مل تكػػن اثبتػةن فيمػػا جػػات بػػو الرسػػوؿ أصػوؿ ديػػنه ، كٝبػػل  

 .(0)من الكتاب كا٢بكمة، ىو األصلى الذم يعتقدكنو كيعتمدكنو" - -الرسوؿي 

ُب موضػػعو آخػػر: "ىػػ  أىػػل الكتػػاب كالسػػنة؛ أل ػػ  يػػؤثًركف كػػالـى هللا علػػى   –رٞبػػو هللا تعػػاا -كيقػػوؿ 
علػػى ىػػدم كػػلًٌ أحػػدو، كيتَّةعػػوف  - -النػػاس، كيقػػدًٌموف ىػػٍدمى ٧بمػػدو  كػػالـ غػػّبه مػػن كػػالـ أصػػناؼ

 .(2)ابطننا كظاىرنا" - -آاثره 

 القاعدة السابعة: اصتمع بٌن أطراؼ األدلة:• 

فال بد من الرجوع إا النصوص الواردة ُب مسالة معيَّنة كٝبعها، كعدـ االقتصػار علػى بعضػها، فجمػعي 
ل اجملمىلى، ك  يةْبًٌ ا٤بةهى ى، كيرفع التشابو، كٰبك  النر، كيفسر النر على مراد هللا كمراد النصوص: يفصًٌ

 ال على أىوات الةشر كآرائه . - -رسولو 

: "ا٢بػديث إذا مل ٘بمػػع طرقػػو، مل تفهمػو، كا٢بػػديث يفسػػر -رٞبػو هللا تعػػاا-قػاؿ اإلمػػاـ أٞبػد بػػن حنةػػل
 .(3)بعضيو بعضنا"

 للمحكىم كليس العكس كما ىو عادة أىل البدع:القاعدة الثامنة: ردُّ اظتتشابو • 

كىي: طريقة الصحابة كالتابعْب، أ   يردكف ا٤بتشابو إا اك ، كأيخذكف من اك  ما يفسر ٥ب  
ا٤بتشابو كيةينو، فتتفق داللتو مع داللة اك ، كتوافق النصوص بعضها بعضان، كيصدؽ بعضها بعضان، 

كاف من عند هللا فال اختالؼ فيو كال تناقض، كإ٭با االختالؼ   ، كماف  ا كلها من عند هللا 
.(4)كالتناقض ُب غّبه، ك٥بذا األصل أمثلة كثّبة أصولية ك فركعية 

                                                           

 (.ّْٕ/ّ) ،مرجع سابا( انتر: ابن تيمية، ُ)
 (.ُٕٓ/ّ)  ،ّ، طغتموع الفتاكل( انتر: ابن تيمية، ِ)
 . (ُِِ/ِ، د.ط، )اصتامع ألخبلؽ الراكم( انتر: ا٣بطيا الةغدادم، ّ)
 .َِٕ، صُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ْ)
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كقػػد اتَّفػػق أىػػل السػػنة كا١بماعػػة علػػى: "موافقػػة طريقػػة السػػلف مػػن الصػػحابة كالتػػابعْب، كأئمػػة ا٢بػػديث 
ػػر ٥بػػ  ا٤بتشػػابوى كيةيًٌنيػػو ٥بػػ ، كالفقػػو، ...، ُب ردُّ ا٤بتشػػابو إا اكػػ ، كأ ػػ   أيخػػذكف مػػن اكػػ  مػػا يفسًٌ

فتتفق داللته  مع داللة اك ، كتوافق النصوصي بعضيها بعضنا، كيصدًٌؽ بعضيها بعضنا؛ ف  ا كلها مػن 
عند هللا، كما كاف من عند هللا، فال اختالؼ فيو كال تناقيض؛ كإ٭با االخػتالؼ كالتنػاقض فيمػا كػاف مػن 

 . (ُ)ه"عند غّب 

فا٤بعيار ٤بن أراد صحة االنتساب ٤بنهج أىل السنة كا١بماعة، كالسّب على در  ، كاالقتدات  ديه : أف 
يتةػػػع مػػػنهجه ، سػػػوات ُب أصػػػوؿ االعتقػػػاد، أك أصػػػوؿ االسػػػتدالؿ، كال ٱبػػػرج عػػػن  جهػػػ  أبصػػػػوؿ ُب 

 االعتقاد مةتدعة، أك أصوؿ ُب االستدالؿ منحرفة.

 العقيدة اإلسبلمية كحاجة اإلنسانية إليها.اظتسألة الرابعة: أمهية 
كػػاف أك معنػػواين مػػن أسػػاس يقػػـو عليػػو، كالػػدين اإلسػػالمي بنػػات متكامػػل يشػػمل   البػػد لكػػل بنػػاتو مػػاداي ن

ٝبيػع حيػػاة ا٤بسػل  منػػذ كالدتػو كحػػٌب ٩باتػو ،ٍب مػػا يصػّب إليػػو بعػد موتػػو ،كىػذا الةنػػات الضػخ  يقػػـو علػػى 
ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ لػػٍب تتخػػذ مػػن كحدانيػػة ا٣بػػالق منطلقػػا ٥بػػا كمػػا أسػػاس متػػْب ىػػو العقيػػدة اإلسػػالمية ا

چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې     ې  
فاإلسالـ يعُب (ِ)

ابلعقيدة كيوليها أكرب عناية سوات من حيث ثةوهتا ابلنصوص ككضوحها أك من حيث ترتيا آاثرىػا ُب 
 ٮبية كةّبة ُب حياة الفرد ا٤بسل  للنقاط التالية:نفوس معتقديها، كلذا كاف ٥بذه العقيدة أ

 :أكالن: مفتاح معرفة اطتالا 
إف إخػػالص الػػدين  تعػػاا ال يةلػػغ كمالػػو إال إبخػػالص اةػػة  ا٤بعةػػود، كاةػػة ال تكتمػػل إال بتمػػاـ 

 .(ّ): ) كهللا إ  ألرجو أف أكوف أخشاك   كأعلمك  ٗبا أتقى( ا٤بعرفة، كما قاؿ 
 اثنيان: أساس التوحيد:

                                                           

 (.ِْٗ/ِ، د.ط، ) إعبلـ اظتوقعٌن ( ابن القي ،ُ)
 .ُّٔ،ُِٔ( سورة األنعاـ:اآليتافِ)
(، رق   ا٢بديث : ُّٖ/ّ،كتاب الصياـ، ابب: صحة صـو من طلع عليو الفجر كىو جنا،) صحيحو( أخرجو مسل  ُب ّ)

 .-. عن عائشة اهنع هللا يضر ِْٗٔ
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ٹ ٹ چ أف العقيدة أصل الدين، كأسػاس دعػوة ا٤برسػلْب،  

ٹ كىػػذا اال٘بػػاه ا٤بتحػػد لػػو أٮبيػػة قصػػول ُب فهػػ  الػػدين اإلسػػالمي، ، (ُ)چڀ   ڀ   ڀ        ڀ  ٺ   ٺ  ٺ  

 .(ِ)چک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڻ  ٹ چ 
 لئلنساف:اثلثان: ضركرية 

إفَّ العقيدة الصحيحة ضركرية لإلنساف ضركرة ا٤بات كا٥بوات، بل أشػدُّ مػن ذلػك كبػدك ا يصػةح اإلنسػاف 
 ميتان، كإٍف كاف يتحرِّؾ بْب ظهرا  النِّاس.

 رابعان: هبا العصمة للمسلم:
 فالعقيػػدة الصػػحيحة فيهػػا العصػػمة لفكػػر اإلنسػػاف، كلدمػػو كمالػػو، كفسػػادىا يوجػػا إىػػدارٮبا، قػػاؿ

:)أمػػرت أف أقاتػػل النػػاس حػػٌب يشػػهدكا أف ال إلػػو إال هللا، كأف دمحمان رسػػوؿ هللا، كيقيمػػوا الصػػالة، كيؤتػػوا 
 .(ّ)الزكاة، ف ذا فعلوا ذلك عصموا مِب دماتى  كأموا٥ب ، إال ٕبق اإلسالـ، كحسا   على هللا(

ا سبب السعادة يف الدارين:  خامسان: أهنِّ
ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ٹ ٹ چ  دة الػػػدنيا كاآلخػػػرةأف العقيػػػدة الصػػػحيحة سػػػةا لسػػػعا 

كمػػػػػػا أف اإلعػػػػػػراض عنهػػػػػػا (ْ)چک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  
ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ٹ ٹ چ سػػػػػػةا للشػػػػػػقات ُب الػػػػػػدنيا كاآلخػػػػػػرة، 

 .(ٓ) چی      ی  ی  
 سادسان: هبا حترر العقل من الشبهات الفاسدة:

أف العقيػػػدة الصػػػحيحة ٙبػػػرر العقػػػل مػػػن الشػػػةهات الفاسػػػدة، كا٣برافػػػات السػػػخيفة، كٙبريػػػر الفكػػػر مػػػن 
التخةُّط الفوضػومًٌ الناشػع عػن خػػيليوًٌ القلػا مػن ىػذه العقيػدة؛ ألف مػن خػال قلةػو منهػا؛ فهػو إمػا فػارغ 

                                                           

 .ِٓ( سورة األنةيات:آيةُ)
 .ُِٓ( سورة النسات:جزت من آيةِ)
، عن عةد هللا بن ِٓ(،رق  ا٢بديث:ُٕ/ُ،كتاب اإلٲباف،ابب: ف ف اتبوا ك أقاموا الصالة، ) صحيحو( أخرجو الةخارم ُب ّ)

(،رق  ّٗ/ُ،كتاب اإلٲباف،ابب:األمر بقتاؿ الناس حٌب يقولوا ال إلو إال هللا  ، )صحيحو.،أخرجو مسل  ُب -هنع هللا يضر-عمر
 .-هنع هللا يضر-. عن عةد هللا بن عمرُّٖا٢بديث:

 .ٕٗ( سورة النحل:آيةْ)
 .ُِْ( سورة طػو:آيةٓ)
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يَّة فقط، كإما متخةط ُب ضػالالت العقائػد ٹ ، كا٣برافػات، القلا من كل عقيدة، كعابد للمادة ا٢بسًٌ

، كٛبنحػػػػػػػػػػو القناعػػػػػػػػػػة التامػػػػػػػػػػة، (ُ) چۅ  ۅ    ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ  ائ   ٹ چ 
چ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ٹ ٹ چ كاالطػػراد العقلػػي، السػػامل مػػن التنػػاقض كا٣بلػػل، 

 .(ِ) چڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
ا أصل األعماؿ القلبية كاصتوارح.  سابعان: أهنِّ

اإلسػػالمية أصػػل ُب األعمػػاؿ القلةيػػة ك ا١بػػوارح، كصػػالحها يػػورث صػػالح اإلنسػػاف ُب الػػدنيا فالعقيػػدة 
ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  ٹ ٹ چ  كاآلخرة، كالعكس ابلعكس، فهي شرط لصحة األعماؿ كقةو٥بػا،

چمئ   ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت  حت  خت   
، كفسػػػػػػػادىا سػػػػػػػةا لػػػػػػػرد األعمػػػػػػػاؿ ُب (ّ)

ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې   ې   ې  ې  ى ٹ ٹ چ  ،الدنيا، كإحةاطهػا ُب اآلخػرة

 .(ْ) چۈئ   
 اثمنان: هبا حتقا اضترية اضتقيقية:

إف إفػػراد هللا تعػػاا ابلتوجػػو إليػػو ُب ٝبيػػع األمػػور ٰبقػػق لإلنسػػاف ا٢بريػػة ا٢بقيقيػػة الػػٍب يسػػعى إليهػػا فػػال 
ا٤بعةػػػودات مػػػن دكف هللا، يكػػوف إال عةػػػدا  تعػػػاا كحػػده ال شػػػريك لػػػو، فتصػػغر بػػػذلك ُب عينػػػو ٝبيػػع 

كتصغر العةودية للمادة كاالنقياد للشهوات، ف ف العقيدة ما إف تتمكن من قلا ا٤بسػل  حػٌب تطػرد منػو 
 .ا٣بوؼ إال من هللا تعاا، كالذؿ إال 

 اتسعان: هبا سر النصر كالتمكٌن لؤلمة:
ن االجتماعي، ك تكػوين أمَّػة أف العقيدة الصحيحة شرط ٢بصوؿ النصر كالتمكْب لومة، كٙبقيق األم 

قوية تةذؿ كلَّ غاؿو كرخير ُب تثةيت دينها، كتوطيػد دعائمػو، غػّب مةاليػة ٗبػا يصػيةها ُب سػةيل ذلػك، 
ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ   ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ    چ  كُب ىػػذا يقػػوؿ هللا تعػػاا:

                                                           

 .ُْٕ( سورة النسات:آيةُ)
 .ِٖالنسات:آية( سورة ِ)
 . ُُِ( سورة الةقرة: آيةّ)
 .ْٓ( سورة التوبة:جزت من آيةْ)
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ژڑ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ   ڈ     ڈ  ژ      

   چ ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ
(ُ). 

٩بَّػػا تقػػدـ تةػػْب أٮبيػػة ًغػػراس العقيػػدة اإلسػػالمية ُب نفػػوس أصػػحا ا فيمػػا تثمػػره مػػن ٜبػػرات طةيػػةو        
اينعػةو، فغرسػػها اثبػت كفرعهػػا ُب السػمات، تػػؤٌب أكلهػػا ُب كػل حيػػاهت  كسػلوكه  كأخالقهػػ  كمعػػامالهت ، 

 كذلك فضل هللا يؤتيو من يشات من عةاده.
 

 قيدة اإلسبلميةاظتسألة اطتامسة: بياف مصادر الع

 العقيدة ٥با مصدراف أساسياف، ٮبا:

 : القرآف الكرمي.اظتصدر األكؿ

ال ينطػػق عػػن ا٥بػػول ، إف ىػػو إال  - -، فالرسػػوؿ مػػا صػػح مػػن سػػنة رسػػوؿ هللا اظتصػػدر الثػػاين:
 كحي يوحى .

 .(2)مصدره مةناه على القرآف الكرمي كالسنة النةوية *كإرتاع السلف الصاحل:

قل السلي  فهما مؤيػداف يوافقػاف القػرآف الكػرمي كالسػنة النةويػة، كيػدركاف أصػوؿ االعتقػاد أما الفطرة كالع
علػى اإلٝبػػاؿ ال علػػى التفصػػيل، فالعقػػل كالفطػػرة يػػدركاف كجػػود هللا كعتمتػػو، كضػػركرة طاعتػػو كعةادتػػو، 

كمػػا أف العقػػل ال يػػدرؾ مػػثالن؛ العلػػ  أب٠بائػػو ،(ّ)كاتصػػافو بصػػفات العتمػػة كا١بػػالؿ علػػى كجػػو العمػػـو 
(،فػال  ْعلى سةيل التفصيل ؛ألنو فرعه من العلػ  ابلػذات، كالعقػل ال يػدرؾ الػذات)ا٢بسُب كصفاتو 

                                                           

 .ٓٓ( سورة النور:آيةُ)
 ( .ِِٓ/  ِ،د.ط ، )االعتصاـ (انتر :الشاطيب، ِ)
 .(ِِ/  ُ)، ُ، طمباحث يف عقيدة أىل السنة كاصتماعة ( انصر العقل بن عةد الكرمي،ّ)
 . ُْٔ،صُ،ط لؤلشتا  كالصفات عند السلفالقواعد الكلية ( انتر: الربيكاف، ْ)
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(؛لقولػو ُٲبكنو إدراؾ ما يستحقو تعاا من األ٠بات تفصيالن ،فوجػا الوقػوؼ ُب ذلػك علػى النصػوص)
.(2)چىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  ی  جئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  چ  تعاا:

كتعػػارض الػػنر الصػػريح مػػن القػػرآف الكػػرمي كالسػػنة النةويػػة مػػع العقػػل الصػػحيح )السػػلي ( غػػّب متصػػور 
ألنػو صػادر عػن ا٤بعصػـو .(3)أصالن، بل ىو مستحيل، ف ذا جات ما يوى  ذلػك فػ ف الػوحي مقػٌدـ ك٧بكػ 

- -  كىػػػو معػػػرض للػػػوى  كا٣بطػػػا كالنسػػػياف ،(ْ)الةشػػػر النػػػاقركالعقػػػل ال عصػػػمة لػػػو ، بػػػل ىػػػو نتػػػر
 كا٥بول كا١بهل كالعجز، فهو قطعان انقر.

عن ذلك:" كالقرآف كا٢بديث ٩بلوت من تةيػْب ا٢بقػائق اب٤بقػاييس -رٞبو هللا تعاا-يقوؿ الشيخ السعدم
فػْب، كينكػر علػى مػن العقلية، كاألمثاؿ ا٤بضركبة، كيةْب طرؽ التسوية بْب ا٤بتمػاثلْب، كالفػرؽ بػْب ا٤بختل

 . (5)ٱبرج على ذلك"

 اظتسألة السادسة: بياف خصائص العقيدة اإلسبلمية كأتباعها

، (ٔ)خصائر ك٠بات ٛبيزىا كأىلها بوضوح عن ا٤بعتقدات األخرل-إف لعقيدة أىل السنة كا١بماعة 
 :اطتصائص كالسماتكمن ىذه 

 أكالن: اظترجعية إىل القرآف الكرش كالسنة النبوية:

                                                           

القواعد اظتثلي يف صفات هللا  كأشتائو  . كانتر: ابن عثيمْب،ٔٔ،صُ، طشرح أشتا  هللا اضتسىن( انتر: ابن القي ، ُ)
 (.ُّ، د.ط، ص )اضتسىن

 .ّٔ( سورة اإلسرات: آية ِ)
، در  تعارض العقل كالنقل . انتر: ابن تيمية،ُُْ ،َُْد.ط، ص العقيدة الطحاكية   شرح( انتر: ابن أيب العز ا٢بنفي، ّ)

 (. يراجع الكتاب كلو مفيد جدان  ذا الصدد. َِٖ - ٖٖ/ ُد.ط، )

 .(َِٖ - ٖٖ/ ُ)، مرجع سابا (انتر: ابن تيمية،ْ)
.َُِ، صُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ٓ)

 (" بتصرؼ كاختصار".ِٗ-ِّ)، صُ، طمباحث يف عقيدة أىل السنة كاصتماعة ( انصر العقل بن عةد الكرمي،ٔ)
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كذلػػػك أف عقيػػػدة أىػػػل السػػػنة كا١بماعػػػة يقػػػـو اعتمادىػػػا علػػػى القػػػرآف الكػػػرمي كالسػػػنة النةويػػػة، كإٝبػػػاع 
السلف، كأقوا٥ب  فحسا، كىذه ا٣باصية ال توجد ُب مذاىا أىل الكػالـ كا٤بةتدعػة كالصػوفية، الػذين 

ادر يعتمػػػدكف علػػػى العقػػػل كالنتػػػر، أك علػػػى الكشػػػف كا٢بػػػدس كاإل٥بػػػاـ كالوجػػػد، كغػػػّب ذلػػػك مػػػن ا٤بصػػػ
كمو ا أك يعتمدك ا ُب أمور الغيا، )كالعقيدة كلها غيا(.  الةشرية الناقصة الٍب ٰبي

كىذه ا٤بيزة كا٣بصيصة، كىي االعتماد على القرآف الكػرمي كالسػنة النةويػة، كمػنهج السػلف الصػاّب، ٠بػة 
 من ٠بات أىل السنة، ال تكاد تتخلف ُب كل مكاف كزماف كا٢بمد .

 للفطرة القومية كالعقل السليم:اثنيان: موافقتها 

كىػػػدم -تعػػػاا -ألف عقيػػػدة أىػػػل السػػػنة كا١بماعػػػة تقػػػـو علػػػى االتةػػػاع كاالقتػػػدات كاالىتػػػدات  ػػػدل هللا 
، كا٥بػػػدم (0)كمػػػا عليػػػو سػػػلف األمػػػة ، فهػػػي تسػػػتقي مػػػن مشػػػرب الفطػػػرة كالعقػػػل السػػػلي   - -رسػػػولو 

إال أكىػػاـ ك ٚبٌرصػػات تعمػػي الفطػػرة، القػػومي، كمػػا أعذبػػو مػػن مشػػرب ،أمػػا ا٤بعتقػػدات األخػػرل فمػػاىي 
 كٙبٌّب العقوؿ.

كالصػػػحابة كالتػػػابعٌن كأئمػػػة اعتػػػدل قػػػوالن كعمػػػبلن كعلمػػػان  - -اثلثػػػان: اتصػػػاؿ سػػػندىا ابلرسػػػوؿ 
 كاعتقادان :

فال يوجد أصل من أصوؿ عقيدة أىل السنة كا١بماعة ليس لو أصل كسند كقدكة من الصحابة 
، ٖبالؼ عقائد ا٤بةتدعة الٍب خالفوا فيها السلف، فهي ٧بدثة، كال  كالتابعْب، كأئمة الدين إا اليـو

سند ٥با من كتاب أك سنة، أك عن الصحابة كالتابعْب، كما مل يكن كذلك فهو بدعة، ككل بدعة 
.(2)ضاللة 

                                                           

( ينةغي أف ال ييفه  من ىذا أف اإلسالـ ٰبجر على العقل كيعطل كظيفتو كيلغي موىةة التفكّب لدل اإلنساف، ابلعكس ُ)
النزعة ُب خلق هللا كشئوف ا٢بياة كآفاؽ  فاإلسالـ أاتح للعقل من ٦باالت العل  كالنتر كالتفكّب كاإلبداع ما ىو كفيل إبشةاع ىذه

قد أراح هللا الناس من التفكّب فيما ال سةيل لو من أمور الغيا .  -كما قلت   -الكوف الواسعة كعجائا النفس الكثّبة، إ٭با 
 كذلك إشفاقان على العقل كٞباية لو من التيو كالضياع ُب متاىات اليدرؾ غورىا ، كهللا أعل  .

 (.ٗ/ُ، )ّ، طغتموع الفتاكليمية، (انتر: ابن تِ)
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 رابعان: الوضوح كالبياف:

كالغمػػػػوض، ٛبتػػػػاز عقيػػػػدة أىػػػػل السػػػػنة كا١بماعػػػػة ابلوضػػػػوح كالةيػػػػاف، كخلوىػػػػا مػػػػن التعػػػػارض كالتنػػػػاقض 
كالفلسػػفة كالتعقيػػد ُب ألفاظهػػا كمعانيهػػا، أل ػػا مسػػتمدة مػػن كػػالـ هللا ا٤بةػػْب الػػذم ال أيتيػػو الةاطػػل مػػن 

الػػذم ال ينطػػق عػػن ا٥بػػول ،بينمػػا ا٤بعتقػػدات  - -بػػْب يديػػو كال مػػن خلفػػو، كمػػن كػػالـ رسػػوؿ هللا 
، ال سػػػيما كأف العقيػػػدة األخػػػرل ىػػػي مػػػن ٚبلػػػيط الةشػػػر أك أتكيلهػػػ  كٙبػػػريفه  ، كشػػػتاف بػػػْب ا٤بشػػػربْب 

 توقيفية غيةية ال ٦باؿ لالجتهاد فيها كما ىو معلـو .

 خامسان: سبلمتها من االضطراب كالتناقض كاللبس :

ف ف العقيدة اإلسالمية الصافية الضطراب فيها كال التةػاس، كذلػك العتمادىػا علػى الػوحي، كقػوة صػلة 
عليػػػػو كحػػػػده، كقػػػػوة يقيػػػػنه  ٗبػػػػا معهػػػػ  مػػػػن ا٢بػػػػق،  أتةاعهػػػػا اب، كٙبقيػػػػق العةوديػػػػة لػػػػو كحػػػػده، كالتوكػػػػل

كسالمته  مػن ا٢بػّبة ُب الػدين، كمػن القلػق كالشػك كالشػةهات، ٖبػالؼ أىػل الةػدع فػال ٚبلػو أىػدافه  
 من علة من ىذه العلل.

 سادسان: أهنا سبب الظهور كالنصر كالفبلح يف الدارين:

لنصر كالػتمكن ٤بػن قػاـ  ػا كدعػا إليهػا من أبرز خصائر عقيدة أىل السنة: أ ا من أسةاب النجاح كا
بصػػدؽ كعػػـز كصػػرب.فالطائفة الػػٍب تتمسػػك  ػػذه العقيػػدة، عقيػػدة أىػػل السػػنة كا١بماعػػة، ىػػي الطائفػػة 

أخػربان بػذلك الرسػوؿ التاىرة كا٤بنصورة الٍب ال يضرىا من خػذ٥با كال مػن عاداىػا إا يػـو القيامػة. كمػا 
- -  ظػػاىرين علػػى ا٢بػػق ال يضػػرى  مػػن خػػذ٥ب  حػػٌب أيٌب أمػػر هللا بقولػػو : )التػػزاؿ طائفػػة مػػن أمػػٍب

 (ُ) كى  كذلك (

                                                           

/  ٔ،)  َْسورة  النحل: آية، إ٭با قولنا لشيت ، كتاب التوحيد، ابب: قوؿ هللا تعااصحيحو( أخرجو الةخارم ُب ُ)
الى تػىزىاؿي طىائًفىةه ًمٍن أيمًٌَّب » ، - -، كتاب اإلمارة، ابب قػىٍولًًو صحيحوك أخرجو مسل  ُب  . َُِٕ(، رق  ا٢بديث: ُِْٕ

 . ََٔٓ(،ّٓ/  ٔ، )«ظىاًىرًينى عىلىى ا٢بٍىقًٌ الى يىضيرُّىيٍ  مىٍن خىالىفىهيٍ  





 

29 
 

 سابعان: ىي عقيدة اصتماعة كاالجتماع:

ذلػػػك أ ػػػا الطريقػػػة ا٤بثلػػػى ١بمػػػع  ػػػل ا٤بسػػػلمْب ككحػػػدة صػػػفه ، كإصػػػالح مػػػا فسػػػد مػػػن شػػػئوف ديػػػنه  
كىػػذه ا٣باصػػية ال ٲبكػػن أف كدينػػاى ، أل ػػا تػػردى  إا القػػرآف الكػػرمي كالسػػنة النةويػػة، كسػػةيل ا٤بػػؤمنْب، 

 تتحقق على يد فرقة أك دعوة أك أنتمة ال تقـو على ىذه العقيدة أبدان.

 اثمنان: البقا  كالثبات كاالستقرار:

 من أى  خصائر عقيدة أىل السنة: الةقات كالثةات كاالستقرار كاالتفاؽ:

، ٗبعػػُب أ ػػا متفقػػة كمسػػتقرة فعقيػػدهت  ُب أصػػوؿ الػػدين اثبتػػة طيلػػة ىػػذه القػػركف، كإا أف تقػػـو السػػاعة
ك٧بفوظة، ركاية كدراية، ُب ألفاظها كمعانيها، تتناقلها األجياؿ جيالن بعد جيل، مل يتطػرؽ إليهػا التةػديل 
كال التحريػػف، كال التلفيػػق كال االلتةػػاس، كال الػػزايدة كال الػػنقر، كالسػػةا ُب ذلػػك: أ ػػا مسػػتمدة مػػن  

الػػذم ال  - -يديػػو كال مػػن خلفػػو، كمػػن سػػنة رسػػوؿ هللا كتػػاب هللا الػػذم ال أيتيػػو الةاطػػل مػػن بػػْب 
 -ينطق عن ا٥بول ، كقػد تلقاىػا الصػحابة ٍب التػابعوف ، كاتبعػوى  ، كأئمػة ا٥بػدل ا٤بستمسػكوف  ديػو 

- . إا اليـو ، ركاية كدراية ، تلقينان ككتابة 
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 تعريف ابلشيخ السعدم.احملور الثاين: 
 *اشتو كنسبو :

العالمة الورع الزاىد، الفقيو األصويل، اقق ا٤بدقق، الشػيخ أبػو عةػد هللا عةػد الػرٞبن بػن انصػر بػن ىو 
عةد هللا بن انصر بن ٞبد آؿ سعدم، كترجع أسرة آؿ سعدم إا بِب عمرك أحد الةطػوف الكةػّبة مػن 

ق،كقيػػػػػػػل مػػػػػػػن بلػػػػػػػدة َُُِ، كسػػػػػػػكن عنيػػػػػػػزة حػػػػػػػوايل عػػػػػػػاـ (ُ)قةيلػػػػػػػة ٛبػػػػػػػي  ،كنػػػػػػػزح جػػػػػػػدى  إا قفػػػػػػػار
 (ّ).(ِ)ا٤بستجدة

                                                           

(كيلو مَب جنوابن، كما زالت تسمى  ذا االس  ،انتر: عةدهللا بن َُ( إحدل القرل اجملاكرة ٤بدنية حائل ،ك تةعد عنها )ُ)
 (.ُِٖ/ّ، )ِ، طعلما  ؾتد خبلؿ ذتانية قركفعةدالرٞبن الةساـ، 

( كيلو مَب، كٛبتاز بكثرة النخيل، كما زالت تسمى  ذا االس  ، َُِ( قرية تقع جنوب مدنية حائل، كتةعد عنها ٕبوايل )ِ)
 (.ُِٖ/ّ، )مرجع ساباانتر: عةدهللا بن عةدالرٞبن الةساـ، 

ركضة الناظرين عن (.كانتر أيضان: دمحم القاضي بن عثماف، ُِٖ/ّ، )ابااظترجع الس(انتر: عةدهللا بن عةدالرٞبن الةساـ، ّ)
تيسًن  (.كلو ترٝبة ألحد تالميذ الشيخ طةعو ُب مقدمة كتاب السعدم،ُِٗ/ُ، )ِ، طمآثر علما  ؾتد كحوادث السنٌن

( ة كاضتدائا النًنة الزاىرةالرايض الناضر (،كلو أيضان ترٝبة ألحد تالميذتو طةعو ُب مقدمة كتاب )ٓ/ُ، )ُ، طالكرش الرزتن
، ُ، طفقو الشيخ  ابن سعدم( ،ككتاب: عةد هللا بن دمحم الطيار ، سليماف بن عةد هللا أاب ا٣بيل ،ْ، ص)ُلنفس ا٤بؤلف، ط
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 *مولده :
كلد ُب بلدة عنيزة ُب القصي ، كذلك بتاريخ الثا  عشر، مػن شػهر ٧بػـر عػاـ ألػف كثالٜبائػة كسػةع مػن 

ىػػػػ، كلػػػو أربػػػع سػػػنوات، كتػػػوُب كالػػػده كلػػػو سػػػةع سػػػنْب ،فػػػَبىب َُُّا٥بجػػػرة النةويػػػة، كتوفيػػػت أمػػػو سػػػنة 
 .(ُ)يتيمان 

ألبوين، كمػن تكػوف ىػذه حالػو كثػّبان مػا ييكتػا لػو التفػوؽ كىكذا أرادة هللا تعاا شاتت أف ينشا يتي  ا
كالنةػػوغ إذا كجػػد العنايػػة كا٤بتابعػػة، كقػػد تيسػػر ذلػػك للمػػَبج  لػػو، فحػػاز الكثػػّب مػػن الفضػػائل كالعلػػـو ، 

 كنفع هللا بو منذ حداثة سنو.
 *نشأتو:

الدىا كصار عندىا ٤با توُب كالد الشيخ ، عطفت عليو زكجة كالده، ككفلتو، كأحةتو أكثر من حةها ألك 
 موضع العناية كالرعاية، فلما شا صار ُب بيت أخيو األكرب ٞبد بن انصر، فنشا نشاة صا٢بة كرٲبة.

ككاف كالده قد أكصى بو إا ابنو األكرب ٞبد، فقاـ برعايتو كتربيتػو خػّب قيػاـ، ككػاف ٞبػد رجػال صػا٢با، 
 كمن ٞبلة القرآف، كمن ا٤بعمرين.

منػػذ نشػػاتو صػػا٢با، مثػػارا لإلعجػػاب، ٧بافتػػا علػػى الصػػلوات  -عػػاارٞبػػو هللا ت-ككػػاف الشػػيخ 
 .(ِ)ا٣بمس مع ا١بماعة، كقد اشتهر منذ حداثتو، بفطنتو كذكائو كرغةتو الشديدة ُب طلا العل 

 * زكجتو ك أبناؤه:
رٞبهػا هللا –ىػ، كتوفيت َُُّّب حدكد عاـ « حصة العةد العزيز السعدم »تزكَّج الشيخ من الوالدة 

 ىػ .ُُّٗ/ شواؿ /عاـ ُِٓب مدينة ا٣برب -تعاا

                                                                                                                                                                                     

، ُٓ، طاألعبلـ( ،ككتاب :الزركلي، ُٕ، ص )ِ،طالشيخ عبد الرزتن ابن سعدم ( ،ك كتاب: عةد الرزاؽ العةَّاد ،ُٕ/ُ)
(ّ/َّْ.) 
 .( ٓ/ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن ترٝبة ألحد تالميذ الشيخ طةعو ُب مقدمة كتاب السعدم، (ُ)
ركضة كانتر: دمحم القاضي بن عثماف،  (،ّّْ/ِ،) ِ، طعلما  ؾتد خبلؿ ذتانية قركف( عةدهللا بن عةدالرٞبن الةساـ، ِ)

حد تالميذ الشيخ طةعو ُب مقدمة كتاب السعدم، (. ترٝبة ألُّٗ/ُ، )ِ، طالناظرين عن مآثر علما  ؾتد كحوادث السنٌن
فقو الشيخ  ابن ( ،انتر: عةد هللا بن دمحم الطيار ، سليماف بن عةد هللا أاب ا٣بيل ،ٓ/ُ،)ُ، طتيسًن الكرش  الرزتن

 ( ."ابختصار".ُٗ/ُ، )ُ،طسعدم
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كلو من األبنات ثالثة: ى  عةد هللا كىو أكربى  سػنان، ك بػو كػاف ييكػُب، كلػو يػد ُب طلػا العلػ ، 
ىػ، كدمحم كاتػا ىػذه األسػطر، كمػن الةنػات األخػت لولػوة ُِِْىػ، كأٞبد توُب عاـ َُْٓتوُب عاـ 

يسػػػميها ُب ذلػػػك  -رٞبػػػو هللا تعػػػاا-ككػػػاف الشػػػيخ  ىػػػػ، كاألخػػػت نػػػورة ،َُِْتوفيػػػت ُب صػػػفر عػػػاـ 
الوقػت لصػػغر سػػنها ابلنػػّبة )العملػػة الذىةيػػة(، كعيرًفىػػت  ػػذا االسػػ  بػػْب أىػػل عنيػػزة كطلةػػة الشػػيخ، كلقػػد 

 (ُ)أٌدب الشيخ أكالده كأحسن تربيته ، نساؿ هللا لنا ك٥ب  كإلخواننا ا٤بسلمْب التوفيق. 
 *مكانتو العلمية:

قػػد اسػػَبعى أنتػػار النػػاس، منػػذ حداثػػة سػػنة بذكائػػو القػػوم،  -رٞبػػو هللا تعػػاا-كػػاف الشػػيخ السػػعدم 
كرغةتو الشديدة ُب طلا العل  كٙبصػيلو، فػاكقف لػذلك حياتػو فكػاف ال يشػغلو عنػو شػاغل كال يصػرفو 

 .(ِ)عنو صارؼ، فكاف ٮبو ُب حياتو االستفادة العلمية كحفظ األكقات ُب ذلك
كفػاة كالػده ٍب حفتػو عػن ظهػر قلػا، كأتقنػو كعمػره أحػد عشػر سػنة، ٍب كأكؿ ما قاـ بو قرأ القرآف بعد 

اشػػتغل ُب الػػتعل  علػػى علمػػات بلػػده مػػن العلمػػات، فاجتهػػد كجػػد حػػٌب انؿ ا٢بػػظ األكفػػر مػػن كػػل فػػن مػػن 
 .(ّ)فنوف العل 

 ق  ِٖٕ)ت–رٞبػػػو هللا تعػػػاا - (ْ)ككػػػاف أعتػػػ  اشػػػتغالو كانتفاعػػػو بكتػػػا شػػػيخ اإلسػػػالـ ابػػػن تيميػػػة
، كحصػػل لػػو خػػّب كثػػّب بسػػةةهما ُب علػػ   ق ُٕٓ)ت–رٞبػػو هللا تعػػاا- (ُ)كتلميػػذه اإلمػػاـ ابػػن القػػي 

                                                           

  مرجع عةدهللا بن عةد الرٞبن الةساـ.، ُُ، صِ، طمواقف اجتماعية من حياة السعدم( دمحم بن عةد الرٞبن السعدم، ُ)
 (.ُِٓ/ّ)سابا  

 (.ْ، ص)ُ، طالرايض الناضرة كاضتدائا النًنة الزاىرة (ترٝبة ألحد تالميذ الشيخ طةعو ُب مقدمة كتاب السعدم،ِ)
 (.ٓ/ُ، )ُط  تيسًن الكرش الرزتن  (ترٝبة ألحد تالميذ الشيخ طةعو ُب مقدمة كتاب السعدمّ)
ةد ا٢بلي  بن عةد السالـ ا٢برا  الدمشقي ا٢بنةلي، أبو العةاس تقي الدين ابن تيمية، شيخ اإلسالـ، آية ُب (ىو: أٞبد بن عْ)

التفسّب كاألصوؿ كالفقو، ٧بدث زاىد، أتقن العربية أصوال كفركعا كنتر ُب العقليات، كعرؼ أقواؿ ا٤بتكلمْب كرد عليه  كنةو على 
ىػ كتوُب سنة ُٔٔىْب، أفٌب كدرس كىو دكف العشرين، لو تصانيف كثّبة، كلد سنة خطئه  كنصر السنة أبكضح حجج كأ ر برا

 ىػ. ِٖٕ
ذيل الدرر  (. كابن حجر العسقال ،ّٕٖ/  ِ، )ُ، طالذيل على طبقات اضتنابلة*انتر ُب ترٝبتو ابن رجا ا٢بنةلي،  

 (، كالزركلي،ُْْ/  ٖ، )ٕ، طىبشذرات الذىب يف أخبار من ذ (، كابن العماد العكرم،ُْٓ/  ُ، د.ط، )الكامنة
 (.ُْْ/  ُ، )ُٓ، طاألعبلـ
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-األصػػػوؿ كالتوحيػػػد كالتفسػػػّب كالفقػػػو كغّبىػػػا مػػػن العلػػػـو النافعػػػة، كبسػػػةا اسػػػتنارتو بكتػػػا الشػػػيخْب
، بػػػػػػل يػػػػػػرجح مػػػػػػا تػػػػػػرجح عنػػػػػػده ابلػػػػػػدليل  (ِ)صػػػػػػار ال يتقيػػػػػػد اب٤بػػػػػػذىا ا٢بنةلػػػػػػي -رٞبهمػػػػػػا هللا تعػػػػػػاا

ككػػاف ييكثػػر ُب كتةػػو مػن ا٢بػػث عليهمػػا كالَبغيػػا ُب إكثػار ا٤بطالعػػة فيهمػػا، كيؤكػػد ذلػػك ُب (ّ)الشػرعي.
 دركسو مع طالبو ليتزكدكا منها.

 
 *شيوخو:

لقد تلقى الشيخ أنواع العلـو على كثّب من العلمات، كذكر ٝبيعه  يصعا، كلكن فيما يلي أذكر ٝبلة 
 أنواع استفادتو من كل كاحد منه : منه ، مع إعطات نةذة بسيطة عنه ، كعن

ىػػػػ، كتػػػوُب ُب ُُِْالشػػيخ إبػػػراىي  بػػػن ٞبػػػد بػػن دمحم بػػػن جاسػػػر: كلػػػد ُب بريػػدة سػػػنة  الشػػػيخ األكؿ:
ىػ، كىو أكؿ من قرأ عليو الشيخ، كأخذ عنو التفسّب، كا٢بديث، كأصو٥بما. ككاف ُِّْالكويت سنة 

يصػػػف شػػػيخو ٕبفػػػظ ا٢بػػػديث، كالػػػورع، كالزىػػػد، ك٧بةػػػة الفقػػػرات،  -رٞبػػػو هللا تعػػػاا–الشػػػيخ السػػػعدم 
ككثػػّبا مػػا أيتيػػو الفقػػّب ُب اليػػـو الشػػاٌب فيخلػػع أحػػد قوبيػػو كيلةسػػو ذلػػك الفقػػّب، مػػع حاجتػػو كمواسػػاهت . 

 .-رٞبو هللا تعاا  -إليو كقلة ذات يده 
ىػػ، ُِٕٓ: الشػيخ دمحم بػن عةػد الكػرمي بػن إبػراىي  بػن صػاّب الشػةل: كلػد ُب عنيػزة سػنة الشيخ الثػاين
 ـ اللغة العربية.ىػ، كأخذ عنو الفقو كأصولو كعلو ُّّْكتوُب سنة 

ىػػ، كتػوُب سػنة ُِْٗالشيخ عةد هللا بن عائض العويضي ا٢بريب: كلد ُب عنيزة سنة  الشيخ الثالث: 
 ىػ، كأخذ عنو الفقو كأصولو كعلـو اللغة.ُّٕٓ

                                                                                                                                                                                     

( ابن القي : ىو دمحم بن أيب بكر بن أيوب الزرعي،  س اإلسالـ ابن قي  ا١بوزية، من أركاف اإلصالح ُب عصره، كأحد كةار ُ)
 كأصوؿ الدين كا٢بديث كالفقو العلمات، تتلمذ لشيخ اإلسالـ ابن تيمية، كاسع العل  ُب فنوف متعددة فقد كاف عارفان ابلتفسّب

كأصولو كالعربية كلو اليد الطوا ُب ذلك، عا٤با ٗبصطلحات عل  الكالـ كإشارات عل  السلوؾ كالتصوؼ، لو تصانيف كثّبة جدا، 
 ىػ. ُٕٓىػ، كتوُب سنة ُٗٔكلد سنة 

 (، كالزركلي،ِٕٖ/ ٖ، )سابا مرجع(، كابن العماد العكرم، ُِ/ْ، )مرجع سابا*انتر ُب ترٝبتو: ابن حجر العسقال ، 
 (.ٔٓ/  ٔ، )مرجع سابا

 ُب أكؿ أمره متمسكان اب٤بذىا ا٢بنةلي تةعان ٤بشائخو.-رٞبو هللا تعاا -( كاف الشيخ ِ)
 (.ٓ/ُ، )ُط  تيسًن الكرش الرزتن  ( ترٝبة ألحد تالميذ الشيخ طةعو ُب مقدمة كتاب السعدمّ)
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ىػػػ، ُِِٖالشػيخ صػػاّب بػن عثمػػاف بػن ٞبػد بػػن إبػراىي  القاضػػي: كلػد ُب عنيػػزة سػنة الشػيخ الرابػػع:  
عنػو التوحيػد، كالتفسػّب، كالفقػو كأصػولو كفركعػو، كعلػـو العربيػة، كىػو أكثػر  ىػ، أخػذُُّٓكتوُب سنة 

 من قرأ عليو الشيخ كالزمو مالزمة اتمة حٌب توفاه هللا.
ككػاف ىػو الػذم يقػػرأ علػى الشػيخ ُب الػدرس، كالشػػيخ يقػرر علػى قراتتػو. كلقػػد بػدأ القػراتة علػى الشػػيخ 

لػو  -رٞبػو هللا تعػاا–ى الشػيخ، ككػاف الشػيخ السػعدم بعد كفاة عةد العزيز الغرير، الػذم كػاف يقػرأ علػ
 صوت حسن رخي  ال ٲبلو سامعو.

ىػػػ، َُِْالشػػيخ دمحم بػػن عةػػد هللا بػػن ٞبػػد بػػن دمحم بػػن سػػلي : كلػػد ُب بريػػدة، سػػنة  الشػػيخ اطتػػامس: 
 ىػ، رحل لو الشيخ ُب بريدة كأخذ عنو التوحيد كغّبه.ُِّّكتوُب فيها سنة 

ىػػ، كتػوُب سػنة ُِّٕعلي بن انصػر بػن دمحم أبػو كادم: كلػد ُب عنيػزة سػنة : الشيخ الشيخ السادس 
ىػػػػ، كأخػػػذ عنػػػو ا٢بػػػديث، ُب األمهػػػات السػػػت كغّبىػػػا، كأجػػػازه ُب ذلػػػك. كأخػػػذ عنػػػو التفسػػػّب ُُّٔ

 كأصولو، كأصوؿ ا٢بديث.
ة الشيخ إبػراىي  بػن صػاّب بػن إبػراىي  بػن دمحم بػن عيسػى القحطػا : كلػد ُب عنيػزة سػنالشيخ السابع: 

 ىػ، كأخذ عنو أصوؿ الدين. ُّّْىػ، كتوُب ابلرايض سنة َُِٕ
ىػػ، ََُّالشيخ دمحم بن عةد العزيز بػن دمحم بػن عةػد هللا بػن مػانع: كلػد ُب عنيػزة سػنة  الشيخ الثامن:

ىػ، كنقل جثمانػو إا قطػر، كصػلي عليػو فيهػا كدفػن  ػا، كأخػذ عنػو علػـو ُّٖٓكتوُب ُب بّبكت سنة 
 اللغة العربية.

ىػػ، كتػوُب سػنة ُِّٓالشيخ صعا بن عةػد هللا بػن صػعا التػوٯبرم: كلػد ُب بريػدة  شيخ التاسع:ال 
الفقػػو كأصػػولو كاسػػتفاد منػػو كثػػّبان،  -رٞبػو هللا تعػػاا–ىػػ، كقػػد درس علػػي يػػداه الشػػيخ السػػعدم ُّّٗ

 يثِب على شيخو كيقوؿ: إنػو مػن أفضػل أىػل زمانػو، كحسػةك -رٞبو هللا تعاا–ككاف الشيخ السعدم 
 ٥بذا العامل ا١بليل.-رٞبو هللا تعاا–شهادة من أمثاؿ الشيخ السعدم 

ىػػ، كتػوُب ُِٔٔالشػيخ علػي بػن دمحم بػن إبػراىي  بػن دمحم السػنا : كلػد ُب عنيػزة سػنة  الشيخ العاشر:
 ىػ، كأخذ عنو أصوؿ الدين.ُّّٗفيها سنة 

دينػة شػنقيط ُب موريتانيػا سػنة : الشػيخ دمحم األمػْب ٧بمػود الشػنقيطي: كلػد ُب مالشيخ اضتػادم عشػر 
ىػػػ، قػػرأ عليػػو الشػػيخ ٤بػػا ُُّٓٝبػػادم الثانيػػة، سػػنة  ُْىػػػ، كتػػوُب ُب الػػزبّب، ُب صػػةاح ا١بمعػػة ُِٖٗ
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ىػػػػػ، كأخػػػػذ عنػػػػو التفسػػػػّب، كا٢بػػػػديث، كمصػػػػطلح َُّّقػػػػدـ إا عنيػػػػزة كجلػػػػس فيهػػػػا للتػػػػدريس سػػػػنة 
 .(ُ)لركايةا٢بديث، كعلـو العربية كالنحو كالصرؼ كغّبٮبا، كأخذ عنو إجازة اب

، ك ذا نعرؼ مكانتو العلمية كغزارة ٙبصػيلو -رٞبو هللا تعاا-فهؤالت ى  أبرز مشايخ الشيخ السعدم 
، حيػػث تعلَّػػ  علػػى يػػد ىػػؤالت األعػػالـ  كغػػّبى  ٩بػػن ٚبصَّصػػوا ُب شػػٌب العلػػـو  -رٞبهػػ  هللا تعػػاا–للعلػػـو

 كالفنوف، كىذا ما أىلو ليكوف علمان من أعالـ السنة .
 ه:*تبلميذ

العديػػد مػػن العلمػػات كطلةػػة العلػػ ، لغػػزارة علمػػو -رٞبػػو هللا تعػػاا-لقػػد تتلمػػذ علػػى يػػدم الشػػيخ السػػعدم
 -كحسن تعليمو، كمنه : 

خلػػػف  -رٞبػػػو هللا تعػػػاا-الشػػػيخ دمحم بػػػن صػػػاّب العثيمػػػْب: أحػػػد أبػػػرز تالميػػػذ الشػػػيخ السػػػعدم األكؿ:
ة،كلو قدـ راسخة ُب العل  ،طةع لػو مايزيػد شيخو ُب إمامة ا١بامع بعنيزة، كُب التدريس كالوعظ كا٣بطاب

 على عشرين ما بْب كتاب كرسالة.
 الشيخ عةد هللا بن عةد الرٞبن الةساـ: عضو ىيئة التمييز اب٤بنطقة الغربية. الثاين:

 الشيخ عةد هللا بن عةد العزيز العقيل: عضو ا٥بيئة القضائية العليا ُب كزارة العدؿ. الثالث:
 هللا بن دمحم ا٤بطركدم. الشيخ عةد الرابع: 

الشػػػيخ عةػػػد العزيػػػز بػػػن دمحم السػػػلماف:درس ُب معهػػػد إمػػػاـ الػػػدعوة ابلػػػرايض، كسػػػلك طريقػػػة  اطتػػػامس:
 شيخو ُب التاليف.

الشػػػػػػيخ دمحم بػػػػػػن عةػػػػػػد العزيػػػػػػز ا٤بطػػػػػػوع: تػػػػػػوا القضػػػػػػات ُب اجملمعػػػػػػة كُب عنيػػػػػػزة كتػػػػػػوُب ُب السػػػػػػادس:  
 ىػ.ُّٕٖ/ّ/ُٖ

 الشيخ دمحم بن منصور الزامل: درس ٗبعهد عنيزة العلمي. السابع: 
 الشيخ عةد هللا بن دمحم الزامل: درس ُب معهد عنيزة العلمي، كىو من أبرز علمات النحو. الثامن: 
 الشيخ عةد هللا بن حسن آؿ بريكاف: درس ُب معهد عنيزة العلمي.التاسع:  
 ٗبعهد مكة العلمي. الشيخ عةد هللا بن دمحم العوىلي: درس العاشر: 

                                                           

 ( ،" ابختصار".ْٕ-ّْ/ُ، )ُ،طفقو الشيخ  ابن سعدميماف بن عةد هللا أاب ا٣بيل ،( انتر: عةد هللا بن دمحم الطيار ، سلُ)
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 الشيخ دمحم بن صاّب ا٣بزمي:عْب قاضيا ُب الرس ٍب ُب ا٤بذنا، ٍب ُب عنيزة. اضتادم عشر:
الشػػػيخ عةػػػد الػػرٞبن بػػػن دمحم ا٤بقوشػػػي: عػػػْب قاضػػػيا ابلػػػرايض ُب ابلقويعيػػػة ٍب أحيػػػل إا  الثػػػاين عشػػػر: 

 التقاعد لرغةتو.
هػد العلمػي بعنيػزة ٍب درس ُب جامعػة اإلمػاـ دمحم الشيخ ٞبد بن دمحم الةساـ: درس اب٤بع الثالث عشر: 

 بن سعود فرع القصي ، ككاف ىو القارئ على الشيخ ُب الدرس.
 الشيخ إبراىي  بن عةد العزيز:إماـ مسجد ا١بديدة بعنيزة. الرابع عشر: 
الشػيخ عةػد هللا بػن عةػد العزيػز ا٣بضػرم : عػْب قاضػيا بعفيػف ٍب صػار مدرسػا ٗبعهػد  اطتامس عشر: 

 ا٤بدينة ا٤بنورة العلمي.
 الشيخ ٞبد بن إبراىي  القاضي: صار مدير إحدل ا٤بدارس بعنيزة. السادس عشر:

 الشيخ عةد هللا بن دمحم الفهيد: إماـ مسجد القاع ُب عنيزة. السابع عشر: 
 خ سليماف بن صاّب الةساـ: من أعياف عنيزة.الشي الثامن عشر: 
 : الشيخ عةد هللا بن دمحم الصيخاف: كاف قوم ا٢بفظ، كفيفا، كتوُب شااب.التاسع عشر 
 الشيخ عةد الرٞبن بن عةد العزيز الزامل: كاف لو عناية ابلتاريخ كاألنساب. العشركف: 

نػػوب عػػن الشػػيخ ُب إمامػػة ا١بػػامع، كُب : الشػػيخ عةػػد العزيػػز بػػن دمحم الةسػػاـ: كػػاف ياضتػػادم كالعشػػركف
 ا٣بطابة إذا سافر.
 الشيخ عةد العزيز بن علي ا٤بساعد: إماـ مسجد الصويطي بعنيزة. الثاين كالعشركف:

 الشيخ سليماف بن عةد الرٞبن الدامغ: إماـ مسجد ا١بزيرة بعنيزة. الثالث كالعشركف:
دم: ابػن الشػيخ ككػاف ذا عنايػة بطةػع مؤلفػات الشيخ عةد هللا بن عةد الػرٞبن السػع الرابع كالعشركف:

 (ُ)كالده.
ىػػؤالت ىػػ  الثمػػار الطيةػػة مػػن شػػجرة العلػػ  اليانعػػة اثبتػػة ُب األرض كفرعهػػا ُب السػػمات، تػػؤٌب أكلهػػا كػػل 

 حْب إبذف ر ا.
                                                           

بن عثماف،  (، كانتر: دمحم القاضيِْْ-ِّٔ/ّ، )ِ، طعلما  ؾتد خبلؿ ذتانية قركف( عةد هللا بن عةد الرٞبن الةساـ، ُ)
هللا بن دمحم الطيار ، سليماف بن عةد هللا أاب (، انتر: عةد ُِِ/ُ، )ِ، طركضة الناظرين عن مآثر علما  ؾتد كحوادث السنٌن

 (.ٖٔ-ُٓ/ُ، )ُ،طفقو الشيخ  ابن سعدما٣بيل ،
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 *عقيدتو:
ُب العقيػدة مػنهج السػلف الصػاّب، كاقتفػى آاثرىػ ، كترسػ  -رٞبػو هللا تعػاا–لقد  ػج الشػيخ السػعدم 

، كفهػػػ    خطػػػاى ، كذلػػػك بتلقػػػي العقيػػػدة كأخػػػذىا مػػػن منةعهػػػا األصػػػيل، كتػػػاب هللا كسػػػنة رسػػػولو
 السلف الصاّب، ال ابألىوات كالتشهي، كالةدع كالتنوف الفاسدة.

كمػػػػن أتمػػػػل كتةػػػػو كسػػػػربىا عػػػػرؼ شػػػػدة عنايتػػػػو  ػػػػذه العقيػػػػدة، كحرصػػػػو علػػػػى نشػػػػرىا كتصػػػػديو 
كتابػػػو )القػػػوؿ السػػػديد ُب مقاصػػػد التوحيػػػد( مقدمػػػة   ُب أكؿ -رٞبػػػو هللا تعػػػاا-٤بخالفيهػػػا، كقػػػد ذكػػػر 

 .(ُ)تشتمل عل صفوة من عقيدة أىل السنة، كخالصتها ا٤بستمدة من الكتاب كالسنة
كىذا ما سنعرفو أيضان من خالؿ إبػاران معػو ُب فصػوؿ ىػذه الرسػالة؛ حيػث تةػْب منهجػو علػى 

 عقيدة السلف الصاّب.
 *أخبلقة:

ـ األخػالؽ، كحسػن السػجااي، يتػودد للقريػا كالةعيػد، ٰبػا ا٣بػّب كاف الشػيخ علػى قػدر عتػي  مػن كػر 
 للناس، كما ٰبةو لنفسو لْب ا١بانا يتحدث مع الصغّب كالكةّب كل حسا عقلو كإدراكو 

:" لػػو أخػػالؽ أرؽ مػػن النسػػي ،  -حفتػػو هللا تعػػاا–يقػػوؿ عنػػو تلميػػذه الشػػيخ عةػػد هللا الةسػػاـ 
كال يؤاخذ اب١بفػوة، يتػودد كيتحةػا إا الةعيػد كالقريػا،  كأعذب من السلسةيل، ال يعاتا عل ا٥بفوة،

يقةػػػػل ابلةشاشػػػػة، كٰبيىيَّػػػػي ابلطالقػػػػة، كيعاشػػػػر اب٢بسػػػػُب، كٯبػػػػالس اب٤بنادمػػػػة، كٯبػػػػاذب أطػػػػراؼ ا٢بػػػػديث 
أحاديػػػث األنػػػس كالػػػود، كيعطػػػف علػػػى الفقػػػّب كالصػػػغّب، كيةػػػذؿ طاقتػػػو ككسػػػعو، كيسػػػاعد ٗبالػػػو كجاىػػػو 

، كمهمػػا أردت أف أعػػدد كعلمػػو كرأيػػو كمشػػورتو كنصػػحو بلسػػا ف صػػادؽ، كقلػػا خػػالر، كسػػر مكتػػـو
فضػػػائلو ك ٧باسػػػنو ُب ٦بػػػاؿ األخػػػالؽ الكرٲبػػػة، كالشػػػي  ا٢بميػػػدة الػػػٍب يتحلػػػى  ػػػا، فػػػ   مقصػػػر كقلمػػػي 
عػػاجز، كال يػػدرؾ ىػػذا إال مػػن عاشػػره كجالسػػو، لػػذا فػػ ف هللا سػػةحانو أعطػػاه ٧بةػػة ُب القلػػوب، كثقػػة ُب 

كاتفقت على تقدٲبو، فصار لو زعامة شعةية، ف شارتو انفذة، ككلمتو  النفوس، أٝبعت الةالد على كده،
 .(ِ)مسموعة، كأمره مطاع"

                                                           

 (.ّْ، ص)ِ، طالشيخ عبد الرزتن ابن سعدم (انتر: عةد الرزاؽ العةَّاد،ُ)
 (.ِْٓ/ّ) مرجع سابا ( عةد هللا بن عةد الرٞبن الةساـ، ِ)
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ذا دعابػػة، يتحةػػا إا ا٣بلػػق  -رٞبػػو هللا  -:"ككػػاف -رٞبػػو هللا تعػػاا-ككػػذلك يوصػػفو تلميػػذه القاضػػي
٢بػػج، ٕبسػػن خلقػػو، مرحػػا للجلػػيس ال يػػرل الغضػػا ُب كجهػػو، طلػػق الوجػػو، كػػرمي ايػػا، ككػػاف يكثػػر ا

كيصـو الةيض كغّبىا، كيتكل  مع كل فرد ٗبػا يناسػا حالػو، كيعاشػر ا٣بلػق معاشػرة اتمػة، كػل ٕبسػا 
حالو، من يعرؼ كمن ال يعرؼ، الصػغّب كالكةػّب كا٣بػاص كالعػاـ، كالرجػاؿ كالنسػات، ٧بةػا للخػّب مقػدما 

 .(ُ)عليو"
 ُب أعْب الناس كةاران.كذلك خلق العلمات األعالـ الذين رزقه  هللا التواضع فرفعه  هللا 

 
 : ِ)*أعمالو

٧بةا للخّب، ساعيان فيو ،كلػذا كانػت لػو مشػاريع إٯبابيػة ُب إقامػة ا٤بشػاريع  -رٞبو هللا تعاا-كاف الشيخ
 ا٣بّبية الٍب يعود نفعها على اجملتمع عامة ،كمن مشاركتو ك أنشطتو الٍب قاـ  ا:

ا٥ب  الشػػرعية، فهػػو مػػدرس الطػػالب، ككاعػػظ كػػاف مرجػػع بػػالده كعمػػدهت  ُب ٝبيػػع أحػػو العمػػل األكؿ: 
العامػػػػة، كإمػػػػاـ ا١بػػػػامع كخطيةػػػػو، كمفػػػػٍب الػػػػةالد، ككاتػػػػا الواثئػػػػق، ك٧بػػػػرر األكقػػػػاؼ كالوصػػػػااي، كعاقػػػػد 

 األنكحة، كمستشارى  ُب كل شؤك  .
ىػػػ رشػػح لقضػػات عنيػػزة، فػػامتنع عنػػو تورعػػا، كمل يػػدخل ُب أم كظيفػػة ال َُُّٔب عػػاـ  العمػػل الثػػاين: 

 ّبه، كعرض عليو القضات أكثر من مرة كلكن سهل هللا لو الفكاؾ منو.قضات كال غ
عينو القاضي عةد الرٞبن بن عوداف إمامان كخطيةان للجػامع الكةػّب بعنيػزة ، ُب رمضػاف العمل الثالث:  

 ىػ  ،كاستمر فيو حٌب توُب.ُُّٔعاـ 
قػدر اسػتطاعتو لةنػات مقػدـ ق ٔبمع التربعات من اسنْب كل على ُّّٔقاـ ُب عاـ العمل الرابع:  

 ا١بامع الكةّب.
 ىػ ٔبمع التربعات مرة اثنية لعمارة مؤخر ا١بامع الكةّب.ُّّٕقاـ ُب عاـ العمل اطتامس:  
 ىػ.ُّّٕقاـ ابإلشراؼ على ا٤بعهد العلمي بعنيزة عاـ  العمل السادس: 

                                                           

(، انتر: عةد هللا بن ِْْ/ُ، )ِ، طعن مآثر علما  ؾتد كحوادث السنٌنركضة الناظرين بن عثماف،  ( انتر: دمحم القاضيُ)
 (.َّ-ِٗ/ُ، )ُ،طفقو الشيخ ابن سعدمدمحم الطيار، سليماف بن عةد هللا أاب ا٣بيل، 

 ( ا٤براد أبعمالو ىنا، ما قاـ بو الشيخ من مشاريع خّبية، أك ما تواله من أعماؿ دينية.ِ)
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كلو أعماؿ خّبية كثّبة أخرل خفيت على الناس ُب حياتو ،ك عرفت بعد كفاتو، فقد   العمل السابع: 
كػػاف يعػػْب الفقػػرات كيسػػدد عػػن ا٤بػػدينْب ٩بػػا يقػػع ُب يديػػو مػػن األمػػواؿ ، ككػػاف موفقػػان ُب حػػل ا٤بشػػاكل 
العائليػػػة كا٤بعػػػامالت ا٤باليػػػة الػػػػٍب يَبتػػػا عليهػػػا منازعػػػات ك٨باصػػػػمات ،ككػػػاف ينهيهػػػا قةػػػل كصػػػػو٥با إيل 

 .(ُ)كمةا
كلعمر ا٢بق أف ىذا ىو العامل الػراب  الػذم ينفػع أينمػا حػل كارٙبػل، كذلػك فضػل هللا يؤتيػو مػن يشػات،  

 كهللا ذك الفضل العتي .
 *آاثره العلمية: 

ذا عنايػػة ابلغػػة ابلتػػاليف، فلػػو مؤلفػػات كثػػّبة ُب أنػػواع العلػػـو -رٞبػػو هللا تعػػاا-كػػاف الشػػيخ السػػعدم 
التوحيد، كالفقو، كا٢بديث، كالتفسػّب، كاألصػوؿ، ك٧باسػن الػدين كغّبىػا، نػذكر الشرعية، فقد ألف ُب 

 بعضان منها:
 األدلة القواطع كالرباىْب ُب إبطاؿ أصوؿ ا٤بلحدين. )طةع(. األكؿ:

 اإلرشاد ُب معرفة األحكاـ )طةع(. الثاين: 
 انتصار ا٢بق. )طةع(. الثالث:

 يار ُب شرح جوامع األخةار. )طةع(. جة قلوب األبرار كقرة عيوف األخ الرابع: 
 التعليق ككشف النقاب على نت  اإلعراب. )مل يطةع(. اطتامس:

 توضيح الكافية الشافية. )طةع(. السادس: 
 التوضيح كالةياف لشجرة اإلٲباف. )طةع(. السابع: 
 (. )طةع(.ّالتنةيهات اللطيفة فيما احتوت عليو الواسطية من ا٤بةاحث ا٤بنيفة) الثامن: 
 تيسّب الكرمي الرٞبن ُب تفسّب كالـ ا٤بناف. )طةع(. التاسع: 
 : تيسّب اللطيف ا٤بناف ُب خالصة تفسّب القرآف. )طةع(.العاشر 
 ا٢بق الواضح ا٤بةْب ُب شرح توحيد األنةيات كا٤برسلْب من الكافية الشافية. )طةع(. اضتادم عشر: 

                                                           

بن عثماف،  (، كانتر: دمحم القاضيِِِ/ّ، )ِ، طعلما  ؾتد خبلؿ ذتانية قركفن الةساـ، ( انتر: عةد هللا بن عةد الرٞبُ)
، ُ،طفقو الشيخ  ابن سعدم(،ك انتر: عةد هللا بن دمحم الطيار ، سليماف بن عةد هللا أاب ا٣بيل ،ِِّ/ُ، )مرجع سابا

 (،"ابختصار".ِٕ-ِّ/ُ)
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 ا٣بطا ا٤بنربية على ا٤بناسةات. )طةع(. الثاين عشر: 
 : الدرة ا٤بختصرة ُب ٧باسن دين اإلسالـ. )طةع(.الثالث عشر 
 الدالئل القرآنية ُب أف العلـو النافعة العصرية داخلة ُب الدين اإلسالمي. )طةع(. الرابع عشر: 
 الدين الصحيح ٰبل ٝبيع ا٤بشاكل. )طةع(. اطتامس عشر: 
 ُب القواعد الفقهية. )طةع(.رسالة  السادس عشر: 
 رسالة لطيفة جامعة ُب أصوؿ الفقو ا٤بهمة. )طةع(.السابع عشر:  
 الرايض الناضرة كا٢بدائق النّبة الزاىرة ُب العقائد كالفنوف ا٤بتنوعة الفاخرة. )طةع(. الثامن عشر: 
 ؿ. )طةع(.طريق الوصوؿ إا العل  ا٤باموؿ ٗبعرفة القواعد كالضوابط كاألصو  التاسع عشر: 
 الفتاكل السعدية. )طةع(. العشركف: 
 فتح الرب ا٢بميد ُب أصوؿ العقائد كالتوحيد. )مل يطةع(. اضتادم كالعشركف: 
 فوائد مستنةطة من قصة يوسف. )طةع(. الثاين كالعشركف: 
 الفواكو الشهية ُب ا٣بطا ا٤بنربية. )طةع(. الثالث كالعشركف: 
 القواعد ا٢بساف ُب تفسّب القرآف. )طةع(. الرابع كالعشركف: 
 القواعد كاألصوؿ ا١بامعة كالفركؽ كالتقاسي  الةديهة النافعة. )طةع(. اطتامس كالعشركف: 
 القوؿ السديد ُب مقاصد التوحيد. )طةع(. السادس كالعشركف: 

 ٦بموعة ا٣بطا ُب ا٤بواضع النافعة. )طةع(. السابع كالعشركف:
 موع الفوائد كاقتناص األكابد. )٨بطوط(.٦ب الثامن كالعشركف: 
 ا٤بختارات ا١بلية من ا٤بسائل الفقهية. )طةع(. التاسع كالعشركف: 
 ا٤بواىا الرابنية من اآلايت القرآنية. )طةع(. الثبلثوف: 
 منهج السالكْب كتوضيح الفقو ُب الدين. )طةع(. اضتادم كالثبلثوف: 
 )طةع(. ا٤بناظرات الفقهية. الثاين كالثبلثوف: 
 منتومة ُب أحكاـ الفقو. )طةع(. الثالث كالثبلثوف: 
 منتومة ُب السّب إا هللا كالدار اآلخرة. )طةع(. الرابع كالثبلثوف: 
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 (ُ): الوسائل ا٤بفيد للحياة السعيدة. )طةع(.اطتامس كالثبلثوف 
كالدعويػػة، كالقضػػااي ا٤بعاصػػرة إا غػػّب ذلػػك مػػن آاثره العلميػػة، الػػٍب عا١بػػت الكثػػّب مػػن قضػػااي العقديػػة 

لةنػػات الفػػرد ا٤بسػػل  كاجملتمػػع اإلسػػالمي؛ بنػػاتان علميػػان ككعيػػان كإدراكػػان كدربػػة كتشػػاكران علػػى ا٤بػػنهج الػػراب  
 ا٤بستقي .
 *كفاتو:

ىػػػ ُب مدنيػػة ُّٕٔعامػػان ُب خدمػػة العلػػ  انتقػػل إا جػػوار ربػػو ُب عػػاـ  ٗٔكبعػػد عمػػر طويػػل داـ قرابػػة 
 .(ِ)  رٞبو هللا تعاا رٞبة كاسعةعنيزة من بالد القصي

ػػو، كالناصػػح كا٤بشػػّب، أفػػاد بعلمػػو  كقػػد تركػػت كفاتػػو فراغػػان كةػػّبان، حيػػث كػػاف ا٤بعلًٌػػ  كا٤برشػػد كا٤بفػػٍب كا٤بوجًٌ
الصػػغّب كالكةػػّب كالرجػػاؿ كالنسػػات، كذكػػره علػػى األلسػػن ك٧بةتػػو ُب القلػػوب كأحاديثػػو كإرشػػاداتو كفتاكيػػو 

 ل.ىي حديث اجملالس كأنيس ااف
 
 
 
 
 
 
 

 اظتسألة الثالثة: التعريف بتفسًن الشيخ السعدم كمزاايه.
إف هللا ٕبكمتػػو كرٞبتػػو أنػػزؿ كتابػػو تةيػػاان لكػػل شػػيت، كجعلػػو ىػػدل كبرىػػاان ٥بػػذه األمػػة، كيسػػره للػػذكر 
كالتالكة كا٥بداية ٔبميع أنواعها، أنزلو بلسػاف عػريب مةػْب، كتكفػل ٕبفتػو كإبالغػو ١بميػع الةشػر، كقػيض 

 العلمات من يفسركنو، كيةلغونو للناس ألفاظو كمعانيو، لتت  بذلك ا٥بداية كتقـو بو ا٢بجة.لو من 

                                                           

فقو (، انتر: عةد هللا بن دمحم الطيار ، سليماف بن عةد هللا أاب ا٣بيل ،ٕ/ُ)  ُط  تيسًن الكرش الرزتن  ( انتر: السعدمُ)
 (،"ابختصار".ُّْ-ُُّ/ُ، )ُ،طالشيخ  ابن سعدم

 (.ٖ/ُ)  اظترجع السابا  (انتر: السعدمِ)
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 -رٞبػو هللا تعػاا-كمن ىؤالت العلمات ا٤بفسرين العالمة الشيخ عةد الرٞبن بن انصر السعدم  
الـ فقد كاف لو حػظ كافػر مػن العلػ ، كلػذلك ألػف تفسػّبه ا٤بسػمى: )تيسػّب الكػرمي الػرٞبن ُب تفسػّب كػ

 ا٤بناف( حيث يعترب من التفاسّب ا٤بشتهرة ا٤بتداكلة ٤با لو من ميزات كثّبة، منها: 

 : سهولة العةارة ككضوحها حيث يفهمها الراسخ ُب العل  كمن دكنو.أكالن 

 : ٘بنا ا٢بشو كالتطويل الذم ال فائدة منو إال إضاعة كقت القارئ كتةلةل فكره.اثنيان 

أف يكوف ا٣بالؼ قواي تدعو ا٢باجة إا ذكره كىذه ميػزة مهمػة ابلنسػةة  ٘بنا ذكر ا٣بالؼ إالاثلثا : 
 للقارئ حٌب يثةت فهمو على شيت كاحد.

اىػػت  بَبسػػيخ العقيػػدة السػػلفية، كالتوجػػو إا هللا تعػػاا ،فقػػد سػػار علػػى مػػنهج السػػلف ُب آايت  رابعػػان:
 رير العقيدة.الصفات فال ٙبريف كال أتكيل ٱبالف مراد هللا بكالمو فهو عمدة ُب تق

: دقػػػة االسػػػتنةاط فيمػػػا تػػػدؿ عليػػػو اآلايت مػػػن الفوائػػػد الفقهيػػػة، كاألحكػػػاـ الشػػػرعية، كا٢بكػػػ  خامسػػػان 
 الرابنية، كالقواعد األصولية، كغّب ذلك.

: أنو كتاب تفسّب كتربية على األخػالؽ الفاضػلة، كإصػالح النفػوس، كمػا يتةػْب ُب تفسػّب قولػو سادسان 
 .(ُ)چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  تعاا ُب سورة األعراؼ :

 .(ِ)لذا ينةغي على كل مريد القتنات كتا التفسّب أف ال ٚبلو مكتةتو من ىذا التفسّب القي 

كقد أابف الشيخ السعدم منهجو ُب التفسّب فقاؿ:" كقد كثػرت تفاسػّب األئمػة رٞبهػ  هللا لكتػاب هللا، 
فمن مطوؿ خارج ُب أكثر ٕبوثو عن ا٤بقصود، كمػن مقصػر، يقتصػر علػى حػل بعػض األلفػاظ اللغويػة، 

                                                           

 .ُٗٗ( سورة األعراؼ:آيةُ)
ابلتفسّب كٮبا:الشيخ العالمة الفقيو:عةد ( ابختصار كتصرؼ ٩با كتةو بعض العلمات األجالت عنو من كلمات تتضمن التعريف ِ)

 هللا بن عةد العزيز بن عقيل، كالشيخ العالمة دمحم بن صاّب العثيمْب.
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رٞبػػو هللا – ،كقػػد فػػرغ(ُ)ككػػاف الػػذم ينةغػػي ُب ذلػػك، أف ٯبعػػل ا٤بعػػُب ىػػو ا٤بقصػػود، كاللفػػظ كسػػيلة إليػػو"
 . (ِ)قُّْٓشعةاف  ٕمن أتليفو ُب  -تعاا

كأسػػػاؿ هللا تعػػػاا أف ينفػػػع بػػػو مؤلفػػػو كقارئػػػو كالةاحػػػث فيػػػو، كاألمػػػة اإلسػػػالمية، إنػػػو كػػػرمي جػػػواد 
كصلى هللا على نةينا دمحم كعلى آلة كأصحابو كمن تةعه  إبحساف. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ابهلل تعاىل.الباب األكؿ: األصوؿ العقدية اظتتعلقة ابإلمياف 

 كفيو ستسة فصوؿ:

 .مبسائل اإلميافالفصل األكؿ: األصوؿ العقدية اظتتعلقة 

                                                           

 ( ."ابختصار".َُ-ٗ/ُ) ُط  تيسًن الكرش الرزتن  ( انتر: السعدمُ)
 (.ُُٓ/ُ، )ُ،طفقو الشيخ  ابن سعدم( انتر: عةد هللا بن دمحم الطيار ، سليماف بن عةد هللا أاب ا٣بيل ،ِ)
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 .الفصل الثاين: األصوؿ العقدية اظتتعلقة يف توحيد الربوبية

 الفصل الثالث: األصوؿ العقدية اظتتعلقة يف توحيد األلوىية.
 الفصل الرابع: األصوؿ العقدية اظتتعلقة يف توحيد األشتا  كالصفات.          

 الفصل اطتامس: األصوؿ العقدية اظتتعلقة بنواقض التوحيد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ابإلمياف ابهلل تعاىل. العقدية اظتتعلقة األصوؿ األكؿ: لبابا

 .مبسائل اإلميافالعقدية اظتتعلقة األصوؿ  :فصل األكؿال

ككثػػػرة عوائػػػده كفوائػػػده علػػػى ا٤بػػػؤمن ُب الػػػدنيا  شػػػانو،كعتػػػ   اإلٲبػػػاف،ال ٱبفػػػى علػػػى كػػػل مسػػػل  أٮبيػػػة 
 ا٤بطالػا،فهػو أجػل  الصػحيح،بػل إف كػل خػّب ُب الػدنيا كاآلخػرة متوقػف علػى ٙبقػق اإلٲبػاف  كاآلخرة،
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لشػػػػركر كينجػػػػو مػػػػن ا٤بكػػػػاره كا سػػػػعيدة،ٰبيػػػػا العةػػػػد حيػػػػاة طيةػػػػة كبػػػػو  األىػػػػداؼ،كأنةػػػػل  ا٤بقاصػػػػد،كأىػػػػ  
ٹ ٹ  يػزكؿ.كيناؿ ثواب اآلخرة كنعيمها ا٤بقي  كخّبىا الدائ  ا٤بستمر الذم ال ٰبػوؿ كال  كالشدائد،

ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گگ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  چ 

چڱ  ڱ  
ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ  . كقػػاؿ عػػز شػػانو: (ُ)

 . (ِ) چڦ  ڦ  

بػػل لقػػد معتػػ  كتةػػو؛ ُب  أابنػوك ا٤بعتقػػد ا١بليػػل، ىػػذا -رٞبػو هللا تعػػاا-لشػػيخ السػػعدما اأبػػرز لنػػ كقػد    
 اإلٲبػػاف،كقػػد أشػػار فيػػو إا تعريػػف  ،"التوضػػيح كالبيػػاف لشػػجرة اإلميػػاف"ىػػو ك أفػػرد لػػو كتػػاب خػػاص 

كأكصػػافه ، كشػػعا اإلٲبػػاف، كفوائػػده ككػػاف معتقػػده ُب ذلػػك كلػػو علػػى مػػذىا أىػػل  كمراتػػا ا٤بػػؤمنْب،
 التالية:ا٤بةاحث ماعة كىذا ما سنالحتو مع السنة كا١ب
 تعريف اإلمياف كأدلتو. األكؿ:اظتبحث 

 : زايدة اإلمياف كنقصانو.اظتبحث الثاين
 اإلمياف.االستثنا  يف  :اظتبحث الثالث

 اإلمياف الكامل كالناقص. الرابع: بحثاظت
 : مسائل يف ابب اإلمياف.اطتامساظتبحث 

 إميانية لسَّعادة يف الدنيا كاألخرة.كسائل : السادس بحثاظت
 ذتار إميانية من شجرة اإلمياف.: السابع بحثاظت

 تعريف اإلمياف كأدلتو.ظتبحث األكؿ: ا
 تعريف اإلمياف لغةن: :األكؿاظتطلب 

 اإلٲباف لغة لو معنياف:   

                                                           

 .ٕٗ( سورة النحل: آية  ُ)
 .ُٗ( سورة اإلسرات: آية  ِ)
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أم: إعطػػػػػات األمػػػػػن كاألمػػػػػاف كالطمانينػػػػػة؛ الػػػػػذم ىػػػػػو ضػػػػػد ا٣بػػػػػوؼ. كآمنتػػػػػو ضػػػػػد  )األمػػػػػن : –أكالن 
چٿ  ٿ  ٿ     چ  ٹ ٹأخفتػػػو.

. فػػػآمن، أم: أصػػػةح داخػػػالن ُب األمػػػن. كاسػػػتامن إليػػػو، أم: (ُ)
 –)ا٤بػػؤمن(؛ ألنػػو  –تةػػارؾ كتعػػاا  –دخػػل ُب أمانػػو. كاآلمنػػة كاألمانػػة: نقػػيض ا٣بيانػػة. كمنػػو اسػػ  هللا 

 ده أف يتلمه .أمن عةا –سةحانو 
أم الػػػذم يصػػػدؽ قولػػػو ابلعمػػػل. كالتصػػػديق: ضػػػد التكػػػذيا. كإذا قػػػاؿ العةػػػد:  )التصػػػديا : –اثنيػػػان 

 آمنت اب تعاا رابن؛ أم: صدقت بو. كا٤بؤمن مةطن من التصديق مثل ما يتهر.
چٿ  ٿ  ٿ     ٹ ٹ چ  

 ––. كالتصديق يتضمن األمن كاألماف. ك٥بذا قاؿ إخوة يوسف (ِ)
أم: ال تقػػر ٖبػػربان، كال تثػػق بػػو، كال  .(ّ) چڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ   چ  ٹ ٹ چ  ألبػػيه :

 تطمئن إليو، كلو كنا صادقْب.
 .(ْ)إذف اإلٲباف لغة: لو معنياف حسا االستعماؿ؛ األمن كالتصديق، كا٤بعنياف متداخالف 

رأاين آخػػر ُب معػػُب اإلٲبػػاف  ق ِٖٕ)ت-رٞبػػو هللا تعػػاا - شػػيخ اإلسػػالـ ابػػن تيميػػةعػػرض ىػػذا، كقػػد 
رٞبػو -فقػاؿ اللغوم، كىو من آرائػو السػديدة، كاختياراتػو ا٤بوفقػة؛ حيػث اختػار معػُب )اإلقػرار( لإلٲبػاف؛

" كمعلـو أف اإلٲباف ىو اإلقرار ؛ ال ٦برد التصديق ، كاإلقرار ضمن قوؿ القلػا الػذم ىػو  -هللا تعاا 
 .(ٓ)فيما أخرب، كاالنقياد لو فيما أمر " يق الرسوؿالتصديق،  كعمل القلا كىو االنقياد، أم تصد

                                                           

 .ْ( سورة قريش:جزت من  اآلية: ُ)
 .ُّٔ( سورة الةقرة:جزت من  اآلية ِ)
 .ُٕ( سورة يوسف: جزت من اآلية ّ)
، مادة:" أمن "، ْ، طالقاموس احمليط(، الفّبكز آابدم، ُّٓ، ُٓ، د.ط، مادة:" آمن"، )هتذيب اللغة(انتر: األزىرم، ْ)
، د.ط، اظتفردات يف غريب القرآف(، األصفها ، ِٕ-ُِ/ُّ، مادة:" أمن "، )ُ، طلساف العرب(. ابن منتور، ُُٖٓ)

، ُ، طؼتتار الٌصحاح(. الرٌازم، َُِٕ/ ٓ، د.ط، مادة:" أمن"، )الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية، ا١بوىرم، َٗص 
 .ُٖمادة:" أمن"، ص

 (.ّٗٔ-ّٖٔ/ٕ، ) ّ[، طغتموع الفتاكل ، ضمن ]كتاب اإلمياف الكبًنن تيمية ،( انتر: ابٓ)
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بلفػػظ اإلقػػرار أقػػربى مػػن تفسػػّبه بلفػػظ -أم اإلٲبػػاف-:" فكػػاف تفسػػّبه أيضػػان -رٞبػػو هللا تعػػاا-كقػػاؿ     
 .(ُ)التصديق، مع أف بينهما فرقان"

 كجوه ٛبنع الَبادؼ بْب اإلٲباف كالتصديق كمنها: -رٞبو هللا تعاا -كقد ذكر 
أف لفظ اإلٲباف قيل: أصلو التصديق ، كليس مطابقان لو ،بػل ىػو اإلقػرار ؛ ألف التصػديق  أكالن:

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  چ  إ٭بػػا يطػػابق ا٣بػػرب فقػػط، كأمػػا اإلقػػرار فيطػػابق ا٣بػػرب كاألمػػر، كقولػػو تعػػاا :

چ﮴﮵   ﮶  ﮷ 
 ؛كألف أقر كآمن : متقارابف.(ِ) 

لػػيس مرادفػػان للتصػػديق ُب ا٤بعػػُب؛ فػػ ف كػػل ٨بػػرب عػػن مشػػاىدة، أك  -أم اإلٲبػػاف  -إنػػو  اثنيػػان:
كذبت؛ فمن قاؿ: السمات فوقنا، قيػل لػو: صػدؽ، كمػا  غيا، يقاؿ لو ُب اللغة: صدقت، كما يقاؿ:

يقاؿ: كذب، كأما لفظ اإلٲباف؛ فال يستعمل إال ُب ا٣برب عن غائا، مل يوجد ُب الكالـ أف مػن أخػرب 
 مشاىدة، كقوؿ: طلعت الشمس كغربت، أنو يقاؿ: آمناه، كما يقاؿ: صدقناه.عن 

بػػل ا٤بعػػركؼ ُب مقابلػػة  إف لفػػظ اإلٲبػػاف ُب اللغػػة مل يقابػػل ابلتكػػذيا؛ كلفػػظ التصػػديق؛ اثلثػػان:
 . (ّ)اإلٲباف لفظ الكفر، يقاؿ: ىو مؤمن أك كافر، كالكفر ال ٱبتر ابلتكذيا

ُب تعريفو لإلٲباف بْب التصديق ك اإلقرار فقاؿ:" أف -رٞبو هللا تعاا-السعدم ٝبع الشيخكقد 
، كإقػراره ا٤بتضػمن ألعمػاؿ القلػوب كا١بػوارح" (ْ)اإلٲباف الذم ىػو: تصػديق القلػا التػاـ،  ػذه األصػوؿ

(ٓ). 

 إذف اإلٲباف لغة: ىو اإلقرار القليب؛ كيكوف اإلقرار:
 *بقوؿ القلا: أم تصديقو ابألخةار.

 ك عمل القلا: أم إذعانو كانقياده لوكامر.*

                                                           

 (.ُِٗ/ٕ، )مرجع سابا( انتر: ابن تيمية،ُ)
 .ُٖ( سورة آؿ عمراف:جزت من آيةِ)
 (."ابختصار".ّٕٔ،ِِٗ-ُِٗ/ٕ، )اظترجع السابا(انتر: ابن تيمية،ّ)
 ( كىي أركاف اإلٲباف الستة.ْ)
 (.ٕٔ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ٓ)
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 : تعريف اإلمياف اصطبلحان.اظتطلب الثاين
 لسلف كأئمة السنة ُب تعريف اإلٲباف اصطالحان:عديدة لكردت أقواؿ 

 فهو عند بعضه : قوؿ كعمل. -
 كعند الةعض اآلخر ىو: قوؿ كعمل كنية. -
 . (ُ)اتةاع السنةكفريق اثلث يقولوف اإلٲباف: قوؿ كعمل كنية ك -
؛يزيػػػػد ابلطاعػػػػة كيػػػػنقر  كاعتقػػػػاد ابلقلػػػػا، كعمػػػػل اب١بػػػػوارح :قػػػػوؿ اللسػػػػاف، اإلٲبػػػػاف كاترة يقولػػػػوف:-

 . (ِ)اب٤بعصية 
ككل ىذه األقواؿ ا٤بنقولة عن السلف كا٤بتعلقة ُب تفسّب اإلٲباف تؤكؿ إا معُب كاحد كإف اختلفػت 

ػػا ككيفنػػا ،كمػػا كضَّػػ حيػػث ق ِٖٕ)ت -رٞبػػة هللا عليػػو -ح ذلػػك شػػيخ اإلسػػالـ ابػػن تيميػػةألفاظهػػا كمِّ
قاؿ: " إف من قاؿ من السػلف: اإلٲبػاف قػوؿ كعمػل أراد قػوؿ القلػا كاللسػاف كعمػل القلػا كا١بػوارح، 
كمػػػن أراد االعتقػػػاد رأل أٌف لفػػػظ القػػػوؿ ال يفهػػػ  منػػػو إالٌ القػػػوؿ التػػػاىر أك خػػػاؼ ذلػػػك فػػػزاد االعتقػػػاد 

كعمػػل كنيػػة، قػػاؿ القػػوؿ يتنػػاكؿ االعتقػػاد كقػػوؿ اللسػػاف، كأٌمػػا العمػػل فقػػد ال ابلقلػػا، كمػػن قػػاؿ: قػػوؿ 
 .(ّ)يفه  منو فزاد ذلك، كمن زاد اتةاع السنة فوف ذلك كلو ال يكوف ٧بةوابن  إالٌ ابتةاع السنة "

ذلػك بقولػو:" إذا أيمػر بعةػادة هللا تعػاا مطلقػان دخػل ُب -رٞبو هللا تعػاا-كبْبَّ الشيخ السعدم     
عةادتػػو كػػل مػػا أمػػر هللا بػػو،...،كمن ذلػػك : تعةػػّب السػػلف عػػن اإلٲبػػاف :أنػػو قػػوؿ كعمػػل أك قػػوؿ كعمػػل 

 .(4)كنية، أك قوؿ كعمل كنية كاتةاع سنة، مع  وؿ كل تعةّب منها 

                                                           

 (.ُِّ/ُ،) ّ[،طغتموع الفتاكل، ضمن ]كتاب اإلمياف األكسط( انتر: ابن تيمية،ُ)
، كتاب اإلمياف األكسط( .،انتر لو: َُٕ/ٕ، ) ّ[، طغتموع الفتاكل ، ضمن ]كتاب اإلمياف الكبًن(انتر: ابن تيمية ،ِ)

 (.ُِِ/ُمرجع سابق ، ) 
 ( .َُٕ/ٕ، مرجع سابق، ) كتاب اإلمياف الكبًنتيمية ،(انتر: ابن ّ)
 .ُْ،صُ،ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ْ)
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: " اإلٲبػاف لػو ظػػاىر كابطػن، كظػػاىره ق ُٕٓ)ت-رٞبػو هللا تعػػاا-ـ ابػػن القػي  كيقػوؿ اإلمػا 
قوؿ اللساف كعمل ا١بػوارح، كابطنػو تصػديق القلػا كانقيػاده ك٧بةتػو، فػال ينفػع ظػاىر ال ابطػن لػو، كإف 
حقػػن الػػدمات كعصػػ  بػػو األمػػواؿ كالذريػػة، كال ٯبػػزئ ابطػػن ال ظػػاىر لػػو، إالٌ إذا تعػػذر بعجػػز كإكػػراه أك 

 .(ُ)كإكراه "ضعف 
كأئمػة -رٞبهمػا هللا تعػاا–إا مػا ذىػا إليػو الشػيخْب  -رٞبػو هللا تعػاا–كقد ذىػا الشػيخ السػعدم 
كُب كتابػػو " التوضػػيح كالةيػػاف لشػػجرة ،تفسػػّبه كتةػػو ،كُب ُب  بػػْبَّ ذلػػك كقػػد  السػػلف ُب تعريفػػو لإلٲبػػاف،

 اإلٲباف ".
، كاالعػػَباؼ التػػاـ ٔبميػػع مػػا أمػػر هللا  فقػػاؿ:" أمػػا حػػد اإلٲبػػاف كتفسػػّبه فهػػو : التصػػديق ا١بػػاـز

كرسػػولو ابإلٲبػػاف بػػو؛ كاالنقيػػاد ظػػاىران كابطنػػان. فهػػو تصػػديق القلػػا كاعتقػػاده ا٤بتضػػمن ألعمػػاؿ القلػػوب 
 .(ِ)كأعماؿ الةدف. كذلك شامل للقياـ ابلدين كلو"

اللسػاف :"اإلٲباف اسػ  جػامع لعقائػد القلػا كأعمالػو كأعمػاؿ ا١بػوارح كأقػواؿ  -رٞبو هللا-كقاؿ 
 .(ّ)،فجميع الدين أصولو كفركعو داخل ُب اإلٲباف "

"اإلٲباف ىو التصػديق ا١بػاـز ٔبميػع مػا أمػر هللا كرسػولو ابلتصػديق  بقولو:ُب موضع آخر فو كعرَّ 
 .  (ْ)"كىو االستسالـ  كحده كاالنقياد لطاعتو بو ا٤بتضمن للعمل الذم ىو اإلسالـ

 .(ٓ):" اإلٲباف قوؿ القلا كاللساف، كعمل القلا كاللساف كا١بوارح" -رٞبو هللا-فو أيضان كعرَّ 
:" اإلٲبػػاف ا٤بطلػػق يػػدخل فيػػو ٝبيػػع الػػدين ظػػاىره كابطنػػو أصػػولو  -رٞبػػو هللا تعػػاا–كقػػاؿ أيضػػان 

 (.ٔ)"  كفركعو كيدخل فيو العقائد الٍب ٯبا اعتقادىا، فكل ما ٰبةو هللا كرسولو يدخل ُب اس  اإلٲباف
                                                           

 .ٖٓ، صُ، طبدائع الفوائد(انتر: ابن القي  ، ُ)
 (.ٖٗ، ص)ُط، اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية (انتر: السعدم، ِ)

 .ْٔ، مرجع سابق، صاجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية (انتر: السعدم، ّ)

 (.ِٔ، ص)ُط، اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية (انتر: السعدم، ْ)
 (.ْٗٗ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ٓ)
 .ٖٓ،صِطالتنبيهات اللطيفة   كلنفس ا٤بؤلف:  ،ُْ، صُ،طاظتأموؿطريا الوصوؿ إىل العلم ( انتر: السعدم، ٔ)
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اإلٲبػػاف ك كػػاف مطابقػػا ٤بػػا عليػػو -رٞبػػو هللا تعػػاا-إال أف ىنػػا إشػػارة لطيفػػة عػػرؼ فيهػػا الشػػيخ 

 فقهات ا٤برجئة كليس من عقيدتو كىي:
،قػػػاؿ: "ألف اإلٲبػػػاف ا٢بقيقػػػي، مػػػا تواطػػػا عليػػػو (ُ) چڄ  ڄ  ڃ      چ عنػػػد تفسػػػّبه لقولػػػو تعػػػاا:

 .(ِ)ا٤بؤمنْب" القلا كاللساف، كإ٭با ىذا ٨بادعة  كلعةاده
چۀ  ہ   ہ  ہ  ہ     ھ  چ  كعنػػد قولػػو تعػػػاا:

،قػػاؿ:" إذا قيػػل للمنػػػافقْب آمنػػوا كمػػا آمػػػن (ّ)
 .(ْ)الناس، أم: ك ٲباف الصحابة مهنع هللا يضر، كىو اإلٲباف ابلقلا كاللساف" 

نقوؿ : إف تعريفو لإلٲباف ا٢بقيقي ىنا ،أبنو ما تواطا عليو القلا كاللساف ، كأف ذاؾ ىو إٲباف 
-الصحابة . ىذا تعريف موافق لتعريف اإلٲبػاف عنػد فقهػات ا٤برجئػة كمػا قػاؿ شػيخ اإلسػالـ ابػن تيميػة 

متكلمػػيه  : ىػػو :" قػػاؿ فقهػػات ا٤برجئػػة : ىػػو التصػػديق ابلقلػػا كاللسػػاف كقػػاؿ أكثػػر -رٞبػػو هللا تعػػاا 
 .(ٔ()ٓ)التصديق ابلقلا كقاؿ بعضه  : التصديق ابللساف" 

كمػػا عرفػػو أئمػػة أىػػل  سػػابقان ،–رٞبػػو هللا –السػػعدم  كالتعريػػف الصػػحيح لإلٲبػػاف ىػػو مػػا ذكػػره الشػػيخ 
؛ يزيػػد ابلطاعػػة، (ٕ)"تصػػديق اب١بنػػاف، كقػػوؿ ابللسػػاف، كعمػػل اب١بػػوارح كاألركػػاف السػػنة كا١بماعػػة أبنػػو:

 .(ٖ)اب٤بعصيةكينقر 
فمسمى اإلٲباف عندى  يطلق علػى ثػالث خصػاؿ ٦بتمعػة، ال ٯبػزئ أحػدٮبا عػن اآلخػر، كىػذه األمػور 

 .(ُ)الثالثة جامعة لدين اإلسالـ:)اعتقاد القلا، إقرار اللساف، عمل ا١بوارح(

                                                           

 .ٖ( سورة الةقرة:جزت من آيةُ)
 (.ِْ/  ُ،) ُ، طتيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ِ)
 .ُّ(سورة الةقرة:جزت من آيةّ)
 (.ّْ/  ُ،) مرجع سابا( انتر: السعدم ، ْ)
 (.ُْٕ/  ُِ، )ّ، طغتموع الفتاكل(انتر: ابن تيمية، ٓ)
 .ُٗد.ط ،ص ،فتح العليم العلي يف التعليا على تفسًن العبلمة السعدم( انتر: دمحم بن أٞبد بن ا٢بسن ا٤بغريب، ٔ)
 .ِّّد.ط، صالعقيدة الطحاكية   شرح(انتر: ابن أيب العز ا٢بنفي، ٕ)
 (.ُّّ/  ُ، )ُ،طشرح العقيدة الواسطيةىراس،  ( انتر:ٖ)
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 كبعةارة أخرل: 
 *قوؿ القلا، كقوؿ اللساف.

 *عمل القلا، كعمل ا١بوارح.
الفرؽ بْب أقواؿ القلا كبْب أعمالو بقولو: "أف  إا-تعاارٞبو هللا –السعدم الشيخ أشار  كقد     

أقوالو ىي العقائد الٍب يعَبؼ  ا القلا ك يعتقدىا ،كأما أعماؿ القلا فهي حركتو الٍب ٰبةها هللا 
قلةية كرسولو ،كضابطها :٧بةة ا٣بّب كإرادتو ا١بازمة ككراىية الشر، كالعـز على تركو ،كىذه األعماؿ ال

تنشا عنها أعماؿ ا١بوارح، فالصالة كالزكاة كالصـو كا٢بج كا١بهاد من اإلٲباف، كبر الوالدين كصلة 
األرحاـ كالقياـ ٕبقوؽ هللا كحقوؽ خلقو ا٤بتنوعة كلها من اإلٲباف ككذلك األقواؿ: فقراتة القرآف، 

  العلـو النافعة كلها داخلة ُب اإلٲباف كذكر هللا كالثنات عليو كالدعوة إا هللا ،كالنصيحة لعةاد هللا كتعل
"(2). 

  .االصطبلحي تعريف اإلميافتفصيل  :لثاظتطلب الثا  

 كٲبكن تفصيل  تعريف االٲباف االصطالحي أبدلتو على النحو التايل:

  قوؿ القلب: -أكالن 
هللا تةػػػارؾ  ، قػػػاؿ(ْ)؛ كىػػػو مػػػا عقػػد عليػػػو القلػػػا، كٛبسػػك بػػػو، كمل يػػػَبدد فيػػو (ّ)ىػػو اعَبافػػػو، كتصػػديقو

ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ  چ  كتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا:

                                                                                                                                                                                     

اآلاثر .كانتر :رابب ٪بيا أمْب،ِٔ،صُ،ط اإلمياف حقيقتو  خوارمو  نواقضو( انتر: عةد هللا بن عةد ا٢بميد األثرم ، ُ)
 .ُٕ،د.ط،صاإلميانية ألشتا  هللا اضتسىن

 .ٖٓ،صِطالتنبيهات اللطيفة    ( انتر: السعدم،ِ)
 .ْٕٓ،صُ، طشرح العقيدة الواسطيةابن عثيمْب ، ( انتر:ّ)
 .ِٕ،صمرجع ساباعةد هللا بن عةد ا٢بميد األثرم ،( انتر: ْ)
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چڄ  ڃ   
مػن  شػعّبة كزف : )ٱبػرج مػن النػار مػن قػاؿ ال إلػو إال هللا، كُب قلةػو.كقػاؿ النػيب(ُ)

 .(ِ)خّب(
  ك قوؿ اللساف:

 .(ّ)إقراره كالتزامو.أم: النطق ابلشهادتْب، كاإلقرار بلوازمهاىو 
چيئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت   حت  خت  مت     ىت  يت  جث   ٹ ٹ چ 

 (ْ). 
كقػػاؿ النػػيب ) : )أمػػرت أف أقاتػػل النػػاس حػػٌب يشػػهدكا أف ال إلػػو إال هللا كأف دمحما رسػػوؿ هللا كيقيمػػوا 

كحسػػا   علػػػى الصػػالة كيؤتػػوا الزكػػاة فػػ ذا فعلػػوا ذلػػك عصػػػموا مػػِب دمػػاتى  كأمػػوا٥ب  إال ٕبػػق اإلسػػالـ 
 .(ٓ)هللا...(

  اثنيان: عمل القلب:
،كنيتػػو، كتسػػليمو، كإخالصػػو، كإذعانػػو، كخضػػوعو، ك إنقيػػاده، كالتزامػػو، (ٔ)ىػػو عةػػارة عػػن ٙبركػػو كإرادتػػو

 . (ٕ)كرجاؤه، كخشيتو، كتعتيمو، كحةو –سةحانو  –كإقةالو إا هللا تعاا، كتوكلو عليو 
ػػرى مىػػٍن .(ٖ) چۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ     ىئ ٹ ٹ چ  كقػػاؿ النػػيب ) : )ايى مىٍعشى

ػانًًو كىملٍى يىػٍدخيًل اإًلٲبىػافي قػىٍلةىػوي الى تػىٍغتىػابيوا اٍلميٍسػًلًمْبى كىالى تػىتًَّةعيػوا عىػٍورىاهًتًٍ  فىً نَّػوي   مىػًن اتػَّةىػعى عىػٍورىاهًتًٍ  يػىتَّةًػًع آمىػنى بًًلسى
ًةًع اَّللَّي عىٍورىتىوي يػىٍفضىٍحوي ُب بػىٍيًتًو (اَّللَّي عىٍورىتىوي كىمىٍن يػىتَّ 

(ٗ) . 
 ك عمل اصتوارح:

                                                           

 .ّْ – ّّ( سورة الزمر: اآليتاف ُ)
 .ْْ(،رق  ا٢بديث :ِْ/ ُ،كتاب اإلٲباف، ابب زايدة اإلٲباف كنقصانو، ) صحيحو(أخرجو الةخارم ُب ِ)
 .ِٕ، صاظترجع السابا(انتر: عةد هللا بن عةد ا٢بميد األثرم ،ّ)
 .ُّاآلية  ( سورة األحقاؼ:ْ)
بيواٍ  ،كتاب اإلٲباف، ابب :فىً ف صحيحو(أخرجو الةخارم ُب ٓ)  .ِٓ(،رق  ا٢بديث:ُٕ/ُالزَّكىاة، ) الصَّالىةى كىآتػىوياٍ  كىأىقىاميواٍ  اتى
 .ْٕٓ،صُ، طشرح العقيدة الواسطيةابن عثيمْب ، (انتر:ٔ)
 .ِٗ،صُ،ط عند أىل السنة كاصتماعةاإلمياف حقيقتو  خوارمو  نواقضو (انتر: عةد هللا بن عةد ا٢بميد األثرم ، ٕ)
 .ِٓجزت من اآلية  ( سورة األنعاـ:ٖ)
صحيح .، صححو األلةا  ُب ِْٖٖ(، رق  ا٢بديث: ُِْ/  ْكتاب األدب، ابب :الغيةة ،)  سننو (أخرجو أبو داكد  ُبٗ)

 .َِّْ( ،رق  ا٢بديث: ِِٗ/  ِ، )الرتغيب كالرتىيب
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 .(ُ)أم فعل ا٤بامورات كالواجةات، كترؾ ا٤بنهيات كارمات   
،ك مػػػػا ال يػػػػؤدل إال بػػػػو؛ كػػػػتالكة القػػػػرآف، كسػػػػائر األذكػػػػار؛ مػػػػن التسػػػػةيح، (ِ)فحركاتػػػػو فعمػػػػل اللسػػػػاف:

 كالتحميد، كالتهليل، كالتكةّب، كالدعات، كاالستغفار، كالدعوة إا هللا تعاا، كتعلي  الناس ا٣بّب، كغّب 
 .(ّ)ذلك من األعماؿ الٍب تؤدل ابللساف؛ فهذا كلو من اإلٲباف

ائ  ائ  ەئ  ەئ           وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ٹ ٹ چ    

چېئ  ىئ  ىئ  
 .(ٓ) چىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ        حئ  چ .كقاؿ سةحانو: (ْ)

كعمل ا١بػوارح: مثػل الصػالة، كالقيػاـ، كالركػوع، كالسػجود، كالصػياـ، كالصػدقات، كا٤بشػي ُب مرضػاة   
هػػػاد ُب سػػػةيل هللا، كاألمػػػر اب٤بعػػػركؼ كالنهػػػي عػػػن هللا تعػػػاا؛ كنقػػػل ا٣بطػػػى إا ا٤بسػػػاجد، كا٢بػػػج، كا١ب

فيكػػوف عمػػل ا١بػػوارح إٲبػػاانن شػػرعان؛ ألف ا٢بامػػل ٥بػػذا  ،(ٔ)ا٤بنكػػر، كغػػّب ذلػػك مػػن أعمػػاؿ شػػعا اإلٲبػػاف
 .(ٕ)العمل ىو اإلٲباف

گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  چ  ٹ ٹ

چڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ  
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ     ۇ  ٹ ٹ چ  ك.(ٖ)

چۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ  ۅ      ۉ  ۉ  ې  
(ٗ). 

 ذه اطتصاؿ:عتاإلمياف مشولية كاألدلة على أف *

                                                           

 .ِٖ،صمرجع سابام ،(انتر: عةد هللا بن عةد ا٢بميد األثر ُ)
 (.ْٕٓ، )صمرجع ساباابن عثيمْب،  ( انتر:ِ)
 .ِٗ،صاظترجع السابا(انتر: عةد هللا بن عةد ا٢بميد األثرم ،ّ)
 . ِٗ( سورة فاطر: اآلية ْ)
 . ُْ( سورة األحزاب: اآليةٓ)
 .َّ،صُ،ط السنة كاصتماعةاإلمياف حقيقتو  خوارمو  نواقضو عند أىل (انتر: عةد هللا بن عةد ا٢بميد األثرم ، ٔ)
 (.ْٕٓ،)صُ، طشرح العقيدة الواسطيةابن عثيمْب ، (انتر:ٕ)
 .ٖٕ،ٕٕ( سورة ا٢بج: اآليتاف ٖ)
 . ْٔ،ّٔ( سورة الفرقاف: اآليتاف ٗ)
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ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  قولػػػو تعػػػاا:

چٿ   ٿ 
عػػػػن اإلٲبػػػػاف: أف تػػػػؤمن اب كمالئكتػػػػو - -:)عنػػػػدما سػػػػالو جربيػػػػل .قػػػػاؿ(ُ)

 ، فهذا قوؿ القلا .(ِ)ككتةو كرسلو كاليـو اآلخر كتؤمن ابلقدر خّبه كشره(
ػػةػٍعيوفى أىٍك ًبٍضػػعه كىًسػػتُّوفى كاللسػػاف كا١بػػوارح ؛ فدليلػػو قػػوؿ النػػيب القلػػا،كأمػػا عمػػل  :) اإًلٲبىػػافي ًبٍضػػعه كىسى

ا قػىٍوؿي الى إًلىوى  ا ًإمىاطىةي األىذىل عىًن الطَّرًيًق كىا٢بٍىيىاتي شيٍعةىةه ًمنى اإًلٲبىاًف(شيٍعةىةن فىاىٍفضىليهى ىى ًإالَّ اَّللَّي كىأىٍدانى
؛ فهػذا (ّ) 

فهػػذا قػػوؿ اللسػػاف كعملػػو كعمػػل ا١بػػوارح ، كا٢بيػػات عمػػل قلػػيب ،كىػػو انكسػػار يصػػيا اإلنسػػاف كيعَبيػػو 
 .(ْ)عند كجود ما يستلـز ا٢بيات

أنػو ٤بػا كػاف اإلٲبػاف ا٠بػان ٥بػذه األمػور كلهػا مػن -رٞبػو هللا تعػاا-دم٩با سػةق بػْبَّ الشػيخ السػع         
األعماؿ القلةيػة كا١بػوارح؛ ترتػا عليػو مسػالة زايدة اإلٲبػاف كنقصػانو كمػا صػريح األدلػة القرآنيػة كالنةويػة 

 الشريفة، كىذا ما سنيةينو ُب ا٤بةحث التايل.
 

 زايدة اإلمياف كنقصانو.كجوه كأدلة الثاين:  بحثاظت
 زايدة اإلمياف كنقصانو.اظتطلب األكؿ: كجوه 

ف ذا ذىا بعض ذلك فنصوص الرسوؿ إذا كاف اإلٲباف ا٤بطلق يتناكؿ ٝبيع ما امر هللا بو كرسولو 
 كأصحابو تدؿ على ذىاب بعضو كبقات بعضو، ك٥بذا كاف السلف يقولوف: إنو يتفاضل كيزيد

.(5)ازمو كمكمالتوكينقر، كالناس فيو متفاكتوف ٕبسا قيامه  بو كبلو 

                                                           

 .ُٕٕجزت من آية ( سورة الةقرة:ُ)
 .َُِ(، رق  ا٢بديث :ِٖ/ُ،كتاب اإلٲباف، ابب: معرفة اإلٲباف كاإلسالـ كالقدر،) صحيحو(أخرجو مسل   ُب ِ)
 .ُِٔ( ،رق  ا٢بديث: ْٔ/ُ،كتاب اإلٲباف ، ابب : شعا اإلٲباف ، ) صحيحو(أخرجو مسل   ُب ّ)
 .ٕٓٓ،صمرجع ساباابن عثيمْب،  (انتر:ْ)
 .ُٓ،صُط ،طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ٓ)
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تعريفػو لإلٲبػاف ُب عػدة  كنقصػانو، بعػدزايدة اإلٲبػاف  مسػالة-تعػاارٞبػو هللا -الشيخ السعدم أبرز كقد 
كيػػػػنقر  ابلطاعػػػػة،" اإلٲبػػػػاف قػػػػوؿ كعمػػػػل كاعتقػػػػاد يزيػػػػد  مواضػػػػع مػػػػن كتةػػػػو، فقػػػػاؿ عػػػػن ىػػػػذه ا٤بسػػػػالة:

  .(ُ)كأعمالو" اإلٲباف، كأخالقو،اب٤بعصية. فهو يشمل عقائد 
يزيػػػػد بقػػػػوة االعتقػػػػاد ككثرتػػػػو كحسػػػػن األعمػػػػاؿ أبف اإلٲباف:" موضػػػػع آخػػػػر: ُب-رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا–كقػػػػاؿ 

 . (ِ)"كاألقواؿ ككثرهتا كينقر بضد ذلك
 كجوه عديدة ُب مسالة زايدة اإلٲباف كنقصانو كمنها:-رٞبو هللا تعاا–كقد ذكر 

 أف ا٤بؤمنْب ينقسموف إا ثالثة طةقات: الوجو األكؿ:
سػػػػػػػابقوف اب٣بػػػػػػػّبات، كىػػػػػػػ  الػػػػػػػذين أدكا الواجةػػػػػػػات كا٤بسػػػػػػػتحةات كتركػػػػػػػوا ارمػػػػػػػات  األكىل:الطبقػػػػػػػة 

 كا٤بكركىات. فهؤالت ا٤بقربوف.
 كمقتصدكف، كى  الذين أدكا الواجةات كتركوا ارمات. :الثانية الطبقة
كظا٤بوف ألنفسه  كى : الذين خلطيوا عمػالن صػا٢بان كآخػر سػيئان. مػع بقػات أصػل اإلٲبػاف  :الثالثة الطبقة

 كىذا من أكرب الرباىْب على زايدة اإلٲباف كنقصو. معه . فما أعت  التفاكت بْب ىؤالت الطةقات.
 تها.أف ا٤بؤمنْب متفاكتوف ُب عقائدى  كأعماؿ قلو   كجوارحه . ككثرة الطاعات كقل الوجو الثاين:

 أف ا٤بؤمنْب متفاكتوف ُب علـو اإلٲباف كتفاصيلو . الوجو الثالث:
أف من ا٤بػؤمنْب مػن مل ٘بػرح ا٤بعاصػي إٲبانػو كإف كقػع منػو شػيت مػن ذلػك ابدر إا التوبػة  الوجو الرابع:

 كاإلانبة، كمنه  من ىو متجرئ على كثّب من ا٤بعاصي كمعلـو الفرؽ بينهما.
ْب مػػن ىػػو كاجػػد حػػالكة اإلٲبػػاف، كقػػد ذاؽ طعمػػو، كاسػػتحلى الطاعػػات أف مػػن ا٤بػػؤمن الوجػػو اطتػػامس:

 (.ّ)كأتثر قلةو ابإلٲباف، كمنه  من مل يصل إا ذلك
                                                           

 (.ٖٗ، مرجع سابق، ص)ُط، اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية انتر: السعدم،  (ُ)
تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن كلنفس ا٤بؤلف انتر:  (،ّٓ/ٔ،)ُ، طتيسًن الكرش الرزتن انتر: السعدم، (ِ)

اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ ،كلو أيضان: ِّ،ٗٓ،د.ط،ص غتموع الفوائد كاقتناص األكابد، ُُّ،صُ، طالقرآف
 .ُٕ،صُط اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )الفتاكل  ،ُّ،ٗ،ٖ، ص،ُط، السعدم )العقيدة اإلسبلمية 

سؤاؿ كجواب يف أىم كلنفس ا٤بؤلف:  ،ُٓ، صُ،ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ّ)
 ."بتصرؼ".ٖٔ،صِطالتنبيهات اللطيفة   . ُٔص،ُ،طاظتهمات



 

56 
 

 
 زايدة اإلمياف كنقصانو.أدلة : طلب الثايناظت

 -رٞبػو هللا تعػاا-نطرح اآلف أدلة من الكتاب كالسنة تةْب ىذه ا٤بسالة ،ككالـ الشػيخ السػعدم       
 حو٥با :
 : اضتكيم أدلة الكتاب أكالن:

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   چ  *قولػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػاا:

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  

چڈ  ژ  ژ  ڑ  
عنػد تفسػّبه لػ ايت مةينػان  -رٞبػو هللا تعػاا–،يقوؿ الشػيخ السػعدم  (ُ)

أف اإلٲبػػاف يزيػػد كيػػنقر:" ىػػ  ا٤بؤمنػػوف حقػػان أل ػػ  ٝبعػػوا بػػْب اإلسػػالـ كاإلٲبػػاف، بػػْب األعمػػاؿ الةاطنػػة 
كاألعماؿ التاىرة، بْب العل  كالعمل، بْب أدات حقوؽ اَّلٌل كحقوؽ عةاده. كقدـ تعاا أعمػاؿ القلػوب، 

كفيهػػػا دليػػػل علػػػى أف اإلٲبػػػاف، يزيػػػد كيػػػنقر، فيزيػػػد بفعػػػل  ا أصػػػل ألعمػػػاؿ ا١بػػػوارح كأفضػػػل منهػػػا،أل ػػػ
 . (ِ)الطاعة كينقر بضدىا"

چىئ  ی  ی  ی  ی چ  كيقوؿ عند قولو تعاا:      
، :"كُب ىذا دليل على زايدة اإلٲبػاف (ّ)
چڱ  ڱ  ں  ںڻ   چ  كنقصػػػو، كمػػػا قالػػػو السػػػلف الصػػػاّب، كيػػػدؿ عليػػػو قولػػػو تعػػػاا :

ڦ  ڦ   چ ، (ْ)

چڦ  ڄ   ڄ  ڄ   
عػػػػز قولػػػػو .ك (ٔ) چۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ  قولػػػػو تعػػػػاا:ك ،(ٓ) 

چڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  چ شانو: 
(ٕ). 

                                                           

 .ْ -ِ( سورة األنفاؿ :اآلايت ُ)
 (.ُّٓ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ِ)
 .ٕٔ( سورة مرمي : جزت من آيةّ)
 .ُّ( سورة ا٤بدثر: آيةْ)
 .ِ( سورة األنفاؿ:جزت من آيةٓ)
 .ُٕ( سورة دمحم:آيةٔ)
 .ْ( سورة الفتح:آيةٕ)
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كيدؿ عليو أيضا الواقع، ف ف اإلٲباف قوؿ القلا كاللسػاف، كعمػل القلػا كاللسػاف كا١بػوارح، كا٤بؤمنػوف  
 . (ُ)متفاكتوف ُب ىذه األمور، أعت  تفاكت" 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   ڤڦ  ڦ  ڦ  چ  كيقػػػوؿ عنػػػد قولػػػو تعػػػاا:           

چڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  
دليػػػل علػػػى أف اإلٲبػػػاف يزيػػػد كيػػػنقر، كأنػػػو ،:"كُب ىػػػذه اآليػػػة (ِ)

 .(ّ)ينةغي للمؤمن، أف يتفقد إٲبانو ك يتعاىده، فيجدده كينميو، ليكوف دائما ُب صعود"
 :النبوية أدلة السنة اثنيان:

ػػا حػػديث النػػيب ىى ا قػىػػٍوؿي الى إًلىػػوى ًإالَّ اَّللَّي كىأىٍدانى ػػةػٍعيوفى أىٍك ًبٍضػػعه كىًسػػتُّوفى شيػػٍعةىةن فىاىٍفضىػػليهى :) اإًلٲبىػػافي ًبٍضػػعه كىسى
ًإمىاطىػػةي األىذىل عىػػًن الطَّرًيػػًق كىا٢بٍىيىػػاتي شيػػٍعةىةه ًمػػنى اإًلٲبىػػاًف( 
رٞبػػو هللا تعػػاا عنػػد -يقػػوؿ الشػػيخ السػػعدم ؛(ْ)

..كىػػذا مػػن أدلػػة .لةاطنػػة كالتػػاىرة كلهػػا مػػن اإلٲبػػافالشػػعا الػػٍب ترجػػع إا األعمػػاؿ ا"كىػػذه : شػػرحو
كىػػذا  السػػلف علػػى أف اإلٲبػػاف يزيػػد كيػػنقر. كذلػػك ٕبسػػا علػػـو اإلٲبػػاف كمعارفػػو، كٕبسػػا أعمالػػو.

 .(ٓ)األصل قد دٌؿ عليو الكتاب كالسنة ُب مواضع كثّبة"
 

(ٔ)ُب مسالة زايدة اإلٲباف كنقصانو اعةآرا  ؼتالفة ألىل السنة كاصتمكانت ىناؾ  ك   
 

فكالٮبػا حكػ  علػى  إا القوؿ بعدـ الػزايدة أك النقصػاف ُب اإلٲبػاف،؛ (ُ)ا٤بعتزلةك  (ٕ)ا٣بوارج، فذىةت 
كفػرت ا٣بػوارج ابلػذنا  على مرتكا الكةّبة اب٣بلػود ُب النػار، كمل ٱبتلفػوا إال ُب مسػماه ُب الػدنيا، فػػ"

                                                           

 (.ْٗٗ/  ُ، )مرجع سابا السعدم،(انتر: ُ)
 .ُِْ( سورة التوبة:آية ِ)
 (.ّٔٓ/  ُ، )ساباالرجع اظت (انتر: السعدم،ّ)
 .ُِٔ( ،رق  ا٢بديث:ْٔ/  ُ، كتاب اإلٲباف ، ابب : شعا اإلٲباف ، ) صحيحو( أخرجو مسل  ُب ْ)
 .ّّص، ُط، اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )اضتديث ( انتر: السعدم، ٓ)
، فا٤بسالة مةسوطة فيو بشكل ِّٗ، صِط كنقصانو زايدة اإلمياف زيد من التفصيل يراجع كتاب: عةد الرزاؽ العةَّاد، ٤ب (ٔ)

 .جيد

كل من خرج عن اإلماـ ا٢بق الذم اتفقت ا١بماعة عليو يسمى خارجيا سوات كاف ا٣بركج ُب أايـ الصحابة  ىو اطتوارج: (ٕ)
االس  ٣بركجه  على ا٣بليفة الراشد  ك٠بوا  ذا ،كاف بعدى  على التابعْب إبحساف كاألئمة ُب كل زمافعلى األئمة الراشدين أك  
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كافقػته  ا٤بعتزلػة علػى زكاؿ ٝبيػع إٲبانػو كإسػالمو، كعلػى  ك ،٨بلدان ُب الناركجعلوا صاحا الكةّبة كافران 
خلػػوده ُب النػػار، لكػػن انزعػػوى  ُب االسػػ ، فلػػ  يسػػموه كػػافران، بػػل قػػالوا: ىػػو فاسػػق ال مػػؤمن كال مسػػل  

خػرة كال كافر، ننزلو منزلة بْب ا٤بنزلتْب، فهػ  كإف كػانوا ُب االسػ  إا السػنة أقػرب، فهػ  ُب ا٢بكػ  ُب اآل
(ِ)ا٣بوارجمع 

. 

يزيد كال ينقر، أك أفَّ اإلٲباف يزيد كتيوقًٌف ُب النقصاف، ىناؾ قائلْب أبف اإلٲباف  اآلخر ا١باناكعلى 
إا عمـو الفوضى  يؤدل-نقصانوك  اإلٲباف مسالة الزايدة ُب-الفه  ا٣باطع ٤بفهـو كأثر ىذا 

٤بعاصي، ال يردعه  رادع، ال من قرآف كانتشارىا، فكثّب من الناس كما نرل يناموف كيصحوف على ا
كال من سنة، كال قوؿ قائل أك مذكر، فكيف    إف عرفوا أف ىذه األعماؿ الٍب ٘برؤا عليها، كتلك 

(ّ)!!الفرائض الٍب فرطوا فيها، ال ٰباسا ا٤برت عليها، كأ ا ال ترفع من درجة كال تضع إا دركة؟
. 

، كىػذا مػا سػار عليػو الكتاب كالسػنة علػى أف اإلٲبػاف يزيػد ابلطاعػة كيػنقر اب٤بعصػية دؿَّ ٩با تقدـ      
 فيو على منهج أىل السنة كا١بماعة.-رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدم

 
 
 

                                                                                                                                                                                     

فسموا بذلك حركرية، من عقائدى  تكفّب  حركرات، يقاؿ: ٥بايـو التحكي ، فمضوا عنو كنزلوا أبرض -هنع هللا يضر-علي بن أيب طالا 
أيب طالا كطلحة كالزبّب كعائشة  كعلي بنعلى إكفار عثماف  كإٝباعه -منه ات إال النجد-٨بلد ُب النار  الكةّبة، كأنوصاحا 

الشهرستا ، (، ُٕٔ/ُ) ،ِط اإلسبلميٌن كاختبلؼ اظتصلٌن   مقاالتاألشعرم، انتر ُب الَبٝبة: * ا١بمل.  كأصحاب-اهنع هللا يضر-
 .(ُُّ/  ُ)، د.ط،   كالنحل اظتلل

ى  أتةاع كاصل بن عطات كعمرك بن عةيد، ٠بو بذلك العتزاؿ كاصل بن عطات ٦بلس ا٢بسن الةصرم، لقوؿ كاصل  اظتعتزلة: (ُ)
أبف مرتكا الكةّبة ال مؤمن كال كافر، بل ُب منزلة بْب ا٤بنزلتْب، كى  فرؽ كثّبة ٯبمعها ما يسمونو أبصو٥ب  ا٣بمسة 

 األمر اب٤بعركؼ كالنهي عن ا٤بنكر.ٓا٤بنزلتْب،  ا٤بنزلة بْبْالوعد كالوعيد، ّالعدؿ، ِالتوحيد، ُكىي:
 .ُِ-َِص د.ط، ،الفرؽ بٌن الفرؽ ،كانتر: الةغدادم،(ِّٓ/ُ، ) مرجع سابا انتر ُب الَبٝبة: األشعرم ،* 
 ُٕٓ، صُط، العقيدة األصفهانيةابن تيمية، أٞبد بن عةد ا٢بلي ، انتر:  (ِ)
 .َِٕ،د.ط، ص كاظتوضوعاتاإلسرائيليات رمضاف الغناـ ، انتر:  (ّ)
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 اإلمياف.يف  الثالث: االستثنا  بحثاظت
 كنفيػػان  ألقػػداره، كإثةػػااتن  تعػػاا، هللا مػػن خػػوفه  لشػػدة اإلٲبػػاف؛ ُب االسػػتثنات يػػركف :كا١بماعػػة السػػنة أىػػل
 كرجػات ٕبقائقػو، قػاموا يكونػوا ال أف خوفػان  كلكػن بػو، اإلٲبػاف علػيه  ٯبػا فيمػا شكان  ال أنفسه ، لتزكية
 .ككماالتو بواجةاتو أيتوا أف

 مػػن يقصػدكف بػل كفػر؛ ذلػػك ُب الشػك ألف اإلٲبػاف؛ ُب الشػك كجػػو علػى كػاف إذا االسػتثنات كٲبنعػوف
 .(ُ)أخرل جهة من بكمالو ا١بـز كعدـ جهة، من إٲبا   ُب الشك نفي: ذلك

                                                           

 .ْٕ،صُ،ط اإلمياف حقيقتو  خوارمو  نواقضو( انتر: عةد هللا بن عةد ا٢بميد األثرم ، ُ)
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كىػذا معتقػد على بياف تعريػف اإلٲبػاف، كأنػو يزيػد كيػنقر، إف مسالة االستثنات ُب اإلٲباف مسالة مَبتةة 
: "االسػػتثنات ُب اإلٲبػاف سػػنة عنػػد أصػػحابنا -هللا عليػػو رٞبػة-تيميػػةأىػل السػػنة يقػػوؿ شػيخ اإلسػػالـ ابػػن 

 . (ُ)كأكثر أىل السنة"
كبيانػػو ٤بسػػالة زايدة اإلٲبػػاف لإلٲبػػاف، تعريفػػو  بعػػد-تعػػاارٞبػػو هللا –كيقػػوؿ الشػػيخ السػػعدم            
فيصػػح أف يقػػوؿ: أان مػػؤمن إف شػػات ."كيرتةػػوف علػػى ىػػذا األصػػل صػػحة االسػػتثنات ُب اإلٲبػػافكنقصػػانو: 

 .(ِ)؛ ألنو يرجو من هللا تكميل إٲبانو فيستثِب من غّب شك منو ٕبصوؿ اإلٲباف"هللا
ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      چ  ُب تفسّبه لقولو تعاا: -رٞبو هللا تعاا–كقاؿ            

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  

چڇ  ڇ  ڍ   
،:"داللة على جواز إضافة اإلنساف إا نفسو اإلٲباف، على كجو التقييد، بل على  (ّ)

ك٫بوه، ف نو ال يقاؿ إال مقركان ابالستثنات اب٤بشػيئة، ٤بػا فيػو مػن  كجوب ذلك، ٖبالؼ قولو: "أان مؤمن"
 .(ْ)تزكية النفس، كالشهادة على نفسو ابإلٲباف "

كىػػو ا٤بنسػػوب إا أىػػل السػػنة: أف اإلٲبػػاف -تعػػاارٞبػػو هللا – الشػػيخ السػػعدم٩بػػا تقػػدـ بػػْبَّ لنػػا         
 .قوؿ كعمل؛ يزيد كينقر، يزيد ابلطاعة، كينقر اب٤بعصية، كأنو ٯبوز االستثنات فيو

 
 
 
 

                                                           

 (.ٔٔٔ/ٕ، )ّ، طغتموع الفتاكل(انتر: ابن تيمية، ُ)
كانتر: عةد الرزاؽ العةَّاد،  .ُٗ، ُٖ،ص ُط اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )الفتاكل   ( انتر: السعدم،ِ)
 .َُّ، صِطلشيخ عبد الرزتن ابن سعدم  ا
 .ُّٔ( سورة الةقرة:آيةّ)
، تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف (، كانتر:ٕٔ/ُ،)ُ، طتيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ْ)
 .ُُ،صُط
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 اإلمياف الكامل كالناقص. الرابع: بحثاظت
الكتاب كالسنة دال من كجوه كثّبة على أف العةد يكوف فيو خّب كشر، كإٲباف كخصاؿ كفر، كخصاؿ  

الػػذم ابينػػوا فيػػو ا٣بػػوارج ا٤بػػارقْب  أىػػل السػػنة ٙبقيػػق مػػذىا نفػػاؽ ال ٚبرجػػو عػػن اإلٲبػػاف ابلكليػػة، كىػػذا
ين كافقػوا ا٣بػوارج ُب ا٤بعػُب الذين يسلةوف العصاة اس  اإلٲبػاف كٱبلػدك   ُب النػار كابينػوا فيػو ا٤بعتزلػة الػذ

( التنبيهػات اللطيفػةُب كتابػو )-رٞبػو هللا تعػاا–كخالفوى  ُب اللفظ. كىذا ما تناكلو الشػيخ السػعدم 
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فيمػػا  كىػػذا مػا سػػنةينو (مطلػػق اإلٲبػاف)ك  اإلٲبػػاف ا٤بطلػق(،)ح فيػػو تعريػف كُب غػّبه مػػن كتةػو حيػػث كضَّػ
 يلي:

  :مطلا اإلمياف   )اإلمياف اظتطلا)تعريف اظتطلب األكؿ: 
متحداثن عن عقيػدة أىػل السػنة  ق ِٖٕ)ت-رٞبو هللا تعاا-يقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية          

يسػػلةوف الفاسػػق ا٤بلػػي اسػػ  اإلٲبػػاف ابلكليػػة، كال ٱبلدكنػػو ُب النػػار كمػػا تقػػوؿ ا٤بعتزلػػة بػػل  ُب ذلػػك: "كال
 ال) :الفاسػػق يػػدخل ُب اسػػ  اإلٲبػػاف ا٤بطلػػق، كقػػد ال يػػدخل ُب اسػػ  اإلٲبػػاف ا٤بطلػػق، كمػػا ُب قولػػو 

 كىػو يسػرؽ حػْب يسػرؽ كال مػؤمن كىػو ايشػر  حػْب ا٣بمػر يشرب كال مؤمن كىو يز  حْب الزا  يز 
، كنقػوؿ : ىػو مػؤمن ُ (مػؤمن كىػو ينتهةهػا حػْب أبصػارى  فيهػا إليػو النػاس يرفػع  ةػة ينتهػا كال مؤمن

 .ِمطلق االس " اانقر اإلٲباف ،أك مؤمن إبٲبانو فاسق بكةّبتو فال ييعطى االس  ا٤بطلق ك ال يسل
 (مطلق اإلٲباف)ك  اإلٲباف ا٤بطلق(،) تعريف -رٞبو هللا تعاا-كقد أبرز الشيخ السعدم          

بقولو:" ا٤بؤمن ا٤بطلق ا٤بمدكح الذم إٲبانو ٲبنعو من دخوؿ النار: ىو الذم أدم الواجةات كترؾ 
ارمات، كأما من أطلق عليو اس  اإلٲباف كدخل ُب األمر كالنهي كُب ذـ الشارع لو على بعض 

عض ارمات، كيَبؾ بعض األفعاؿ أك الَبكؾ، فهذا الذم معو أصل اإلٲباف، كلكنو يتجرأ على ب
الواجةات، فهذا إٲبانو ٲبنعو من ا٣بلود ُب النار ،كٮبا  كالشجرة يتناكؿ األصل كالفرع إذا كجد ،كقد 

يقطع من الفركع شيت فتةقى شجرة انقصة ٕبسا ما زاؿ منها، ككذلك اإلٲباف كما مثلو هللا 
.(3)ابلشجرة"

                                                           

. ِِٓٗ( ،رق  ا٢بديث:ّٗٔ/ ٖ، كتاب ا٤بتامل ك الغصا ، ابب :النهىب بغّب إذف صاحةو ،)صحيحوأخرجو الةخارم ُب  ُ
. عن أيب ٕٓ(،رق  ا٢بديث:ٕٔ/ ُ، كتاب اإلٲباف، ابب: بياف نقصاف اإلٲباف اب٤بعاصي ،)صحيحوأخرجو مسل  ُب 

 .-هنع هللا يضر-ىريرة

 .ِْص ، ِط، العقيدة الواسطيةانتر: ابن تيمية ،   ِ

 ."بتصرؼ".ُْٗ،ُٔ،صُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ّ)
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ُب حكػػ  الفاسػػق ا٤بلػػي:" مػػن كػػاف مؤمنػػان موحػػدان  -ارٞبػػو هللا تعػػا-كيقػػوؿ الشػػيخ السػػعدم          
فػػال  كىػػو مصػػر علػػى ا٤بعاصػػي؛ فهػػو مػػؤمن ٗبػػا معػػو مػػن اإلٲبػػاف؛ فاسػػق ٗبػػا تركػػو مػػن كاجةػػات اإلٲبػػاف.

 يدخل ُب االس  الذم يستحق أىلو الوعد دكف الوعيد بل يكوف من أىل الوعيد .
فاإلميػاف ٗبعاصػيو، كمػع ذلػك ال ٱبلػد ُب النػار. مستحقه للوعد إبٲبانو كللوعيد  انقص اإلمياف:        

  .(0)ٲبنع من ا٣بلود فيها" كاإلمياف الناقص:ٲبنع من دخوؿ النار. اظتطلا التاـ: 
 من خالؿ ما تقدـ:

چ  :ىو الذم يتناكؿ اإلٲباف ا٤بمدكح الكامل ُب مثل قولو تعاا :أبنو اإلمياف اظتطلانعرًٌؼ           

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ   ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  

چڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ    
كاإلٲباف ا٤بمدكح  الكامل الذم يؤتى بو ُب سياؽ الثنات ِ

على أىلو .كىو اإلٲباف الذم ٲبنع صاحةو من التجرم على الفواحش من الزان كشرب ا٣بمر كالسرقة 
 أما تعريف مطلا اإلمياف:ك         .(3)كىذا ىو اإلٲباف الكامل كىو الذم ٲبنع دخوؿ النار. ك٫بوىا.

النةوية  كالسنةا٢بكي  ،ف نو قد ثةت ُب الكتاب  ،الذم يدخل فيو اإلٲباف الكامل كاإلٲباف الناقرىو 
ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ  من ا٤بؤمنْب، كأٝبع على ذلك سلف األمة ك أئمتها، إطالقو على العصاة ،

چٺ  
﮻  ﮼  چ  :أم مؤمن من األرقات ُب ىذا النر ،ككذلك قولو تعاا كمن ا٤بعلـو دخوؿ،ْ

چ﮽       ﮾  ﮿  ﯀﯁             
 فسماى  إخوة بعد كجود االقتتاؿ.،(ٓ)

                                                           

 .ُٓص،ُطسؤاؿ كجواب يف أىم اظتهمات  . كلنفس ا٤بؤلف،ُُ،صمرجع سابا( انتر: السعدم، ُ)

 .ّ-ِسورة األنفاؿ:آية ِ

 "بتصرؼ"  ٖٖ، صِط  التنبيهات اللطيفة   ( انتر: السعدمّ)

 . ِٗسورة النسات :آية   ْ

 .َُسورة ا٢بجرات: آية (  ٓ)
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كىذا اإلٲباف الذم يقاؿ لصاحةو: إنو من ا٤بؤمنْب يدخل فيو ىذا كىذا، كىو الػذم ال ٲبنػع صػاحةو    
كىو الذم ٲبنع من ا٣بلود ُب النػار،  من التجرم على الفواحش من الزان كشرب ا٣بمر كالسرقة ك٫بوىا.

 .(0)كىذا ىو اإلٲباف الناقر
      

 كأمثلتها.بائر حكم مرتكب الك اظتطلب الثاين: 
، اإلٲبػػافتنافيػػو فعليػػو فمرتكػػا الكةػػّبة ال ٱبػػرج مػػن  اإلٲبػػاف، كالعنػػد أىػػل السػػنة أف الكةػػائر ال تػػنقض 

 الكةّبة.  نةْب تعريفما يتعلق ٕبك  مرتكا الكةّبة إبراز ُب الشركع  قةلك 
 الكبائر لغةن:أكالن: 
ػريـى عىتيػ ى كجىسيػ ى ككػل مػا عتػ  كجسػ  فقػد  كىي الكةّبة ٝبع  ةػيػرى كىكى ، كىػيُب اللغة: ماخوذة مػن كى ةػيػرى  كى

ةػيرى ًكربىان ككيرٍبان ككيةىار ككيةَّار ككةّب كا٤بؤنث منو كةّبة.  نقيض صىغيرى فقوؿ كى

 .(ِ)ىي كل فعلة منهي عنها شرعان لقةحها كعتي  أمرىا، كٝبعها كةائر كالكبًنة: 

 شرعاى:الكبائر تعريف  اثنيان:

للكةػّبة تعريػف أٝبػع  أفضػل كك ،(ْ): كػل مػا  ػى هللا عنػو فهػو كةػّبةكىػي.(ّ)الكةائر ما يستصػغره العةػاد
ُب -رٞبػو هللا تعػاا–رجحػو الشػيخ السػعدم  كا٤بتػاخرين، ككالذم ارتضػاه أكثػر العلمػات مػن ا٤بتقػدمْب 

:" كػػػل عمػػػل أكجػػػا هللا تعػػػاا فيػػػو حػػػدان ُب الػػػدنيا أك عػػػذاابن ُب اآلخػػػرة، أك لعػػػن فاعلػػػو، أك (ٓ)تفسػػػّبه

                                                           

 "بتصرؼ". ٖٖ، صِط  التنبيهات اللطيفة   ( انتر: السعدمُ)

"، صْ، طالقاموس احمليط(الفّبكز آابدم، ِ) ةػيرى "، ُ، طلساف العرب، ابن منتور، َُٔ، مادة:" كى ةػيرى ، مادة:" كى
"، ص  د.ط لوسيط اظتعجم ا(، إبراىي  مصطفى، أٞبد الزايت، حامد عةد القادر، دمحم النجار، َّٕٖ/ٓ) ةػيرى  .ِٕٕمادة:" كى
 (.ِّّ-َِّ/  ُ، )ِ، طمدارج السالكٌن  ( انتر: ابن القي ،ّ)
 (.ُْ/ٓ،) ُ، طجامع البياف يف أتكيل القرآف( انتر: الطربم ،ْ)
 .ُُْ،ص ُ، طتيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ٓ)
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غضػػػا عليػػػو أك تػػػربأ منػػػو هللا كرسػػػولو، أك توٌعػػػد عليػػػو بعػػػدـ دخػػػوؿ ا١بنػػػة، أك عػػػدـ اإلٲبػػػاف، أك كصػػػفو 
 ..فيدخل ُب ذلك ٝبيع األعماؿ الٍب كصفها الشارع بذلك(ُ)ابلفسق أك ٫بوه"

 :مرتكب الكبًنة حكم اثلثان:    
ف ف نصوص الكتاب كالسنة تدؿ داللة كاضحة على أف مرتكا الكةّبة  :أما حك  مرتكا الكةّبة   

ال يكفر كال ٱبرج من الدين بسةا ارتكابو للكةّبة، كإ٭با ينقر إٲبانو فال يذىا عنو اإلٲباف ابلكلية 
 .بل يةقى معو مطلق اإلٲباف

 النار فال ٱبلد أحد ُب النار بسةا ارتكاب الكةّبة؛ ألنو ال كارتكاب الكةّبة ليس سةةا للخلود ُب
 .يوجا ا٣بلود ُب النار إال اإلشراؾ اب

كىذا ىو قوؿ أىل السنة كا١بماعة، كأدلة الكتاب كالسنة ٝبعيها متضافرة على تقريره كأتصيلو كالرد 
 .على من خالفو

 .الدين ابلكلية كأكجةوا لو ا٣بلود ُب النار: فقد كفركا مرتكا الكةّبة كأخرجوه من اطتوارجأما 
فقد كافقوا ا٣بوارج ُب خلود مرتكا الكةّبة ُب النار، كأما ُب الدنيا فهو عندى  ليس اظتعتزلة:  كأما

 .مؤمنا كال كافرا، كإ٭با ُب منزلة بْب ا٤بنزلتْب
ع مع الكفر طاعة". : فقالوا: "إنو ال يضر مع اإلٲباف معصية كما ال تنف(ِ)اظترجئة اطتالصةكأما 

 .فمرتكا الكةّبة عندى  مؤمن كامل اإلٲباف كال يستحق دخوؿ النار

                                                           

(، ابن حجر العسقال ، َٓٔ/ُُ، )ّ، طغتموع الفتاكل(. كانتر: ابن تيمية، ِْ/ٓ، )ُ، طمرجع سابا(انتر: الطربم، ُ)
(، ِٓٓ/ِد.ط، )العقيدة الطحاكية   شرح(. ابن أيب العز ا٢بنفي، ُْٖ/ُِ، د.ط، )فتح البارم شرح صحيح البخارم

، ُ، طاصتامع ألحكاـ القرآف(، القرطيب، ّٓٔ/ُ، )ِط لوامع األنوار البهية كسواطع األسرار األثرية السفاريِب، 
 (.ُّ/ُ، )ُ، طالزكاجر عن اقرتاؼ الكبائر، ابن حجر ا٥بيتمي، ٖ، صّ، طالكبائر(، دمحم بن عةد الوىاب، ُُٔ/ٓ)
 كالثا : التاخّب،كاإلرجات على نوعْب: أحدٮبا ٗبعُب اإلٲباف، ٠بوا بذلك نسةة إا اإلرجات، كىو أتخّب العمل عن  :اظترجئة (ِ)

مرجئة ا٣بوارج كمرجئة القدرية كمرجئة ا١بربية كا٤برجئة ا٣بالصة، كى  الذين يقولوف: ال يضر  أصناؼ:إعطات الرجات. كا٤برجئة أربعة 
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كا٤بذىا ا٢بق  النةوية، كالسنة ا٢بكي   كىذه الفرؽ كلها جانةت الصواب، كخالفت نصوص الكتاب
عليو كىو  النةوية، كالسنة ا٢بكي   ُب ذلك ىو مذىا أىل السنة كا١بماعة؛ لداللة نصوص الكتاب

بْب ىذه ا٤بذاىا الضالة، فمن مات على كةّبة فامره مفوض إا هللا إف شات عاقةو كإف شات كسط 
 .(ُ)عفا عنو، كإذا عاقةو  ا ف نو ال ٱبلد خلود الكفار بل ٱبرج من النار كيدخل ا١بنة

على من خالفو، كذكر لو أدلة كثّبة من  كرد ىذا ا٢بك  -رٞبو هللا تعاا-تناكؿ الشيخ السعدم كقد
: "كةائر الذنوب كصغائرىا ال تصل بصاحةها -تعاا رٞبو هللا-قاؿ النةوية،  كالسنة ا٢بكي   الكتاب

كال ، إا الكفر كلكنها تنقر اإلٲباف من غّب أف ٚبرجو من دائرة اإلسالـ، كال ٱبلد صاحةها ُب النار
٣بوارج، أك ينفوف عنو اإلٲباف كما تقوؿ ا٤بعتزلة، بل يقولوف ىو يطلقوف عليو اس  الكفر كما تقولو ا

 .(ِ)مؤمن إبٲبانو فاسق بكةّبتو فمعو مطلق اإلٲباف، أما اإلٲباف ا٤بطلق فينفى عنو"

أف الكةائر ال يكفر صاحةها، كال توجا ا٣بلود ُب  على-رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدمكقد استدؿ 
 :منها، كثّبةالنار أبدلة  

،يقوؿ الشيخ 3چ  ۀڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻٹ ٹ چ  الدليل األكؿ: 
دليل على أف القاتل ال يكفر، ألف ا٤براد ،4چڱ ٹ چ "ُب قولو  :-رٞبو هللا تعاا-السعدم

                                                                                                                                                                                     

اشتهر عند أىل  هو: الذمفمرجئة الفقهات أما  ،كما ال ينفع مع الكفر طاعة، كمن ىؤالت جه  كأصحابو  ذنا،مع اإلٲباف 
 (.ُّٖ-ُْٔ/ُ)، ، د.ط،  كالنحل اظتللالشهرستا ، انتر ُب الَبٝبة: *الكوفة. 

 القبوؿ معارج  ا٢بكمي، ،كما بعدىا (ّٔٔ/ُ، )ِط لوامع األنوار البهية كسواطع األسرار األثرية السفاريِب،  انتر: (ُ)
، شرح العقيدة الواسطية عثيمْب،ابن  .ُٔ،َٔص ،ِط اللطيفة   التنبيهات انتر: السعدمكما بعدىا،  (ُْٕ/ِ)
 .ُِِ، ُُِص،ُ،طالعقيدة الواسطيةشرح كانتر: ىراس ،  ، ٕٓٓ،صُط
  .ُٖص ،ُط اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )الفتاكل   ( انتر: السعدم،ِ)
 . ُٖٕسورة الةقرة: جزت من آية- ّ

 . ُٖٕسورة الةقرة: جزت من آية- ْ
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كمن ابب أكا سائر ا٤بعاصي الٍب ىي دكف القتل، ، ابألخوة ىنا األخوة اإلٲبانية فل  ٱبرج ابلقتل منها
(ُ) ا فاعلها كإ٭با ينقر بذلك إٲبانو"كال يكفر 

. 
ڻ  ڻ  ڻ      ۀ  ۀ  ہ  ہ     ڻڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ں  ںٹ ٹ چ  الدليل الثاين:

﮼  ﮽         ﮵ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ےہ     ہ  ھ  ھ     ھ  ھ ﮻   ﮸  ﮹   ﮺   ﮶  ﮷  

تفسّبىا عند  -رٞبو هللا تعاا-،يقوؿ الشيخ السعدم ِچ             ﯁﮾  ﮿  ﯀
 ك٥بذا، اإلٲبانية، لوخوة مناؼ ا٤بؤمنْب بْب االقتتاؿ أف: تقدـ ما غّب الفوائد، من اآليتْب ىاتْب كُب:"

 الذنوب من كغّبه القتاؿ كجود مع تزكؿ ال اإلٲبانية، كاألخوة اإلٲباف، كأف الكةائر، أكرب من كاف
 بْب اإلصالح، كجوب كعلى كا١بماعة، السنة أىل مذىا ذلك كعلى الشرؾ، دكف الٍب الكةار،
 .(ّ)"ابلعدؿ ا٤بؤمنْب

 حجة أ ا كجد أتملها من القرآف، من بنصوص الةاطل مذىةه  على كا٤بعتزلة ا٣بوارج استدؿ كقد     
 حديث أك آبية ٰبتج مةطل ككل" ُب ذلك:-رٞبو هللا تعاا-٥ب . لذا يقوؿ الشيخ السعدم ال عليه 
 تفسّبه ُب كاف كلذلك .(4)"عليو حجة بو احتج فيما يكوف أف بد فال الةاطل قولو على صحيح
 حجة  ا ا٤بستدؿ اآلية ُب أف بْب الةاطل، مذىةه  على كا٤بعتزلة ا٣بوارج  ا استدؿ آبية مر إذا للقرآف
.(5) ٥ب . ال عليه   

                                                           

 (.ْٖ/ُ)،ُ، طتيسًن الكرش الرزتن انتر: السعدم، (ُ)
 .َُسورة ا٢بجرات:آية- ِ

 (.ََٖ/ُ) ،مرجع سابا السعدم،انتر:  (ّ)
 (.َُّ/ُ) ،اظترجع السابا انتر: السعدم، (ْ)
 .َُّ/ُ، ّّٖ/ُ، ْٔٗ/ٓ، ُِٗ/ِّ، ٕ، ّٔ/ِ، ْٓٗ/ٕ،ُ، طتيسًن الكرش الرزتن انتر: السعدم، (ٓ)
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ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ٹ ٹ چ  استدالؿ اظتبطلٌن كىي حجة عليهم: أمثلة كمن

1چۇئ    ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ     

عند تفسّبىا مةينان حك  ا٤بوحدين الذين اجتمعت لديه  -رٞبو هللا تعاا-يقوؿ الشيخ السعدم
 شةهة فيها يكوف فال ا٤بعاصي، من دكنو فما الكفر ا٤بعصية اس  ُب الطاعات كا٤بعاصي: "كيدخل

 رسولو، كطاعة طاعتو على ا١بنة دخوؿ رتا تعاا هللا ف ف ا٤بعاصي أىل بكفر القائلْب للخوارج
 عذاب، كمن بال ا١بنة دخل اتمة طاعة أطاعو فمن رسولو، كمعصية معصيتو على النار دخوؿ كرتا
 فيو اجتمع كمن فيها، كخلد النار دخل دكنو، فما الشرؾ فيها يدخل اتمة معصية كرسولو هللا عصى
 دلت كا٤بعصية، كقد الطاعة من فيو ما ٕبسا كالعقاب الثواب موجا من فيو كاف كطاعة، معصية

 من معه  فما النار، ُب ٨بلدين غّب التوحيد، طاعة معه  الذين ا٤بوحدين أف على ا٤بتواترة النصوص
.(2)فيها" ا٣بلود من ٥ب  مانع التوحيد  

ڀ  ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ   چ تعاىل: بقولو استدالعتم أيضا ذلك أمثلة كمن

ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ    ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ     ٿ  ٿ  ٺڀ  ڀ  ڀ 

چڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  چ   چ  چ  ڇ  ڃڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ
3

 

 الوعيد نصوص ُب هللا رٞبه  العلمات عند تفسّبىا:"اختلف-رٞبو هللا تعاا-يقوؿ الشيخ السعدم
 األمور ىذه يقاؿ أف فيها كاألحسن اب، الشرؾ دكف الٍب الذنوب من الكةائر أىل ٚبليد ظاىرىا الٍب
 ٲبنعو ما يوجد مل إف ا٤بوجا كلكن لذلك، كمقتضيات موجةات النار ُب ا٣بلود عليها هللا رتا الٍب

                                                           

 .ُْسورة النسات: آية ُ

 (.َُٕ/ُ) ،مرجع سابا انتر: السعدم، (ِ)
  .ِٕٓسورة الةقرة: آية ّ
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 ا٣بلود من مانع كاإلٲباف التوحيد أف األمة سلف كإٝباع كالسنة ابلكتاب عل  كقد مقتضاه، عليو ترتا
.(1) كفره" عن النتر بقطع فيها للخلود صا٢با عملو لصار التوحيد من اإلنساف مع ما فلوال النار، ُب  

ڱ  ڱ  ڱ     ں   ں  ڻ   ڻ  ڻ  چ  :تعاىل بقولو استدالعتم أيضا ذلك أمثلة كمن

چہ   ہ  ہ  ہ    ۀڻ  ۀ
 عند تفسّبىا:" كقد-رٞبو هللا تعاا-يقوؿ الشيخ السعدم، 2

 الشرؾ، ُب ظاىرة ف  ا ترل، كما عليه  حجة كىي ا٤بعصية، صاحا كفر على ا٣بوارج  ا احتج
 بو احتج فيما يكوف أف بد فال الةاطل قولو على صحيح حديث أك آبية، ٰبتج مةطل كل كىكذا
.(3)عليو" حجة  

ىل السنة كا١بماعة للحق ُب ذلك ١بمعه  بْب ألىدل هللا كغّبىا من األمثلة الٍب تةْب        
بينها، ال كما يفعلو ا٤بةطلة من األخذ بطرؼ من النصوص كتركه  طرفا آخر النصوص كتوفيقه  

(ْ)رد عليه   الشتمالو على
. 

 ذكر غتموعة من الكبائر ككبلـ الشيخ السعدم عنها: رابعان:

:" كمػن أتػى أثر الكةائر ُب ذىاب ا٣بوؼ مػن هللا بقولػو -رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدميةْب         
الكةائر مثل: الزان كالسرقة، أك شرب ا٣بمر كغّب ذلك، فال بد أف يذىا ما ُب قلةو من تلك ا٣بشية، 

                                                           

 (.ُُٔ/ُ)، تيسًن الكرش الرزتن السعدم،انتر:  (ُ)
 .ُٖسورة الةقرة:آية- ِ

 (.ٕٓ/ُ) ،مرجع سابا انتر: السعدم، (ّ)
.ُّٓ-ُُّص ،ِسعدم  طعبد الرزتن ابن  لشيخالعةَّاد، اعةد الرزاؽ انتر: (ْ)
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كا٣بشوع كالنور، كإف بقي أصل التصديق ُب قلةو، كىذا من اإلٲبػاف الػذم ينػزع عنػو عنػد فعػل الكةػّبة" 
(0). 

 مػػن سػػيخرجوف ا٤بػػؤمنْب أفعلػػى  القرآنيػػةابآلايت -تعػػااهللا رٞبػػو -كقػػد اسػػتدؿ الشػػيخ السػػعدم     
 منها: أبدلة كثّبة فعل ما ا٤بعاصي من فعل كلو فيها،كف ٱبلد كالالنار، 

 .*القتل  الزان 

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ      پ  ڀ     ڀ    ڀ  ڀ  ٺ     ٺ  ٺ   ٺٿ  ٿ  ٿ    ٹ ٹ چ 

رٞبو هللا -الشيخ السعدم يقوؿ،ِچٿ  ٹ    ٹ  ٹ  ٹ  ڤ    ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ      ڦ  ڦ  
 أشرؾ ٤بن ككذا فيو شك ال اثبت كلها فعلها ٤بن اب٣بلود فالوعيد عند تفسّب ىذه اآلية :" -تعاا
 أكرب من كإما شرؾ إما لكو ا الثالثة ىذه من كاحد كل على الشديد ابلعذاب الوعيد ككذلك اب،

 القرآنية النصوص دلت قد ألنو ا٣بلود؛ يتناكلو ال ف نو العذاب ُب كالزا  القاتل خلود كأما .الكةائر
 ما ا٤بعاصي من فعل كلو مؤمن فيها ٱبلد كال النار من سيخرجوف ا٤بؤمنْب ٝبيع النةوية، أف كالسنة
 فيو كالقتل األدايف، فساد فيو فالشرؾ: الكةائر أكرب من أل ا الثالثة ىذه على تعاا كنر فعل،
.(ّ)األعراض فساد فيو كالزان األبداف فساد

 *الفرار من الزحف

ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ى  ى  ٹ ٹ چ  

يقوؿ ،ْچېئ  ىئ  ىئ     ېئائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ
                                                           

 .َُ،صُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ُ)

 .ٗٔ-ٖٔالفرقاف: اآليتاف سورة  ِ

 (.ٕٖٓ/ ُ)  ُط   تيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدمّ)
 . ُٔ - ُٓاألنفاؿ: اآليتاف سورة  ْ
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 من الزحف من الفرار أف على يدؿ كىذاعند تفسّب ىذه اآلية :" -رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدم
  ذا كعيده على ىنا نر ككما الصحيحة األحاديث بذلك كردت كما الكةائر، أكرب من عذر غّب

  .(ُ)"الشديد الوعيد

 *شرب اطتمر  كاظتيسر:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ       پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

چٿ    ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  

 القةيحة، األشيات ىذه تعاا يذـعند تفسّب ىذه اآلية :" -رٞبو هللا تعاا-السعدميقوؿ الشيخ ،ِ
 ال الفالح ف فْچٺ  ٺ   چ اتركوه: أمّچڀ   چ. رجس كأ ا الشيطاف، عمل من أ ا كٱبرب
 العقل خامر ما كل: كىي ا٣بمر كىي ا٤بذكورة، الفواحش ىذه خصوصا هللا، حـر ما بَبؾ إال يت 
 ك٫بوىا، كا٤براىنة ا١بانةْب، من عوض فيها الٍب ا٤بغالةات ٝبيع: كىو كا٤بيسر، بسكره، غطاه: أم

 الٍب كاألزالـ هللا، دكف من كييعةد يينصا ٩با ك٫بوىا، كاألنداد األصناـ: ىي الٍب كاألنصاب
. كاجتنا ا تركها إا الداعية مفاسدىا عن كأخرب كزجر، عنها هللا  ى األربعة فهذه  ا، يستقسموف

 ينةغي ٩با ا٣بةيثة كاألمور .حسا ٪بسة تكن مل كإف معُب، ٪بس خةث،: أم رجس، أ ا: فمنها
 .لإلنساف األعدات أعدل ىو الذم الشيطاف، عمل من أ ا: كمنها. أبكضارىا التدنس كعدـ اجتنا ا

                                                           

 (.ُّٕ/ ُ)   مرجع سابا ( انتر: السعدمُ)
 .ُٗ – َٗا٤بائدة: اآليتافسورة  ِ

 .َٗا٤بائدة: جزت من آية سورة  ّ

 .ُٗ – َٗا٤بائدة: اآليتافسورة  ْ
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 فيها ليوقع يعملها الٍب األعماؿ خصوصا كأعمالو، مصايده كٙبذر منو، ٰبذر العدك أف ا٤بعلـو كمن
 من كا٣بوؼ منها، كا٢بذر ا٤بةْب، العدك عمل عن الةعد ا٢بـز كل فا٢بـز ىالكو، فيها ف  ا عدكه،
ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  چ : بقولو عرضا عنها، النهي السليمة العقوؿ على تعاا عرض ك٥بذا..، .فيها الوقوع

 كثّب كعظ إا ٰبتج كمل نفسو، ككفت عنها انزجر -ا٤بفاسد تلك بعض إا نتر إذا- العاقل ألفُچ
 .(ِ)"بليغ زجر كال

  *أكل الراب

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ      ٺٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀٹ ٹ چ 

چ  چ     ڃڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڤٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹٿ     ٿ  ٿ

چڇ  ڇ   ڍ  ڍ    ڇچ  چ  ڇ
بعد بياف معا   -رٞبو هللا تعاا-قوؿ الشيخ السعدميّ

 من الكةائر أىل ٚبليد ظاىرىا الٍب الوعيد نصوص ُب- هللا رٞبه - العلمات اختلف :"ىذه اآلية 
 النار ُب ا٣بلود عليها هللا رتا الٍب األمور ىذه يقاؿ أف فيها كاألحسن اب، الشرؾ دكف الٍب الذنوب
 عل  كقد مقتضاه، عليو ترتا ٲبنعو ما يوجد مل إف ا٤بوجا كلكن لذلك، كمقتضيات موجةات
 مع ما فلوال النار، ُب ا٣بلود من مانع كاإلٲباف التوحيد أف األمة سلف كإٝباع كالسنة ابلكتاب
 .(ْ)"كفره عن النتر بقطع فيها للخلود صا٢با عملو لصار التوحيد من اإلنساف

ُب حك  مرتكا -رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدممن خالؿ ما تقدـ تةْب لنا أف موقف         
ينقر إٲبانو فال  صاحةها، كإ٭باعلى أف الكةائر ال يكفر  الكةّبة، ىو موقف أىل السنة كا١بماعة،

                                                           

 .ُٗ – َٗا٤بائدة: اآليتافسورة  ُ

 (.ِّْ/ ُ)  ُط   تيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدمِ)
  .ِٕٓسورة الةقرة: آية ّ

 (.ُُٔ/ ُ)  مرجع سابا  ( انتر: السعدمْ)
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ارتكاب الكةّبة ليس سةةا للخلود ُب النار فال ك .يذىا عنو اإلٲباف ابلكلية بل يةقى معو مطلق اإلٲباف
 .النار ُب ا٣بلود من مانع كاإلٲباف التوحيدألف ٱبلد أحد ُب النار بسةا ارتكاب الكةّبة؛ 

 مسائل يف ابب اإلمياف. طتامس:ا بحثاظت
ٝبلة من مسائل اإلٲبػاف ٝبعتهػا مػن كتةػو للفائػدة منهػا كىػي ُب -رٞبو هللا تعاا-ذكر الشيخ السعدم

 ا٤بطالا التالية:
 اظتطلب األكؿ: أسباب نور اإلمياف كقوتو.

كالنتر ُب آايت ،ك معجزاتو  من أسةاب نور اإلٲباف كقوتو، ٠باع القرآف كتدبره كمعرفة أحواؿ النيب 
هللا سةحانو ،كالتفكر ُب ملكوت السماكات كاألرض ، كالتامل ُب أحواؿ نفس اإلنساف ،كمثل رؤية 

ُب أحوا٥ب  كالضركرات الٍب ٰبدثها هللا للعةد يضطره  ا إا ذكر هللا تعاا  أىل اإلٲباف كالنتر
كاالستسالـ لو ك اللجات إليو ،كقد يكوف ىذا سةةان لشيت من اإلٲباف، كىذا سةةان لشيت آخر، كسةا 

،  اإلٲباف كشعةو اترة من العةد كاترة من غّبه، مثل من يقيض لو من يدعوه إا اإلٲباف كأيمره اب٣بّب
.(0)كينهاه عن الشر

 اظتطلب الثاين: أكصاؼ اظتؤمنٌن أىل السعادة.
فػػاعل  أف ا٤بػػؤمن حقػػان: ىػػو الػػذم آمػػن اب كأب٠بائػػو كصػػفاتو، الػػواردة ُب الكتػػاب كالسػػنة علػػى كجػػو 

كتعلقػان اب الفه  ٥با، كاالعَباؼ  ا، كتنزيهو عما ييناُب ذلك فامتو قلةو إٲباانن كعلمان كيقنيان كطمانينػةن 
 تعاا.

  فػػاانب إا هللا كحػػده، كتعةَّػػد  ابلعةػػادات الػػٍب شػػرعها علػػى لسػػاف نةيػػو ٨بلصػػان   ػػا راجيػػان
 لثوابو خائفان من عقابو.

                                                           

 .ُْٗ،صُط ،طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ُ)
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  شػػػػاكران  بقلةػػػػو كلسػػػػانو كجوارحػػػػو علػػػػى نعػػػػ  هللا كإحسػػػػانو العتػػػػي  الػػػػذم يتقلػػػػا بػػػػو ُب ٝبيػػػػع
 الساعات الىجان بذكره.

  أعت  من ىذه النعمة، كال كرامة أعت  منها.ال يرل نعمةن 
 .يهزأ بلذات الدنيا ا٤بادية؛ إذا نيسةت إا لذة اإلانبة إا هللا، كاإلقةاؿ عليو كحده 
  كمع ىذا فقد أخذ نصيةان كافران من لذات ا٢بياة كٛبتع  ا ال على الوجو الذم يتمتع بػو ا١باحػدكف

  ا على القياـ ٕبقوؽ هللا كحقوؽ عةاده. أك الغافلوف بل ٛبتع  ا على كجو االستعانة
  كبذلك االحتساب كالرجات ٛبت  ا لذاتو، كاسَباح قلةو كاطمافَّ كلن ٰبزف إذا جاتتو األمور علػى

، فهذا قد ٝبع هللا لو بْب سعادة الدنيا كاألخرة.   خالؼ ما ٰباُّ
  :اخػتالؼ مػراتةه ، قػوالن  التواضػع للحػقًٌ كللخلػق. كالنصػيحة لعةػاد هللا علػىكمن أكصاؼ اظتػؤمن

 كفعالن كنيةن.
 :كا٢بقػد. ٰبػاُّ للمسػلمْب مػا ٰبػاُّ لنفسػو، كيكػره ٥بػ  مػا  اظتؤمن ، ، كالغػلًٌ سلي  القلًا من الغػشًٌ

يكػػرهي لنفًسػػو. كيسػػعى ٕبسػػا كسػػعو ُب مصػػا٢به ، كيتحمػػل أذل ا٣بلػػق، كال يتلمهػػ  بوجػػوو مػػن 
 الوجوه. 

 :كالسػػكينةي، كالرٞبػػةي، كالصػػرب،  اظتػػؤمن ، صػػدكؽ اللسػػاف، حسػػني ا٤بعاملػػة. كصػػفوي: ا٢بلػػ ، كالوقػػاري
 كالوفات، كسهولة ا١بانا، كلْب العريكًة.

 :بغػػّب ربػػو. كصػػفوي: العفػػةي، القػػوةي،  اظتػػؤمن ً ال يػػذؿُّ إال  قػػد صػػاف قلةػػوي ككجهػػوي عػػن بذلػػوي كتػػذَّللًٌ
 إال كل طيا.  الشجاعةي كالسخاتي، كا٤بركتةي، ال ٱبتار

 :قػػد ٝبػػع بػػْب السػػعي ُب فعػػل األسػػةاب النافعػػة كالتوكػػل علػػى هللا كالثقػػةى بػػو، كطلػػا العػػوف  اظتػػؤمن
 منوي ُب كًل األمور، كهللا تعاا ُب عونو. 

 :ًإذا أتتوي النع ي تلقاىا ابلشكًر، كصرفها فيما ينفعوي كيعود عليًو اب٣بّب.  اظتؤمن 
 :قابلهػػا ابلصػػرب كاالحتسػػاب، كارتقػػاب األجػػرى كالثػػواب، كالطمػػع ُب ًإذا أصػػابتوي ا٤بصػػائاي  اظتػػؤمن

 زكا٥با. فيكوف ما عٌوضى من ا٣بّب كالثواب أعت  ٩با فاتوي من ٧بةوب أك حصل لوي من مكركهو. 
 :كتعتػػػيمه  كتقػػػدمي ٧بةػػػته  علػػػى ٧بةػػػة -علػػػيه  السػػػالـ-يػػػديني هللا ابإلٲبػػػاًف ٔبميػػػع الرسػػػل  اظتػػػؤمن

 ا٣بلق كله . 
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 :ين هللا ٗبحةة الصحابًة كأئمًة ا٤بسلمْبى كأئمة ا٥بدل. يد اظتؤمن 
 :بكماؿ إخالصًو ؛ يعملي ، كٰبسني إا عةاد هللا.  اظتؤمن 
 :ػػػػًج بػػػػذكرًه،  اظتػػػػؤمن منشػػػػرحي الصػػػػدًر، ابلعلػػػػً  النػػػػافًع، كاإلٲبػػػػاف الصػػػػحيح، كاإلقةػػػػاؿي علػػػػى هللا كلٌلهى

 لذميمة.  كاإلحساًف إا ا٣بلًق، كسالمًة الصدر من األكصاؼ ا
مػن أكصػاؼ ٛبَّيػز لنػا أىػل اإلٲبػاف مػن -رٞبػو هللا تعػاا–من خالؿ ما قدَّـ لنا الشيخ السػعدم    

 أىل الكفر كالشقات، كأف أكصاؼ أىل الكفر كاإل٢باد كالشقات عكس أىل اإلٲباف.
 

 موانع اإلمياف:اظتطلب الثالث: 
كأسػةاب عديػدةن كاقعػةن مػن ٝبهػور الةشػر  قد ذكر هللا تعاا لعدـ اإلٲباف ابلػدين اإلسػالمي، موانػع

تعلػػيم -سػػؤاؿ كجػػواب يف أىػػم اظتهمػػات ُب كتابػػة )-رٞبػػو هللا تعػػاا-عػػددىا الشػػيخ السػػعدم
 ( نذكر أبرزىا كىي:أصوؿ اإلمياف

صػدقو كحقيقػة مػا جػات بػو كمػا  ك،  اليهػود الػذين يعرفػوف النػيب  ؿكحػا  كالبغػي: دأكالن: اضتس
كىػ  يعلمػوف ، تقػدٲبان لوغػػراض الدنيويػة كا٤بطالػا السػفلية علػػى يعرفػوف أبنػاتى ، كيكتمػوف  ا٢بػػق َّ

 كقد منع ىذا الدَّات كثّبان من رؤسات قريش كما ىو معركؼ من أخةارى  كسّبى . اإلٲباف.
. فػالتكرب الػذم ىػو رد ا٢بػقًٌ اثنيان: الكرب:  ا٣بلػق، كاحتقػار الذم ىػو أعتػ  ا٤بوانػع مػن أتةػاع ا٢بػقًٌ
ڃ  ڃ  ٹ ٹ چ  ايتػػو كبراىينػػو.آان مػػن أتةػػاع ا٢بػػق كاالنقيػػاد لػػو بعػػدما ظهػػرت منػػع خلقػػان كثػػّب 

چڃ  ڃ  چ   چ  چ  چ   ڇ 
ُ. 

 اثلثان: اإلعراض عن األدلة السمعية كاألدلة العقلية الصحيحة.
فلػػػػػػ  يكػػػػػػن ألمثػػػػػػاؿ ىػػػػػػؤالت الػػػػػػذين  ِچائ  ەئ        ەئ       وئ  وئ         ۇئ    ۇئ  ۆئ             ۆئ  ۈئ   ۈئ        ېئ  ٹ ٹ چ 

اعَبفػػػوا بعػػػدـ عقلهػػػ  ك٠بعهػػػ  النػػػافع رغةػػػةه ُب علػػػـو الرسػػػل، كالكتػػػا ا٤بنزلػػػة مػػػن هللا، كال عقػػػوؿه 
صػػػػحيحةه يهتػػػػدكف  ػػػػا إا الصػػػػواب؛ كإ٭بػػػػا ٥بػػػػ  آراته كنتػػػػرايته خاطئػػػػةه يتنو ػػػػا عقليػػػػات، كىػػػػي 

                                                           

 . ُْٔسورة األعراؼ : جزت من آية   ُ

 .َُسورة ا٤بلك :اآلية  ِ
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ٌب كردكا انر جهػػن  فةػػئس جهػػاالته ك٥بػػ  اقتػػداته خلػػف زعمػػات الضػػالؿ مػػنعه  مػػن اتةػػاع ا٢بػػق حػػ
 مثول ا٤بتكربين.

 
 رابعان: الفسا:

 .ُچحب     خب  مب           ىب  يب  جت    حت  خت  مت     ىت  يت   ٹ ٹ چ 
الفسػػق: كىػػو خػػركج العةػػد عػػن طاعػػة هللا إا طاعػػة الشػػيطاف، ككػػوفي القلػػا علػػى ىػػذا الوصػػف 

يزكػي مػن ىػذه حالػوي؛ بػل يكلػو إا كهللا تعػاا ال ا٣بةيث، أكرب مانع من قةوؿ ا٢بق علمان كعمػالن.
نفسػو التا٤بػػة فتجػوؿي ُب الةاطػػل عنػادان كضػػالالن، كتكػوف حركاتػػو كلهػا شػػران كفسػادان. فالفسػػق يقرنػػو 
الةاطل، كيصدُّه عن ا٢بق؛ ألف القلا مٌب خػرج عػن االنقيػاد  كا٣بضػوع فػال بػدَّ أف ينقػاد لكػل 

 . ِچڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڇ         ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ٹ ٹ چ  شيطافو مريدو .
 االنغماس يف الرتؼ كاإلسراؼ يف النعيم:خامسان: 

 ، ف نػػو ٯبعػػل العةػػد اتبعػػان ٥بػػواه، منقػػادان للشػػهوات الضػػارة.كما ذكػػر ذلػػك ىػػذا ا٤بػػانع ُب عػػدة آايتو
ۋ  ۅ  ۅ   ۉ  ۉ  ې  ې  ېې  ى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ   ٹ ٹ چ 

چائ  ائ     ەئ  ەئ  وئ  وئ  ٹ ٹ چ   ّچوئۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   
جػػػػػػػػػػػػػػػاتهت  فلمػػػػػػػػػػػػػػػا  ْ

األدايف الصػػػحيحة ٗبػػػا يعػػػدؿ تػػػرفه  كيػػػوقفه  علػػػى ا٢بػػػٌد النػػػافع كٲبػػػنعه  مػػػن اال مػػػاؾ الضػػػار ُب 
كصػػاحا ا٥بػػول الةاطػػل ينصػػري ىػػواه بكػػلًٌ كسػػيلةو. ٤بػػا  اللػػذات؛ رأكا ذلػػك صػػاٌدان ٥بػػ  عػػن مػػؤاداهت .

جاتى  الدين بوجوب عةادة هللا كشكر ا٤بنع  على نعمو، كعػدـ اال مػاؾ ُب الشػهوات كلٌػوا علػى 
 كغّبىا من ا٤بوانع العائقة أماـ اإلٲباف الصحيح.   .(5)أدابرى  نفوران 

                                                           

 . ّّسورةيونس:اآلية ُ

   ْسورة ا٢بج: اآلية ِ

 ْْسورة األنةيات: اآلية ّ

 ْٓسورة الواقعة: اآلية ْ

 .ُْ-ّٕص ،ُ، طسؤاؿ كجواب يف أىم اظتهمات( انتر: السعدم، ٓ)
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من مسائل يتةػْب لنػا أف اإلٲبػاف يزيػد -رٞبو هللا تعاا-من خالؿ ما عرضو الشيخ السعدم       
ابلطاعػػػػات كا٢بسػػػػنات كالقػػػػرابت مػػػػن رب الػػػػربايت، كيػػػػنقر اب٤بعاصػػػػي كالسػػػػيئات، كأف أسػػػػةاب 

 الثواب، كأسةاب العقاب مرتةط ٕبسا ما قاـ بو من أصوؿ اإلٲباف كلوازمو كفركعو كمسائلو.

 عادة يف الدنيا كاألخرة.: كسائل إميانية لسَّ سادسال اظتبحث

إف راحػػة القلػػا، كطمانينتػػو كسػػركره كزكاؿ ٮبومػػو كغمومػػو، ىػػو ا٤بطلػػا لكػػل أحػػد، كبػػو ٙبصػػل  
ا٢بيػػاة الطيةػػة، كيػػت  السػػركر كاالبتهػػاج، كلػػذلك أسػػةاب دينيػػة، كأسػػةاب طةيعيػػة، كأسػػةاب عمليػػة، كال 

مػػن سػػواى ، ف  ػػا كإف حصػػلت ٥بػػ  مػػن كجػػو كسػػةا ٯباىػػد  ٲبكػػن اجتماعهػػا كلهػػا إال للمػػؤمنْب، كأمػػا
 عقالؤى  عليو، فاتته  من كجوه أنفع كأثةت كأحسن حاالن كمآالن.

لػػذا سػػاذكر برسػػالٍب ىػػذه كسػػائل إٲبانيػػة ٥بػػذا ا٤بطلػػا األعلػػى، الػػذم يسػػعى لػػو كػػل أحػػد، كالػػٍب 
؛ لرفػػع (دة للحيػػاة السػػعيدةالوسػػائل اظتفيػػُب كتابػػو ا٤بسػػمى )-رٞبػػو هللا تعػػاا-ذكرىػػا الشػػيخ السػػعدم

  :(0)مستول اإلٲباف، كزايدتو ُب قلا ا٤بؤمن، كإعانتو للحياة الطيةة السعيدة، كمن ىذه الوسائل

 .اإلمياف كالعمل الصاحلالوسيلة األكىل: 

ڈ  ژ  ٹ ٹ چ كمػا   فاعت  األسةاب للحياة الطيةة، كأصػلها كأسػها ىػو اإلٲبػاف كالعمػل الصػاّب، 

چڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    گک  ک  گ  گ  گژ  ڑ  ڑ   ک  ک  

فػػاخرب تعػػاا ككعػػػد مػػن ٝبػػع بػػػْب اإلٲبػػاف كالعمػػل الصػػػاّب، اب٢بيػػاة الطيةػػة ُب ىػػػذه الػػدار، كاب١بػػػزات ،.(2)
 ا٢بسن ُب ىذه الدار كُب دار القرار.

                                                           

 صرؼ، اختصار".."بتُٔ-ُص ،ُط الوسائل اظتفيدة للحياة السعيدة ( انتر: السعدم، ُ)
   ٕٗسورة النحل: اآلية (ِ)
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كسػػةا ذلػػك كاضػػح، فػػ ف ا٤بػػؤمنْب اب اإلٲبػػاف الصػػحيح، ا٤بثمػػر للعمػػل الصػػاّب ا٤بصػػلح للقلػػوب 
كاألخػػالؽ كالػػدنيا كاآلخػػرة، معهػػ  أصػػوؿ كأسػػس يتلقػػوف فيهػػا ٝبيػػع مػػا يػػرد علػػيه  مػػن أسػػةاب السػػركر 

 كاالبتهاج، كأسةاب القلق كا٥ب  كاألحزاف فه :

* يتلقوف ااب كا٤بسار بقةوؿ ٥با، كشكر عليها، كاستعماؿ ٥با فيما ينفع، فػ ذا اسػتعملوىا علػى 
، كالطمػػع ُب بقائهػػا كبركتهػػا، كرجػػات ثػػواب الشػػاكرين، أمػػوران ىػػذا الوجػػو. أحػػدث ٥بػػ  مػػن االبتهػػاج  ػػا

 عتيمة تفوؽ ٖبّباهتا كبركاهتا ىذه ا٤بسرات الٍب ىذه ٜبراهتا.

* كيتلقػوف ا٤بكػاره كا٤بضػػار كا٥بػ  كالغػ  اب٤بقاكمػػة ٤بػا ٲبكػػنه  مقاكمتػو، كٚبفيػف مػػا ٲبكػنه  ٚبفيفػػو، 
مػػػن آاثر ا٤بكػػػاره مػػػن ا٤بقاكمػػػات النافعػػػة،  كالصػػػرب ا١بميػػػل ٤بػػػا لػػػيس ٥بػػػ  منػػػو بػػػد، كبػػػذلك ٰبصػػػل ٥بػػػ 

كالتجػػارب كالقػػوة، كمػػن الصػػرب كاحتسػػاب األجػػر كالثػػواب أمػػور عتيمػػة تضػػمحل معهػػا ا٤بكػػاره، كٙبػػل 
عػػػن ىػػػذا ُب ا٢بػػػديث  كمػػػا عػػػرب النػػػيب ٧بلهػػػا ا٤بسػػػار كاآلمػػػاؿ الطيةػػػة، كالطمػػػع ُب فضػػػل هللا كثوابػػػو،  

كلػو خػّب، كلػيس ذلػك ألحػد إال للمػؤمن؛ إف أصػابتو عجةػا ألمػر ا٤بػؤمنن إف أمػره  ) الصحيح أنػو قػاؿ:
 .(ُ) (سرات شكر، فكاف خّبا لو، كإف أصابتو ضرات صرب، فكاف خّبا لو

أف ا٤بؤمن يتضاعف غنمو كخّبه كٜبرات أعمالو ُب كػل مػا يطرقػو مػن السػركر كا٤بكػاره.  فاخرب 
تفػػػاكاتن عتيمػػػان ُب تلقيهػػػا، كذلػػػك ٥بػػػذا ٘بػػػد اثنػػػْب تطرقهمػػػا انئةػػػة مػػػن نوائػػػا ا٣بػػػّب أك الشػػػر فيتفػػػاكاتف 

ٕبسػػػا تفاكهتمػػػا ُب اإلٲبػػػاف كالعمػػػل الصػػػاّب. ىػػػذا ا٤بوصػػػوؼ  ػػػذين الوصػػػفْب يتلقػػػى ا٣بػػػّب كالشػػػر ٗبػػػا 
ذكػػػرانه مػػػن الشػػػكر كالصػػػرب كمػػػا يتةعهمػػػا، فيحػػػدث لػػػو السػػػركر كاالبتهػػػاج، كزكاؿ ا٥بػػػ  كالغػػػ ، كالقلػػػق، 

 ىػػذه الػػدار. كاآلخػػر يتلقػػى اػػاب أبشػػرو كبطػػرو كضػػيق الصػػدر، كشػػقات ا٢بيػػاة كتػػت  لػػو ا٢بيػػاة الطيةػػة ُب
كطغيػػاف. فتنحػػػرؼ أخالقػػو كيتلقاىػػػا كمػػا تتلقاىػػػا الةهػػائ  ٔبشػػػع كىلػػع، كمػػػع ذلػػك ف نػػػو غػػّب مسػػػَبيح 
القلا، بل مشتتة من جهات عديدة، مشتت من جهة خوفو من زكاؿ ٧بةوابتو، كمن كثرة ا٤بعارضات 

 تقػػف عنػػد حػػد بػػل ال تػػزاؿ متشػػوقة ألمػػور أخػػرل، قػػد الناشػػئة عنهػػا غالةػػان، كمػػن جهػػة أف النفػػوس ال

                                                           

عن  .ِٗٗٗرق  ا٢بديث: (،ِِٓٗ/ْ)ق، ابب :ا٤بؤمن أمره كلو خّب،ئ، كتاب الزىد كالرقاصحيحو ُب  مسل  أخرجو (ُ)
 .-هنع هللا يضر-صهيا
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ٙبصل كقد ال ٙبصل، كإف حصلت على الفرض كالتقدير فهو أيضػان قلػق مػن ا١بهػات ا٤بػذكورة كيتلقػى 
ا٤بكػػاره بقلػػق كجػػزع كخػػػوؼ كضػػجر، فػػال تسػػػاؿ عػػن مػػا ٰبػػػدث لػػو مػػن شػػػقات ا٢بيػػاة، كمػػن األمػػػراض 

ا أسػوأ ا٢بػاالت كأفتػع ا٤بزعجػات، ألنػو ال يرجػو الفكرية كالعصةية، كمػن ا٣بػوؼ الػذم قػد يصػل بػو إ
 ثواابن. كال صرب عنده يسليو كيهوف عليو.

ككػػل ىػػذا مشػػاىد ابلتجربػػة، كمثػػل كاحػػد مػػن ىػػذا النػػوع، إذا تدبرتػػو كنزلتػػو علػػى أحػػواؿ النػػاس، 
رأيػػت الفػػرؽ العتػػي  بػػْب ا٤بػػؤمن العامػػل ٗبقتضػػى إٲبانػػو، كبػػْب مػػن مل يكػػن كػػذلك، كىػػو أف الػػدين ٰبػػث 

 غاية ا٢بث على القناعة برزؽ هللا، كٗبا آتى العةاد من فضلو ككرمو ا٤بتنوع.

إبٲبانو، كٗبػا –فا٤بؤمن إذا ابتلي ٗبرض أك فقر، أك ٫بوه من األعراض الٍب كل أحد عرضة ٥با، ف نو 
تر إا يكوف قرير العْب، ال يتطلا بقلةو أمران مل يقدر لو، ين-عنده من القناعة كالرضى ٗبا قس  هللا لو 

من ىو دكنو، كال ينتر إا من ىو فوقو، كرٗبا زادت  جتو كسركره كراحتو على من ىو متحصل علػى 
 ٝبيع ا٤بطالا الدنيوية، إذا مل يؤت القناعة.

كما ٘بد ىذا الذم ليس عنده عمل ٗبقتضػى اإلٲبػاف، إذا ابتلػي بشػيت مػن الفقػر، أك فقػد بعػض 
 سة كالشقات.ا٤بطالا الدنيوية، ٘بده ُب غاية التعا

كمثل آخػر: إذا حػدثت أسػةاب ا٣بػوؼ، كأ٤بػت ابإلنسػاف ا٤بزعجػات، ٘بػد صػحيح اإلٲبػاف اثبػت 
القلا، مطمئن النفس، متمكنان من تدبّبه كتسيّبه ٥بػذا األمػر الػذم دٮبػو ٗبػا ُب كسػعو مػن فكػر كقػوؿ 

 كعمل، قد كطن نفسو ٥بذا ا٤بزعج ا٤بل ، كىذه أحواؿ تريح اإلنساف كتثةت فؤاده.

كما ٘بد فاقد اإلٲباف بعكس ىذه ا٢باؿ إذا كقعت ا٤بخاكؼ انزعج ٥با ضمّبه، كتوترت أعصابو، 
كتشتت أفكاره كداخلو ا٣بوؼ كالرعا، كاجتمع عليو ا٣بوؼ ا٣بارجي، كالقلق الةاطِب الػذم ال ٲبكػن 

ج إا ٛبػرين التعةّب عن كنهو، كىذا النوع من النػاس إف مل ٰبصػل ٥بػ  بعػض األسػةاب الطةيعيػة الػٍب ٙبتػا 
كثّب ا ارت قواى  كتوترت أعصا  ، كذلك لفقد اإلٲباف الذم ٰبمل على الصػرب، خصوصػان ُب اػاؿ 

 ا٢برجة، كاألحواؿ ازنة ا٤بزعجة.
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فالرب كالفاجر، كا٤بؤمن كالكافر يشَبكاف ُب جلا الشجاعة االكتسابية ، كُب الغريزة الٍب تلطف 
ؤمن بقوة إٲبانو كصربه كتوكلو على هللا كاعتماده عليو، كاحتسابو لثوابو ا٤بخاكؼ كهتو ا، كلكن يتميز ا٤ب

ھ  ھ   ٹ ٹ چ  كماػ أموران تزداد  ا شجاعتو، كٚبفف عنو كطاة ا٣بوؼ، كهتوف عليو ا٤بصاعا،  

﮽  ﮾  ﮸ۓ  ﮲  ﮳  ﮴ ﮵   ﮶                 ﮷  ۓھ  ے  ے ﮼   ﮺  ﮻   ﯀  ﯁         ﮿﮹  

ٱ ٹ ٹ چ كٰبصل ٥ب  من معونة هللا كمعينو ا٣باص كمدده ما يةعثر ا٤بخاكؼ.  ،(0)چ  

  .(2)  چڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ڀڀ

 اإلحساف إىل اطتلا. الوسيلة الثانية:

كمن األسةاب الٍب تزيػل ا٥بػ  كالغػ  كالقلػق: اإلحسػاف إا ا٣بلػق ابلقػوؿ كالفعػل، كأنػواع ا٤بعػركؼ، 
هللا عػػن الػػرب كالفػػاجر ا٥بمػػـو كالغمػػـو ٕبسػػةها، كلكػػن للمػػؤمن منهػػػا ككلهػػا خػػّب كإحسػػاف، ك ػػا يػػدفع 

أكمػػل ا٢بػػظ كالنصػػيا، كيتميػػز أبف إحسػػانو صػػادر عػػن إخػػالص كاحتسػػاب لثوابػػػػو ،فيهػػوف هللا عليػػو 
ٻ    ٻ  ٻ    ٱٹ ٹ چ  بػػػذؿ ا٤بعػػػركؼ ٤بػػػا يرجػػػوه مػػػن ا٣بػػػّب، كيػػػدفع عنػػػو ا٤بكػػػاره إبخالصػػػو كاحتسػػػابو،

ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ    ٿڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  

(3)چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  
فػػاخرب تعػػاا أف ىػػذه األمػػور كلهػػا خػػّب ٩بػػن صػػدرت منػػو، كا٣بػػّب ٯبلػػا ،

ا٣بػػّب، كيػػدفع الشػػر، كأف ا٤بػػؤمن اتسػػا يؤتيػػو هللا أجػػران عتيمػػان كمػػن ٝبلػػة األجػػر العتػػي : زكاؿ ا٥بػػ  
 األكدار ك٫بوىا. كالغ  ك

 االنشغاؿ ابلعلم النافع. الثالثة:الوسيلة 

                                                           

   َُْسورة النسات: اآلية (ُ)

   ْٔسورة األنفاؿ: جزت من اآلية (ِ)

  ُُْسورة النسات: اآلية (ّ)



 

80 
 

االشتغاؿ  كمن أسةاب دفع القلق الناشع عن توتر األعصاب، كاشتغاؿ القلا بةعض ا٤بكدرات:
بعمل من األعماؿ أك عل  من العلـو النافعة، ف  ا تلهي القلا عن اشتغالو بػذلك األمػر الػذم أقلقػو. 

كالغػػ ، ففرحػػت نفسػػو، كازداد نشػػاطو، كىػػذا كرٗبػػا نسػػي بسػػةا ذلػػك األسػػةاب الػػٍب أكجةػػت لػػو ا٥بػػ  
السػػػةا أيضػػػان مشػػػَبؾ بػػػْب ا٤بػػػؤمن كغػػػّبه. كلكػػػن ا٤بػػػؤمن ٲبتػػػاز إبٲبانػػػو كإخالصػػػو كاحتسػػػابو ُب اشػػػتغالو 
بػػذلك العلػػ  الػػذم يتعلمػػو أك يعلمػػو، كبعمػػل ا٣بػػّب الػػذم يعملػػو، إف كػػاف عةػػادة فهػػو عةػػادة، كإف كػػاف 

ا٢بة. كقصػػػد االسػػتعانة بػػػذلك علػػى طاعػػػة هللا، فلػػذلك أثػػػره شػػغالن دنيػػواين أك عػػػادةن أصػػحةها النيػػػة الصػػ
الفعػػاؿ ُب دفػػع ا٥بػػػ  كالغمػػـو كاألحػػزاف، فكػػػ  مػػن إنسػػاف ابتلػػػي ابلقلػػق كمالزمػػة األكػػػدار، فحلػػت بػػػو 
األمػػػػراض ا٤بتنوعػػػػة، فصػػػػار دكاؤه النػػػػاجع )نسػػػػيانو السػػػػةا الػػػػذم كػػػػدره كأقلقػػػػو، كاشػػػػتغالو بعمػػػػل مػػػػن 

ذم يشػػتغل فيػػو ٩بػػا أتنػػس بػػو الػػنفس ك تشػػتاقو ، فػػ ف ىػػذا أدعػػى كينةغي أف يكػػوف الشػػغل الػػ،مهماتػػو(
 ٢بصوؿ ىذا ا٤بقصود النافع.

 الوسيلة الرابعة: كين ابن يومك )االىتماـ بعمل اليـو اضتاضر .

اجتماع الفكػر كلػو علػى االىتمػاـ بعمػل اليػـو ا٢باضػر، كقطعػو عػن االىتمػاـ  ك٩با يدفع بو ا٥ب  كالقلق:
فػال ينفػع ، من ا٥ب  كا٢بػزف ا٢بزف على الوقت ا٤باضي، ك٥بذا استعاذ النيب  ُب الوقت ا٤بستقةل، كعن

ا٢بزف على األمور ا٤باضية الٍب ال ٲبكن ردىا كال استدراكها كقد يضر ا٥ب  الذم ٰبدث بسةا ا٣بػوؼ 
مػن ا٤بسػػتقةل، فعلػػى العةػد أف يكػػوف ابػػن يومػػو، ٯبمػع جػػده كاجتهػػاده ُب إصػالح يومػػو ككقتػػو ا٢باضػػر، 

 ع القلا على ذلك يوجا تكميل األعماؿ، كيتسلى بو العةد عن ا٥ب  كا٢بزف.ف ف ٝب

إذا دعا بدعات أك أرشد أمتو إا دعات ف ٭با ٰبث مع االستعانة اب كالطمع ُب فضػلو علػى   النيب ك
ا١بػػد كاالجتهػػاد ُب التحقػػق ٢بصػػوؿ مػػا يػػدعو ٕبصػػولو. كالتخلػػي عمػػا كػػاف يػػدعو لدفعػػو ألف الػػدعات 

لػػى مقػػارف للعمػػل، فالعةػػد ٯبتهػػد فيمػػا ينفعػػو ُب الػػدين كالػػدنيا، كيسػػاؿ ربػػو ٪بػػاح مقصػػده. كيسػػتعينو ع
:) اللهػ  إ  أعػوذ بػك  قولػو  عنػد ييكثر من االستعاذة من ا٥ب  كا٢بػزف  ك٥بذا كاف  النيب ذلك، 
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بػْب األمػر  فجمػع ، (ُ)من ا٥ب  كا٢بزف كالعجز كالكسل كالةخل كا١بنب كضلع الدين كغلةة الرجاؿ (
اب٢بػػرص علػػى األمػػور النافعػػة ُب كػػل حػػاؿ. كاالسػػتعانة اب كعػػدـ االنقيػػاد للعجػػز الػػذم ىػػو الكسػػل 

 الضار كبْب االستسالـ لومور ا٤باضية النافذة، كمشاىدة قضات هللا كقدره.

كجعل األمور قسمْب: قسمان ٲبكن العةد السعي ُب ٙبصيلو أك ٙبصيل مػا ٲبكػن منػو، أك دفعػو أك 
فيفو فهذا يةدم فيو العةد ٦بهوده كيستعْب ٗبعةوده. كقسمان ال ٲبكن فيو ذلك، فهذا يطمئن لو العةد ٚب

 كيرضى كيسل ، كال ريا أف مراعاة ىذا األصل سةا للسركر كزكاؿ ا٥ب  كالغ .

 اإلكثار من ذكر هللا تعاىل. اطتامسة:الوسيلة 

من ذكر هللا، ف ف لذلك أتثّبان عجيةان ُب  اإلكثار كمن أكرب األسةاب النشراح الصدر كطمانينتو:
ىت  يت       متمب  ىب  يب   جت  حت      ختٹ ٹ چ انشراح الصدر كطمانينتو، كزكاؿ ٮبو كغمو، 

(2)چجث  مث  ىث  يث   
فلذكر هللا أثر عتي  ُب حصوؿ ىذا ا٤بطلوب ٣باصيتو، ك٤با يرجوه العةد ،  

من ثوابو كأجره.
 

 كأما بنعمة ربك فحدث. السادسة:الوسيلة  

التحدث بنع  هللا التاىرة كالةاطنة، ف ف معرفتها كالتحدث  ا يدفع هللا بو  السعادة:كمن أسةاب 
كٰبث العةد على الشكر الذم ىو أرفع ا٤براتػا كأعالىػا حػٌب كلػو كػاف العةػد ُب حالػة فقػر  ا٥ب  كالغ ،

ال ٰبصػػػى ٥بػػػا عػػػد كال  الػػػٍب- نعػػػ  هللا عليػػػو أك مػػػرض أك غّبٮبػػػا مػػػن أنػػػواع الػػػةالاي، ف نػػػو إذا قابػػػل بػػػْب
 ما أصابو من مكركه، مل يكن للمكركه إا النع  نسةة. كبْب-حساب 

                                                           

أنس بن مالك  ،عن  َُٗٓ رق  ا٢بديث : ،(َِٗٔ/  ٓكتاب األطعمة، ابب ا٢بيس، )، وصحيحُب  الةخارمأخرجو  (ُ)
 هنع هللا يضر.
 
   ِٖسورة الرعد: اآلية (ِ)
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بػل ا٤بكػركه كا٤بصػائا إذا ابتلػى هللا  ػا العةػد، كأدل فيهػا كظيفػة الصػرب كالرضػى كالتسػلي ، ىانػػت 
ابلقيػػاـ بوظيفػػة الصػػرب كالرضػػى،  كطاهتػػا، كخفػػت مؤنتهػػا، ككػػاف أتميػػل العةػػد ألجرىػػا كثوا ػػا كالتعةػػد 

 يدع األشيات ا٤برة حلوة فتنسيو حالكةي أجرىا مرارة صربىا.

: عىػٍن أىىًب ىيرىيٍػػرىةى  :ديثحػُب    كمن أنفع األشيات ُب ىذا ا٤بوضػع اسػتعماؿ مػا أرشػد إليػو النػيب  قىػاؿى
) اٍنتيريكا ًإاى مىٍن أىٍسفىلى ًمٍنكيٍ  كىالى تػىٍنتيػريكا ًإاى مىػٍن ىيػوى فػىػٍوقىكيٍ  فػىهيػوى أىٍجػدىري أىٍف الى  - -:رىسيوؿي اَّللًَّ  قىاؿى 

تػىٍزدىريكا نًٍعمىةى اَّللًَّ (
(ُ). 

لػػػق ُب العافيػػػة رآه يفػػػوؽ ٝبعػػػان كثػػػّبان مػػػن ا٣ب فػػػ ف العةػػػد إذا نصػػػا بػػػْب عينيػػػو ىػػػذا ا٤بلحػػػظ ا١بليػػػل
كتوابعها، كُب الرزؽ كتوابعو مهما بلغت بو ا٢باؿ، فيزكؿ قلقو كٮبو كغمو، كيزداد سركره كاغتةاطػو بػنع  

 هللا الٍب فاؽ فيها غّبه ٩بن ىو دكنو فيها.

ككلما طاؿ أتمل العةد بنع  هللا التاىرة كالةاطنة، الدينية كالدنيوية، رأل ربو قد أعطاه خػّبان كدفػع 
، كيوجا الفرح كالسركر.عنو شر   كران متعددة، كال شك أف ىذا يدفع ا٥بمـو كالغمـو

 السعي يف تطبيا كسائل جلب السعادة. السابعة:الوسيلة 

السػػعي ُب إزالػػة األسػػةاب ا١بالةػػة للهمػػـو كُب ٙبصػػيل  كمػػن األسػػةاب ا٤بوجةػػة للسػػركر كزكاؿ ا٥بػػ  كالغػػ :
األسػػةاب ا١بالةػػػة للسػػركر كذلػػػك بنسػػياف مػػػا مضػػػى عليػػو مػػػن ا٤بكػػاره الػػػٍب ال ٲبكنػػو ردىػػػا، كمعرفتػػػو أف 
اشػػتغاؿ فكػػره فيهػػا مػػن ابب العةػػث كاػػاؿ، كأف ذلػػك ٞبػػق كجنػػوف، فيجاىػػد قلةػػو عػػن التفكػػر فيهػػا 

ةلو، ٩بػػػا يتوٮبػػػو مػػػن فقػػػر أك خػػػوؼ أك غّبٮبػػػا مػػػن ا٤بكػػػاره الػػػٍب ككػػػذلك ٯباىػػػد قلةػػػو عػػػن قلقػػػو ٤بػػػا يسػػػتق
يتخيلها ُب مستقةل حياتو. فيعل  أف األمور ا٤بستقةلة ٦بهوؿ ما يقػع فيهػا مػن خػّب كشػر كآمػاؿ كآالـ، 
كأ ػػا بيػػد العزيػػز ا٢بكػػي ، لػػيس بيػػد العةػػاد منهػػا شػػيت إال السػػعي ُب ٙبصػػيل خّباهتػػا، كدفػػع مضػػراهتا، 

إذا صػػػرؼ فكػػػره عػػػن قلقػػػو مػػػن أجػػػل مسػػػتقةل أمػػػره، كاتكػػػل علػػػى ربػػػو ُب إصػػػالحو، كيعلػػػ  العةػػػد أنػػػو 
 كاطماف إليو ُب ذلك، إذا فعل ذلك اطماف قلةو كصلحت أحوالو، كزاؿ عنو ٮبو كقلقو.

                                                           

ةىةي ٍبني سىًعيدو، )، كتاب  وصحيح ُب مسل  أخرجو (ُ) ثػىنىا قػيتػىيػٍ  .ُٕٗٔرق  ا٢بديث : ،(ُِّ/  ٖالزىد كالرقائق ،ابب: حىدَّ
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 الوسيلة الثامنة: عتج العبد هبذا الدعا .  

 يػدعو بػو  لنػيب كمن أنفع ما يكوف ُب مالحتة مستقةل األمور: استعماؿ ىذا الػدعات الػذم كػاف ا
ػػافى رىسيػػوؿي اَّللًَّ :عىػػٍن أىىًب ىيرىيٍػػػرىةى قىػػاؿى ، كىػػو حػػديث : يػىقيػػوؿي :)اللَّهيػػ َّ أىٍصػػًلٍح يل ديػػِب الَّػػًذل ىيػػوى  - -كى

ػا مىعىػاًدل  ػا معاشػي كىأىٍصػًلٍح يل آخػرٌب الػٍب ًفيهى ،كىاٍجعىػًل ا٢بٍىيىػاةى ًعٍصمىةي أىٍمػرًل ،كىأىٍصػًلٍح يل دنيػام الػٍب ًفيهى
ػرٌو ( ػةن يل ًمػٍن كيػلًٌ شى ػٍوتى رىاحى دىةن يل ُب كيلًٌ خىٍّبو ،كىاٍجعىػًل اٍلمى زايى
:)دىعىػوىاتي اٍلمىٍكػريكًب ككػذلك قولػو،.(ُ)

( اللَّهي َّ رىٍٞبىتىكى أىٍرجيو فىالى تكلِب ًإاى نػىٍفًسى طىٍرفىةى عىٍْبو كىأىٍصػًلٍح يل شػا  كيلَّػوي الى إًلىػوى ًإالَّ  فػ ذا ٥بػج .(ِ) أىنٍػتى
العةد  ذا الدعات الذم فيو صالح مستقةلو الديِب كالدنيوم بقلا حاضر، كنية صػادقة، مػع اجتهػاده 

 فيما ٰبقق ذلك، حقق هللا لو ما دعاه كرجاه كعمل لو، كانقلا ٮبو فرحان كسركران.

 .أسوأ االحتماالتتوطٌن النفس على  الوسيلة التاسعة: 

يسػػػعى ُب كمػػػن أنفػػػع األسػػػةاب لػػػزكاؿ القلػػػق كا٥بمػػػـو إذا حصػػػل علػػػى العةػػػد شػػػيت مػػػن النكةػػػات: أف 
ٚبفيفها أبف يٌقًدر أسوأ االحتماالت الٍب ينتهي إليها األمر، كيػوطن علػى ذلػك نفسػو، فػ ذا فعػل ذلػك 

ؿ ٮبومػو فليسع إا ٚبفيف مػا ٲبكػن ٚبفيفػو ٕبسػا اإلمكػاف، فةهػذا التػوطْب ك ػذا السػعي النػافع، تػزك 
 كغمومو، كيكوف بذؿ ذلك السعي ُب جلا ا٤بنافع، كُب دفع ا٤بضار ا٤بيسورة للعةد.

فػػ ذا حلػػت بػػو أسػػةاب ا٣بػػوؼ، كأسػػةاب األسػػقاـ، كأسػػةاب الفقػػر كالعػػدـ ٤بػػا ٰبةػػو مػػن اةػػوابت 
 ا٤بتنوعة، فليتلق ذلك بطمانينة كتوطْب للنفس عليها، بل على أشد ما ٲبكن منهػا، فػ ف تػوطْب الػنفس
علػػػى احتمػػػاؿ ا٤بكػػػاره، يهو ػػػا كيزيػػػل شػػػدهتا، كخصوصػػػان إذا أشػػػغل نفسػػػو ٗبػػػدافعتها ٕبسػػػا مقػػػدكره، 

                                                           

ٍ يػىٍعمىٍل. ):، كتاب الذكر كالدعات كالتوبة، ابب  وصحيح مسل  ُب أخرجو (ُ) /  ٖالتػَّعىوًُّذ ًمٍن شىرًٌ مىا عىًملى كىًمٍن شىرًٌ مىا ملى
 . َٖٕٕ،رق  ا٢بديث:(ُٖ

قاؿ األلةا : . َِٗٓ ،رق  ا٢بديث:(ْْٖ/  ْ) ،مىا يػىقيوؿي ًإذىا أىٍصةىحى  :ابب األدب، كتاب، وسننُب  أىب داكدأخرجو  (ِ)
 اإلسناد.حسن 
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فيجتمع ُب حقو توطْب النفس مع السػعي النػافع الػذم يشػغل عػن االىتمػاـ اب٤بصػائا، كٯباىػد نفسػو 
٥بػػذه علػػى ٘بديػػد قػػوة ا٤بقاكمػػة للمكػػاره، مػػع اعتمػػاده ُب ذلػػك علػػى هللا كحسػػن الثقػػة بػػو كال ريػػا أف 

األمػػور فائػػدهتا العتمػػى ُب حصػػوؿ السػػركر كانشػػراح الصػػدكر، مػػع مػػا يؤملػػو العةػػد مػػن الثػػواب العاجػػل 
 كاآلجل، كىذا مشاىد ٦برب، ككقائعو ٩بن جربو كثّبة جدان.

 الوسيلة العاشرة: شجاعة القلب كقوتو.

لقلػػػا كعػػػدـ ا كمػػػن أعتػػػ  العالجػػػات ألمػػػراض القلػػػا العصػػػةية، بػػػل كأيضػػػان لومػػػراض الةدنيػػػة: قػػػوة 
كالغضػػػا كالتشػػػوش مػػػن األسػػػةاب  انزعاجػػػو كانفعالػػػو لوكىػػػاـ كا٣بيػػػاالت الػػػٍب ٘بلةهػػػا األفكػػػار السػػػيئة،

ا٤بؤ٤بػػػػة كمػػػػن توقػػػػع حػػػػدكث ا٤بكػػػػاره كزكاؿ اػػػػاب، أكقعػػػػو ذلػػػػك ُب ا٥بمػػػػـو كالغمػػػػـو كاألمػػػػراض القلةيػػػػة 
 مضارىا الكثّبة.كالةدنية، كاال يار العصيب الذم لو آاثره السيئة الٍب قد شاىد الناس 

 الوسيلة اضتادية عشر: الثقة ابهلل  كالتوكل عليو.

كمل يستسل  لوكىاـ كال ملكتػو ا٣بيػاالت السػيئة، ككثػق اب  كمٌب اعتمد القلا على هللا، كتوكل عليو،
، كزالػػت عنػػو كثػػّب مػػن األسػػقاـ الةدنيػػة كالقلةيػػة،  كطمػػع ُب فضػػلو، انػػدفعت عنػػو بػػذلك ا٥بمػػـو كالغمػػـو

لقلػػا مػػن القػػوة كاالنشػػراح كالسػػركر مػػا ال ٲبكػػن التعةػػّب عنػػو، فكػػ  ملئػػت ا٤بستشػػفيات مػػن كحصػػل ل
مرضى األكىاـ كا٣بياالت الفاسدة، كك  أثَّرت ىذه األمور على قلػوب كثػّبين مػن األقػوايت، فضػالن عػن 

سػػةاب الضػعفات، ككػ  أدت إا ا٢بمػق كا١بنػوف، كا٤بعػاَب مػػن عافػاه هللا ككفقػو ١بهػاد نفسػو لتحصػيل األ
(0)چ  ھہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھٹ ٹ چ النافعػػة ا٤بقويػػة للقلػػا، الدافعػػة لقلقػػو، 

أم كافيػػو ٝبيػػع مػػا ، 
 يهمو من أمر دينو كدنياه.

فا٤بتوكل على هللا قوم القلا ال تؤثر فيو األكىاـ، كال تزعجو ا٢بوادث لعلمو أف ذلك من ضعف 
الػػػنفس، كمػػػن ا٣بػػػور كا٣بػػػوؼ الػػػذم ال حقيقػػػة لػػػو، كيعلػػػ  مػػػع ذلػػػك أف هللا قػػػد تكفػػػل ٤بػػػن توكػػػل عليػػػو 

                                                           

    ّمن اآليةسورة الطالؽ: جزت  (ُ)
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 ،ُ فرحػػػان ابلكفايػػػة التامػػػة، فيثػػػق اب كيطمػػػئن لوعػػػده، فيػػػزكؿ ٮبػػػو كقلقػػػو، كيتةػػػدؿ عسػػػره يسػػػران، كترحػػػو 
كخوفو أمنان، فنسالو تعاا العافيػة كأف يتفضػل علينػا بقػوة القلػا كثةاتػو، كابلتوكػل الكامػل الػذم تكفػل 

 .ِهللا ألىلو بكل خّب، كدفع كل مكركه كضّب

 الوسيلة الثانية عشر: التعامل الراقي مع اآلخرين. 

: قىاؿى :رىسيػوؿي اَّللًَّ -عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى  ػا خيليقنػا رىًضػىى  :- - هنع هللا يضر، قىاؿى ػرًهى ًمنػٍهى ) الى يػىٍفػرىٍؾ ميػٍؤًمنه ميٍؤًمنىػةن ًإٍف كى
) ًمنػٍهىا آخىرى
 فائداتف عتيمتاف:كىذا ا٢بديث فيو  ،(ّ) 

اإلرشػػاد إا معاملػػة الزكجػػة كالقريػػا كالصػػاحا كا٤بعامػػل، ككػػل مػػن بينػػك كبينػػو عالقػػة إحػػدامها: 
كأنو ينةغي أف توطن نفسك على أنو ال بد أف يكوف فيو عيا أك نقر أك أمػر تكرىػو، فػ ذا  كاتصاؿ،

كجدت ذلك، فقارف بْب ىذا كبْب ما ٯبا عليك أك ينةغي لك من قوة االتصاؿ كاإلبقات على اةػة، 
اسػن، بتذكر ما فيو من ااسن، كا٤بقاصػد ا٣باصػة كالعامػة، ك ػذا اإلغضػات عػن ا٤بسػاكئ كمالحتػة ا

 تدـك الصحةة كاالتصاؿ كتت  الراحة كٙبصل لك.

كبقػػات الصػػفات، كا٤بداكمػػة علػػى القيػػاـ اب٢بقػػوؽ الواجةػػة  كىػػي زكاؿ ا٥بػػ  كالقلػػق،الفائػػدة الثانيػػة: 
عكس القضية  بل-كا٤بستحةة: كحصوؿ الراحة بْب الطرفْب، كمن مل يسَبشد  ذا الذم ذكره النيب 

، فالبػػد أف يقلػػق، كالبػػد أف يتكػػدر مػػا بينػػو كبػػْب مػػن يتصػػل بػػو -فلحػػظ ا٤بسػػاكئ، كعمػػي عػػن ااسػػن
 من اةة، كيتقطع كثّب من ا٢بقوؽ الٍب على كلو منهما اافتة عليها.

ككثػّب مػن النػاس ذكم ا٥بمػػ  العاليػة يوطنػوف أنفسػػه  عنػد كقػوع الكػػوارث كا٤بزعجػات علػى الصػػرب 
نينػػة. لكػػن عنػػد األمػػور التافهػػة الةسػػيطة يقلقػػوف، كيتكػػدر الصػػفات، كالسػػةا ُب ىػػذا أ ػػ  كطنػػوا كالطما

نفوسػػه  عنػػد األمػػور الكةػػار، كتركوىػػا عنػػد األمػػور الصػػغار فضػػرهت  كأثػػرت ُب راحػػته ، فا٢بػػاـز يػػوطن 
                                                           

 الَبح: ا٢بزف. ُ

 الضّب: الضرر. ِ

 .فرؾ : يةغضيى  .ُِّٕ ، رق  ا٢بديث:(ُٖٕ/  ْ) ،اٍلوىًصيًَّة اًبلنًٌسىاتً  :الرضاع،  اببكتاب  ، وصحيحُب  مسل  أخرجو (ّ)
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عػػْب، فعنػػد  نفسػػو علػػى األمػػور القليلػػة كالكةػػّبة كيسػػاؿ هللا اإلعانػػة عليهػػا، كأال يكلػػو إا نفسػػو طرفػػة
 ذلك يسهل عليو الصغّب، كما سهل عليو الكةّب. كيةقى مطمئن النفس ساكن القلا مسَبٰبان.

 الوسيلة الثالثة عشر: حياتك الدنيوية دقائا  فبل تضيعها ابعتم.

فػػال ينةغػػي لػػو أف العاقػػل يعلػػ  أف حياتػػو الصػػحيحة حيػػاة السػػعادة كالطمانينػػة كأ ػػا قصػػّبة جػػدان، 
السَبساؿ مع األكدار ف ف ذلػك ضػد ا٢بيػاة الصػحيحة، فيشػح ٕبياتػو أف يػذىا كثػّب يقصرىا اب٥ب  كا

األكػػدار، كال فػػرؽ ُب ىػػذا بػػْب الػػرب كالفػػاجر، كلكػػن ا٤بػػؤمن لػػو مػػن التحقػػق  ػػذا  منهػػا  ةػػان للهمػػـو ك
 الوصف ا٢بظ األكفر، كالنصيا النافع العاجل كاآلجل.

 الوسيلة الرابعة عشر: مقارنة النعم ابظتكركه.

كينةغي أيضان إذا أصابو مكركه أك خاؼ منو أف يقارف بْب بقية النع  ا٢باصلة لو دينية أك دنيويػة، كبػْب 
، ما أصابو من مكركه، فعند ا٤بقارنة يتضح كثرة ما ىو فيو من النع ، كاضمحالؿ ما أصابو من ا٤بكػاره

ة ُب السػػالمة منهػػا فػػال ككػػذلك يقػػارف بػػْب مػػا ٱبافػػو مػػن حػػدكث ضػػرر عليػػو، كبػػْب االحتمػػاالت الكثػػّب 
كبذلك يػزكؿ ٮبػو كخوفػو، كيقػدر أعتػ  مػا  القوية،يدع االحتماؿ الضعيف يغلا االحتماالت الكثّبة 

يكوف من االحتماالت الٍب ٲبكن أف تصيةو، فيوطن نفسػو ٢بػدكثها إف حػدثت، كيسػعى ُب دفػع مػا مل 
 يقع منها كُب رفع ما كقع أك ٚبفيفو.

 جتعل الناس مهك.الوسيلة اطتامسة عشر: ال  

 كمن األمػور النافعػة أف تعػرؼ أف أذيػة النػاس لػك كخصوصػان ُب األقػواؿ السػيئة، ال تضػرؾ بػل تضػرى ،
إال إف أشػػػغلت نفسػػػك ُب االىتمػػػاـ  ػػػا، كسػػػوغت ٥بػػػا أف ٛبلػػػك مشػػػاعرؾ، فعنػػػد ذلػػػك تضػػػرؾ كمػػػا 

 ضرهت ، ف ف أنت مل تضع ٥با ابالن مل تضرؾ شيئان.

 .ك من صنع أفكارؾحيات الوسيلة السادسة عشر:
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ف ف كانت أفكاران فيما يعود عليك نفعػو ُب ديػن أك دنيػا فحياتػك طيةػة  اعل  أف حياتك تةع ألفكارؾ،
 سعيدة. كإال فاألمر ابلعكس.

 . من األحد أحد  غًنالوسيلة السابعة عشر: ال تنتظر شكران من 

فػ ذا أحسػنت إا مػن  تطلا الشكر إال من هللا، أالكمن أنفع األمور لطرد ا٥ب  أف توطن نفسك على 
لو حق عليػك أك مػن لػيس لػو حػق، فػاعل  أف ىػذا معاملػة منػك مػع هللا. فػال تةػاؿ بشػكر مػن أنعمػت 

 .(0) چٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ   ڦ       ڄ   ڄ  چ  :ُب حق خواص خلقو ٹ ٹعليو، كما 

قػػوة اتصػػالك  ػػ  فمػػٌب كطنػػت نفسػػك علػػى إلقػػػات كيتاكػػد ىػػذا ُب معاملػػة األىػػل كاألكالد كمػػن 
الشر عػنه ، فقػد أرحػت كاسػَبحت، كمػن دكاعػي الراحػة أخػذ الفضػائل كالعمػل عليهػا ٕبسػا الػداعي 
النفسي دكف التكلف الذم يقلقك، كتعود على أدراجػك خائةػان مػن حصػوؿ الفضػيلة، حيػث سػلكت 

كىًدرىة أموران صػافية حلػوة كبػذلك يزيػد صػفات الطريق ا٤بلتوم، كىذا من ا٢بكمة، كأف تتخذ من األمور ال
 اللذات، كتزكؿ األكدار.

 الوسيلة الثامنة عشر: ركز على أىدافك. 

اجعػػل األمػػور النافعػػة نصػػا عينيػػك كاعمػػل علػػى ٙبقيقهػػا، كال تلتفػػت إا األمػػور الضػػارة لتلهػػو بػػذلك 
 عماؿ ا٤بهمة.عن األسةاب ا١بالةة لله  كا٢بزف كاستعن ابلراحة كإٝباع النفس على األ

 الوسيلة التاسعة عشر: ال تؤجل عمل اليـو للغد.

كمػػن األمػػور النافعػػة حسػػ  األعمػػاؿ ُب ا٢بػػاؿ، كالتفػػرغ ُب ا٤بسػػتقةل، ألف األعمػػاؿ إذا مل ٙبسػػ  اجتمػػع 
عليػػك بقيػػة األعمػػاؿ السػػابقة، كانضػػافت إليهػػا األعمػػاؿ الالحقػػة، فتشػػتد كطاهتػػا، فػػ ذا حسػػمت كػػل 

 ر ا٤بستقةلة بقوة تفكّب كقوة عمل.شيت بوقتو أتيت األمو 

                                                           

      ٗسورة اإلنساف: اآلية (ُ)
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 الوسيلة العشركف: األىم فاألىم مع دراستو دراسة دقيقة.

كميز بْب ما ٛبيػل نفسػك إليػو كتشػتد رغةتػك فيػو،  كينةغي أف تتخّب من األعماؿ النافعة األى  فاألى ،
ف ف ضده ٰبدث السآمة كا٤بلل كالكػدر، كاسػتعن علػى ذلػك ابلفكػر الصػحيح كا٤بشػاكرة، فمػا نػدـ مػن 
استشار، كادرس ما تريد فعلو درسان دقيقان، ف ذا ٙبققػت ا٤بصػلحة كعزمػت فتوكػل علػى هللا إف هللا ٰبػا 

 ا٤بتوكلْب.

 حيػػاةحيػػي ك ع ُب حيػػاهت : فمػػنه  مػػن أصػػاب كثػػّبان منهػػا فعػػاش عيشػػة ىنيئػػة، فالنػػاس أنػػوا  كػػالن كعلػػى  
طيةة، كمنه  من أخفق فيها كلها فعاش عيشة الشقات، كحيي حياة التعسات. كمنه  مػن ىػو بػْب بػْب، 

 ٕبسا ما كفق لو. كهللا ا٤بوفق ا٤بستعاف بو على كل خّب، كعلى دفع كل شر.

 شجرة اإلمياف.ذتار إميانية من : السابع بحثاظت
كا٢بياة الطيةة،  كالراحة، .فُب القلا كالةد ،اآلجلةك ك  لإلٲباف الصحيح من الفوائد كالثمرات العاجلة 

كا١بػػػِب اللذيػػػذ، كاألكػػػل الػػػدائ  كا٣بػػػّب  اليانعػػػة،فلهػػػذه الشػػػجرة اإلٲبانيػػػة مػػػن الثمػػػار  كاآلخػػػرة،ُب الػػػدنيا 
 ا٤بستمر منها:

فمػػا انؿ أحػػد رضػػا هللا ُب الػػدنيا كاآلخػػرة إال ابإلٲبػػاف  شػػيت،سػػةا رضػػا هللا الػػذم ىػػو أكػػرب  أكالن: أنػػو
 ك٭بػاه،كإذا رضي هللا عن العةد قةل اليسّب من عملػو  كثّبة،بل صرح هللا بو ُب كتابو ُب مواضع   كٜبراتو،

 ك٧باه.كغفر الكثّب من زَّللًى 
فالنصػػر كا٥بػػػدل كالعلػػ  كالعمػػل الصػػاّب كالسػػػركر ل ثػػواب عاجػػل كآجػػػل فمػػن ٜبػػرات اإلٲبػػاف، كػػ  اثنيػػان:

 ابإلٲبػاف،إ٭بػا يكػوف  كعقا ػا،كالنجػاة مػن النػار  بنعيمهػا،كدخوؿ ا١بنة كالتػنع   كاألفراح، كثواب اآلخرة
 أف الشػػػقات الػػػدنيوم ك االشػػػركر، كمػػػكىػػػ  النػػػاجوف مػػػن ٝبيػػػع  ا٤بطلػػػق،فاىػػػل اإلٲبػػػاف ىػػػ  أىػػػل الثػػػواب 
 صو.نقاألخركم من عدـ اإلٲباف أك 

فيػػدفع عػػنه  كيػػد شػػياطْب اإلنػػس  كاآلخػػرة،أف هللا يػػدفع كيػػدافع عػػن الػػذين آمنػػوا شػػركر الػػدنيا  اثلثػػان:
 كا١بن.
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فمػػن قػػاـ ابإلٲبػػاف  نفسػػو،كأحقػػو علػػى  ابلنصػػر،أف هللا كعػػد ا٤بػػؤمنْب القػػائمْب ابإلٲبػػاف حقيقػػة  رابعػػان:
 اإلٲبػػاف،عػػدات ا٤بػػؤمنْب علػػيه  إذا ضػػيعوا كإ٭بػػا ينتصػػر أ كاآلخػػرة،كلوازمػػو كمتمماتػػو فلػػو النصػػر ُب الػػدنيا 

 ا٤بتنوعة.كضيعوا حقوقو ككاجةاتو 
 أف ا٥بداية من هللا للعل  كالعمل ك٤بعرفة ا٢بق كسلوكو ىي ٕبسا اإلٲباف كالقياـ ٕبقوقو.: خامسان 

كيوجػا للعةػد العفػة عػن دمػات  أمينػا،أف اإلٲبػاف يوجػا لصػاحةو أف يكػوف معتػربا عنػد ا٣بلػق  سادسػان:
 الناس كأموا٥ب  كأعراضه .

أف قوم اإلٲباف ٯبد ُب قلةو من ذكؽ حالكتو كلذة طعمو كاسػتحالت آاثره ، كالتلػذذ ٖبدمػة ربػو  :سابعان 
ما يزرم بلذات الدنيا كلها أبسػرىا ،  -الٍب ىي موجا اإلٲباف كأثره  -، كأدات حقوقو كحقوؽ عةاده 

مػػو بواجةػػات اإلٲبػػاف كمسػػتحةاتو ، كمسػػركر ٗبػػا يرجػػوه كيؤملػػو مػػن ربػػو مػػن ثوابػػو ف نػػو مسػػركر كقػػت قيا
كجزائػػو العاجػػل كاآلجػػل ، كمسػػركر أبنػػو ربػػح كقتػػو الػػذم ىػػو زىػػرة عمػػره كأصػػل مكسػػةو ، ك٧بشػػو قلةػػو 
أيضا من لػذة معرفتػو بربػو كمعرفتػو بكمالػو ككمػاؿ بػره ، كسػعة جػوده كإحسػانو كلػذة ٧بةتػو كاإلانبػة إليػو 

 ئة عن معرفتو أبكصافو ، كعن مشاىدة إحسانو كمننو .الناش
أف اإلٲباف ىو السةا الوحيد للقياـ بذركة سناـ الدين ، كىو : ا١بهاد الةد  كا٤بايل ك القػويل ،  :اثمنان 

جهاد الكفار ابلسيف كالسناف ، كجهاد الكفار كا٤بنافقْب كا٤بنحرفْب ُب أصوؿ الدين كفركعو اب٢بكمة 
ف ، فكلمػػا قػػوم إٲبػػاف العةػػد علمػػا كمعرفػػة كإرادة كعزٲبػػة قػػوم جهػػاده ، كقػػاـ بكػػل مػػا كا٢بجػػة كالربىػػا

يقػدر عليػو ٕبسػا حالػو كمرتةتػو ، فنػاؿ الدرجػة العاليػة كا٤بنزلػة الرفيعػة ، كإذا ضػعف اإلٲبػاف تػرؾ العةػػد 
عف مقػػػدكره مػػػن ا١بهػػػاد القػػػويل ابلعلػػػ  كا٢بجػػػة كالنصػػػيحة كاألمػػػر اب٤بعػػػركؼ كالنهػػػي عػػػن ا٤بنكػػػر ، كضػػػ

 .(ُ)جهاده الةد  لعدـ ا٢بامل لو على ذلك
مػػن ٜبػػرات إٲبانيػػة طيةػػة تةػػْب لنػػا أف -رٞبػػو هللا تعػػاا-مػػن خػػالؿ مػػا قطػػف لنػػا الشػػيخ السػػعدم

كا٥بػػػالؾ كالػػػنقر إ٭بػػػا يكػػػوف بفقػػػد اإلٲبػػػاف  عليػػػو،الػػػدنيا كاآلخػػػرة كلػػػو فػػػرع عػػػن اإلٲبػػػاف كمَبتػػػا  مخػػػّب 
 .كنقصو

                                                           

تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة ( "بتصرؼ". كلنفس ا٤بؤلف : ُِٓ/ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدم،ُ)
، ُط، اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية ( ،كلنفس ا٤بؤلف أيضان: ّٗ/ُ، )ُ، طتفسًن القرآف

 لة يرجع إليها للفائدة.(. حيث ذكر فيو الشيخ السعدم ٝبلة من الفوائد مع األدُّٖ-ُُِص)
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العقدية  األصوؿاإلٲباف بشكل إٝبايل، كما يليو من الفصوؿ سائل العقدية ا٤بتعلقة ٗب األصوؿ ىذه
 األصوؿركاف اإلٲباف الستة بشكل تفصيلي، كأكؿ ركن يلي ىذا الفصل نتحدث عنو أب ا٤بتعلقة

. كهللا كا اب: ا٤بتضمن لوصوؿ العقدية ا٤بتعلقة ُب توحيد الربوبيةإلٲباف ابالعقدية ا٤بتعلقة 
 االحساف.

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 .توحيد الربوبيةيف اظتتعلقة العقدية  ؿاألصو : ينالثا الفصل
كىػػػو اإلٲبػػػاف  اإلٲبانيػػػة، متعلػػػق أبصػػل األصػػػوؿكونػػػو  مػػػن ا٤بةاحػػػث العقديػػة ا٥بامػػػة؛إف توحيػػد الربوبيػػػة  

 كالرزؽ، كالتدبّب. كا٤بلك، ، كتفرده اب٣بلق،-- ٩با يتضمنو اإلٲباف اب اإلٲباف بربوبيتوك --اب



 

92 
 

؛ فػالعل  بػو، كاإلٲبػاف ٗبقتضػاه يثمػر إجػالؿ الػرب، ليلةك٩با يدؿ على أٮبيتو ما يثمره من الثمرات ا١ب
 من األعماؿ القلةية. ، كرجاته، كا٣بوؼ منو إا غّب ذلكك٧بةتو، كاألنس بو، كتعتيمو

أىػػػل السػػػػنة كا١بماعػػػػة ُب ا٤بةاحػػػػث العقديػػػػة لتوحيػػػػد -رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا-كقػػػد كافػػػػق الشػػػػيخ السػػػػعدم
 نػو ُب كتةػو عنػو، كلعػلالربوبية، كسار على منهجه  من خػالؿ تفسػّبه لػ ايت القرآنيػة، كمػا طرحػو كبيَّ 

 ، كذلك من خالؿ ا٤بةاحث التالية:-رٞبو هللا -لطرحو فيما يلي من صفحات إيضاحان 

 حقيقة توحيد الربوبية. اظتبحث األكؿ:-
 توحيد الربوبية. التدال اظتبحث الثاين:-
 خصائص توحيد الربوبية كآاثره.اظتبحث الثالث: - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 حقيقة توحيد الربوبية اظتبحث األكؿ:
-كأفَّ كلماتو الكونية  ة،يلفا٤بخلوقات الكونية العلوية كالس ىو ا٤بدبر ألمر --إفَّ اإليقاف أبفَّ هللا 

ما تسقط من كرقة، كأنو ما من شجرة، كال ىةوب ريح،  رٞبة كعلمان، كأنَّوي  كل شيت  كسعت-سةحانو
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ةػيٍر،  جنْب، كالكال ٙبرؾ ُب   -افَّ ذلك كلَّو بتدبّب هللا فدـو ُب العركؽ، كال ُب حركة حيواف صىغيرى أـ كى
-، كال حوؿ ُب أم  لعةدال ًفٍعلى لو ٍعلىٍ  أنَّ يػي إا توحيد الربوبية ك  رفيينت ،كبديع صنعو سةحانو

 .- -قوة إال ابلكرمي  شيت، كال

ُب ىذا النوع من التوحيد -تعاارٞبو هللا  –لشَّيخ السَّعدم كلةياف ا٤بقصود من توحيد الربوبية، كرأل ا
 نقف مع ا٤بطالا التالية:

  لغةن: )الرَّبُّ معىن اظتطلب األكؿ: 
رب فػػالف ضػػيعتو، إذا  :يقػػاؿكىػػو ا٤بصػػلح للشػػيت،  ،(ُ)مصػػدر ربُّ يػػرىبُّ رابٌن فهػػو رابّّ  :لغػػةن  )الػػرَّبُّ  

 .(ّ)، كهللا جل ثناؤه الرب؛ ألنو مصلح أحواؿ خلقو(ِ)قاـ على إصالحها
ُب األصل: الَببية، كىو إنشات الشػيت حػاالن فحػاالن إا حػٌد التمػاـ، يقػاؿ: ربٌػو كرابه،  ك)الرَّبُّ        
 .(ْ)من ىوازف، كقيل: ألف يربِب رجل من قريش أحا إيلَّ من أف يربِب رجل كربَّةو

كلو الربوبية علػى ٝبيػع ا٣بلػق ال شػريك ،فهو رب كل شيت أم مالكو  ىو هللا  ك)الرَّبُّ :
مثػػػل أف ، الػػػرب ُب غػػػّب هللا إال ابإلضػػػافة  :كال يقػػػاؿ،رب األرابب كمالػػػك ا٤بلػػػوؾ كاألمػػػالؾ  لػػػو، كىػػػو
كالسػػيد كا٤بػػدبر كا٤بػػريب  كا٣بػػالقا٤بالػػك ىػػو:  الرَّبُّ فػػ) ،رب الدابػػة كرب الػػدار كفػػالف رب الةيػػت يقػػاؿ:

 .(ٓ)كالقي  كا٤بنع  كالصاحا
 
 

 :يف حا هللا معىن )الرَّبُّ  اظتطلب الثاين:

                                                           

 (.ُ/  ُ) ،ُط التوحيد جتريد  ،ا٤بقريزم (ُ)
 (.ُّّ/  ِ) ،" رب مادة:" ،، د.طاللغةمعجم مقاييس ، ابن فارس (ِ)
 .(ُّْ/  ِ، )سابا مرجعفارس، ابن  (ّ)
 (.ُْٖ)ص  د.ط، ،القرآف يف غريباظتفردات األصفها ،  (ْ)
 .(ّٗٗ/  ُ) ،" رب مادة:" ،ُط، لساف العرب ،منتورابن  (ٓ)
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 متنوعػة كسػياقات عديػدة مقامػات ُب الكػرمي القػرآف ُب كركده تكػٌرر ا٢بسػُب، هللا أ٠بات من عتي  اس ه  
ې  ى   ى  چ  ، كقولو سػةحانو:(ِ)چپ  پ  پ        پچ  كقولو تعاا: ،(ُ)مرَّة ٟبسمائة على تزيد

 .(ّ) چائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ           وئۇئ    
 )الػػرَّبُّ "  بقولػػو:  سػػةحانو )الػػرَّبُّ اسػػ   معػػُب-رٞبػػو هللا تعػػاا-بػػْبَّ الشػػيخ السػػعدمكقػػد  

ػػػرُّ مػػػن ىػػػذا: تربيتػػػو ألصػػػفيائو إبصػػػالح قلػػػو    ىػػػو ا٤بػػػريب ٝبيػػػع عةػػػاده ابلتػػػدبّب كأصػػػناؼ الػػػنع ، كأىخى
 (ْ)كأركاحه ، كأخالقه ، ك٥بذا أكثر دعائه  لو  ذا االس  ا١بليل؛ أل   يطلةوف منو الَببية ا٣باصة".

عػػز   )الػػرَّبُّ اسػػ   معػػُب ق َُّ)ت-رٞبػػو هللا تعػػاا- (ٓ)ابػػن جريػػر الطػػربم اإلمػػاـأبػػرز ك        
" فربٌنػػا جػػٌل ثنػػاؤه: السػػيد الػػذم ال ًشػػٍةو لػػوي، كال مثػػل ُب سيػػؤدده، كا٤بصػػلح أمػػر خلقػػو ٗبػػا شػػانو بقولػػو:

،"كقػد قيػل: إنػو -  -ال يطلػق إال ،ك (ٔ)أسةغ عليه  من نعمو، كا٤بالػك الػذم لػو ا٣بلػق كاألمػر".
 .(ٕ)االس  األعت "

 ىػػذا كُب العليػػا، كصػػفاتو ا٢بسػػُب هللا أ٠بػػات سػػائرى  دالالتػػو ُب تنػػاكؿ أيفػػرد إذا االسػػ  ىػػذا إفَّ  بػػل       
مػػػة يقػػػوؿ ىػػػو القػػػادر ا٣بػػػالق الةػػػارئ ا٤بصػػػور؛ ا٢بػػػي : )الػػػرَّبُّ إف  ":-تعػػػاا هللا رٞبػػػو- القػػػي  ابػػػن العالَّ

؛ العلي  السميع الةصّب؛ اسن ا٤بنع  ا١بػواد؛ ا٤بعطػي ا٤بػانع؛ الضػار النػافع؛ ا٤بقػدـ ا٤بػؤخر؛ الػذم  القيـو

                                                           

 .ٕٗص ،ُ، طفقو األشتا  اضتسىن انتر: عةد الرزاؽ الةدر، (ُ)
 .ِآية: الفاٙبةسورة  (ِ)
 .ُْٔآية : سورة األنعاـ (ّ)
 اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم السعدم،أيضان: ك  (،ُٔ/ ُ)  ُط الكرش الرزتن تيسًن   السعدمانتر:  (ْ)

 (.ْٖ/ُ، )ُط )التفسًن  

 األصويل،، الفقيواإلماـ، ا٤بفسر، ادث، ا٤بؤرخ،  ىػ، كىوِِْسنة  الطربم، كلدالطربم: ىو دمحم بن جرير بن يزيد بن كثّب  (ٓ)
 ىػ.َُّتوُب سنة  فقيو ُب أحكاـ القرآف، عامل ابلسنن، اب٤بعا ،بصّب  ابلقراتات،اجملتهد، عامل  األصويل،

سًن أعبلـ  الذىيب،(، َُِ/ّ) د.ط،، طبقات الشافعية السةكي، كأيضان  (،ٗٔ/ٔ)، ُٓ، طاألعبلـ الزركلي، انتر ُب ترٝبتو* 
 (.ِٕٔ/ُْ) ،ٗ، طالنببل 

 (.ُِْ/  ُ)، ُ، طالقرآفجامع البياف يف أتكيل  الطربم، (ٔ)
 .(ُُّ/ُ، )ِط، العظيمالقرآف  تفسًن ،كثّبابن   (ٕ)
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ييضلُّ من يشات كيهدم من يشات؛ كييسعد من يشات، كييشقي كييًعزُّ من يشات كييًذؿُّ من يشػات؛ إا غػّب 
 . (ُ)لٍب لو منها ما يستحقو من األ٠بات ا٢بسُب"ذلك من معا  ربوبيتو ا

 ..(ِ)چھ  ے  ے   ۓ   ۓ    ﮲    ﮳     ﮴چ  ٹ ٹىو ا٤بالك كما  * )فالرَّبُّ     
ۉ  ې  ې  ې   ېى  ى   چ  سةحانو: ا٣بالق الةارئ ا٤بصور كما قاؿ عن نفسو ىو الرَّبُّ *ك)    

چائ   ائەئ   
ا٣بلق فاكجدى  بقدرتو ا٤بصور خلقو كيف شات "فال خالق سواه، كىو الذم برأ ،(ّ)
 .(ْ)ككيف يشات "

"كالذم لو ، (ٓ)چڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ٹ ٹ چ ىو ا٤بةدئ كا٤بعيد كما * ك)الرَّبُّ    
ىذه الصفات تةارؾ كتعاا، ىو الذم يةدأ ا٣بلق من غّب أصل فينشئو ك يوجده، بعد أف مل يكن 

 .(6)يعيده، كما بدأه بعد فنائو، كىو أىوف عليو"شيئا، ٍب يفنيو بعد ذلك، ٍب 
ىو ايي كا٤بميت، الذم أحيا أبف خلق فيه  ا٢بياة، كالذم خلق ا٤بوت كما خلق  * ك)الرَّبُّ 
چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ   ٺ   ٺ    ٿٿ  ٿ       ٿ       ٹ    چ  ٹ ٹ ا٢بياة. كما

(ٕ). 
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑک  ک   چ ٹ ٹ ىو النافع الضار،  * ك)الرَّبُّ 

 .(ٖ)چک         ک  گ   گ   گ  
﮺  ﮻  ﮼  ﮽    ﮾   ﮿  ﯀  ﯁                  چ  ٹ ٹىو ا٤بعطي ا٤بانع كما  * ك)الرَّبُّ 

 .(ٗ)چ                        

                                                           

 (.ُِِ/ِ) ،ِط  بدائع الفوائد ، القي  ناب انتر:(ُ)
 .ِّاآلية : جزت من ا٢بشر سورة (ِ)
 .ِْاآلية من  ت: جز ا٢بشر سورة (ّ)
 (.َّٓ/ِّ)، ُ، طالقرآفجامع البياف يف أتكيل  الطربم، (ْ)
 .ِٕآية من  ت: جز الرـكسورة  (ٓ)
 .(ِٗ،ُٗ/  َِ)، سابا الطربم، مرجع (ٔ)
 .ِآية :سورة  ا٤بلك (ٕ)
 .ُُآية :جزت من سورة الفتح (ٖ)
 .ِآية :سورة فاطر (ٗ)
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 . (ُ) چڇ  ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌڌ  چ  ٹ ٹ ىو ا٤بدبر ألمر ىذا الكوف كما  *ك)الرَّبُّ 
ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی    ی  ی  جئحئ  مئ   چ  ٹ ٹ ىو ا٣بالق الرازؽ القوم القدير كما * ك)الرَّبُّ 

گ  ٹ ٹ چ   ك ،(ّ)چڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ      چ  سةحانو:كقاؿ ،(ِ) چىئ  يئ   جبحب  خب  مب     

چگ  ڳ  ڳ  ڳ          ڳ  ڱ    
(ْ). 

عػػن مػػن أفَّ  كذلػػك "ا٤بػػريب  :ىػػو الػػرَّبُّ أبف  يشػػهد داللتػػو يف كيتأمػػل االسػػم ىػػذا يف النظػػر ميي
القائ  بَببيته  كإصالحه  من خىلقو كرزؽو كعافيػة كإصػالح  لعةاده،ا٤بوجد  ا٣بالق الرازؽ الناصر ا٥بادم

، (ٔ)الػػذم يػػريب عةػػده فيعطيػػو خلقػػو ٍب يهديػػو إا ٝبيػػع أحوالػػو مػػن العةػػادة كغّبىػػا ، فهػػو(ٓ)ديػػن كدنيػػا"
 من غّبه.(ٕ)كىذا االس  أحق ابس  االستعانة كا٤بسالة

كػل أثػر مػن آاثر اإلٲبػاف ابأل٠بػات ا٢بسػُب ىػو ُب ا٢بقيقػة راجػع إا مػا يتضػمنو فتةْب ٩با سةق إفَّ        
) (كأف معػػػُب  ،سػػػةحانو اسػػػ  )الػػػرَّبُّ  كتصػػػرفان  كملكػػػان  خلقػػػان  أٝبعػػػْب خلقػػػو علػػػى الربوبيػػػة ذك: مأ )الػػػرَّبُّ

فيو الشيخ السػعدم كىذا ما كافق  ،كاحد معُب على ال معافو  ٝبلة على الدالة األ٠بات من كىو كتدبّبان،
–كاإلمػػاـ الطػػربم -رٞبػػو هللا تعػػاا–علمػػات أىػػل السػػنة كا١بماعػػة كاإلمػػاـ ابػػن القػػي  -رٞبػػو هللا تعػػاا–

 .-هللا تعاا رٞبو

 
 :اصطبلحان اظتطلب الثالث: تعريف توحيد الربوبية 

                                                           

 .ّآية :جزت من سورة يونس (ُ)
 . ّ آية:جزت من سورة فاطر (ِ)
 .ٖٓآية :سورة الذارايت (ّ)
  .َِآية :جزت من سورة الةقرة (ْ)
 (. "بتصرؼ".ُ/  ُ) ،ُط التوحيد جتريد  ،ا٤بقريزم انتر: (ٓ)
 (.ِِ/  ُ) ،ّ، طالفتاكل غتموع، تيمية نانتر: اب (ٔ)
 (.ُّ/  ُْ، )سابا مرجعتيمية،  نانتر: اب (ٕ)
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ىػػو السػيد كا٤بصػلح كا٤بالػػك  -كمػػا مػر سػابقان –كالػرب  ، تعريػف توحيػد الربوبيػػة ينةػِب علػى معػػُب الػرب
اإلقرار  "أبنو:توحيد الربوبية   ق ِٖٕ)ت– تعااهللا  رٞبو- ابن تيمية شيخ اإلسالـ كا٤بريب، كيعٌرؼي 

 .ُخالق كل شيت كربو"أبف هللا 
معػُب الربوبيػة فيقػوؿ: "كربوبيتػو للعػامل   ق ُٕٓ)ت–هللا تعاا   رٞبو-كيةْب اإلماـ ابن القي          

، ٱبلػق كيػرزؽ؛  تتضمَّن تصرفو فيو، كتدبّبه لو، كنفاذ أمره كلَّ كقتو فيو، ككونو معو كػلَّ سػاعةو ُب شػافو
يػػي؛ كٱبفػػض كيرفػػع؛ كييعطػػي  يػػت كٰبي ، كييصػػرًٌؼ األمػػور ٗبشػػيئتو كإرادتػػو، كإنكػػار كٲبي كٲبنػػع؛ كييعًػػزُّ كييػػذوؿُّ

 .(ِ)ذلك إنكاره لربوبيتو كإ٥بيتو كملكو"
: "كأمػػػػا الثػػػػا  كىػػػػو توحيػػػػد ق ِٕٗ)ت–تعػػػػاا هللا رٞبػػػػو -(ّ)العػػػػز ا٢بنفػػػػي كيقػػػػوؿ اإلمػػػػاـ ابػػػػن أيب 

متكافئػػػػػاف ُب الصػػػػػفات إلقػػػػػرار أبنػػػػػو خػػػػػالق كػػػػػل شػػػػػيت، كأنػػػػػو لػػػػػيس للعػػػػػامل صػػػػػانعاف كىػػػػػو ا الربوبيػػػػػة،
 .(ْ)كاألفعاؿ"

 كقد عيرؼ توحيد الربوبية مبزيد تفصيل من اظتتأخرين كمنهم:
  ا٤بتفػرد الػرب ىػو هللا أف يعتقػد فحيػث يقػوؿ ُب تعريفػو: "أب-رٞبو هللا تعػاا–الشيخ السعدم 

-كأتةاعه  األنةيات كى -خلقو خواص كرىب ابلنع  ا٣بلق ٝبيع رىب الذم كالتدبّب كالرزؽ اب٣بلق
 الَببيػة ىػي كىػذه الصػا٢بة، كاألعمػاؿ النافعػة، كالعلػـو ا١بميلػة، كاألخالؽ الصحيحة، ابلعقائد
 .ٓ"الدارين لسعادة ا٤بثمرة كاألركاح للقلوب النافعة

                                                           

(.ُّّ/َُ( ،)َٓ/ُُ،)ّط، غتموع الفتاكلابن تيمية ، انتر:ُ

 (.ُِِّ/ْ، )  ّط اظتعطلة  الصواعا اظترسلة على اصتهمية ك القي ،: ابن انتر (ِ)
الدمشقي  األذرعي الصا٢بيابن أيب العز ا٢بنفي: ىو العالمة صدر الدين دمحم بن عالت الدين علٌي بن دمحم ابن أيب العز ا٢بنفي، ّ

، ككاف ماىرنا ُب دركسو كفتاكيو، كخطا ٕبسةاف قاعدة الةلقات مدة، ٍب كيل قضات دمشق ُب ُّٕكلد سنة  .اشتغل ابلعلـو
الالمع فيما  النور»فقهػ، ك  «ا٥بػدايةعلى مشكالت  التنةيو»، «الطحاكيةالعقيدة  شرح»، لو كتا، منها: ٕٕٗاـر سنة 

علية رٞبة هللا. الَبٝبة: مقدمة ط ا٤بكتا  ِٕٗكفاتو بدمشق سنة  أمية، ككانتِب أم جامع ب «ا١بامعيعمل بو ُب 
.(ُٔ) ، صسابا مرجعالطحاكية، اإلسالمي لشرح العقيدة 

 . (ِٓ)ص ،ط، د.الطحاكيةالعقيدة  ا٢بنفي، شرحابن أيب العز  انتر: (ْ)
.(ُّ) ص ،ُط ، اإلسبلمية )العقيدة  اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدمانترٓ
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ُب موضػػع آخػػر فيقػػوؿ: " كىػػو االعػػَباؼ ابنفػػراد الػػرب اب٣بلػػق كالػػرزؽ  أيضػػان -رٞبػػو هللا تعػػاا–كيعرفػػو 
 .ُكالتدبّب كالَببية"

 اإلقػػرار ا١بػػاـز أبف هللا تعػػاا " بتعريػػف جػػامع ىػػو: -رٞبػػو هللا تعػػاا– 2كيعرفػػو الشػػيخ ا٢بكمػػي
، كخالقػػو، كمػػدبره، كا٤بتصػػرؼ فيػػو، مل يكػػن لػػو شػػريك ُب ا٤بلػػك، كمل  مليكػػو رب كػػل شػػيت ك

يكػػن لػػو كيل مػػن الػػذؿ، كال راد ألمػػره، كال معقػػا ٢بكمػػو، كال مضػػاد لػػو )كال ٩باثػػل لػػو(، )كال 
 (ّ)."و(، كال منازع ُب شيت من معا  ربوبيتو كمقتضيات أ٠بائو كصفاتو٠بي ل

 كمن خالؿ ىذه التعاريف لتوحيد الربوبية ٪بد أ ا تدكر حوؿ أمرين للربوبية:
 : اإلقرار بوجود هللا تعاا.األمر األكؿ

اإلقػػرار أبف هللا تعػػاا خػػالق كػػل شػػيت، كمالكػػو، كرازقػػو، كأنػػو ايػػي، ا٤بميػػت، النػػافع،  األمػػر الثػػاين:
الضػػار، ا٤بتفػػرد إبجابػػة الػػدعات، الػػذم لػػو األمػػر كلػػو، كبيػػده ا٣بػػّب كلػػو، القػػادر علػػى مػػا يشػػات، ا٤بقػػدر 

 (ْ)شريك.١بميع األمور، ا٤بتصرؼ فيها، ا٤بدبر ٥با، ليس لو ُب ذلك كلو 
رض ألقػػػواؿ العلمػػػات لتعريػػػف توحيػػػد الربوبيػػػة ٪بػػػد أ ػػػا تتفػػػق مػػػع مػػػا طرحػػػو الشػػػيخ كمػػػن خػػػالؿ مػػػا عيػػػ

أمػػػػور ثالثػػػػة؛ ُب ا٣بلػػػػق،  ُب-كتعػػػػاا  سػػػػةحانو-إفػػػػراد هللا ُب تعريفػػػػو أبنػػػػو -رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا–السػػػػعدم 
 .كا٤بلك، كالتدبّب

 لعباده:ربوبية هللا الرابع: نوعي اظتطلب 

                                                           

 .(ُٔ) ص اظترجع السابا  ،: السعدمانترُ

ِ
كلد ُب قرية )السالـ( التابعة  بن أٞبد بن علي ا٢بكمي: فقيو أديا، من علمات )جيزاف( بْب ا٢بجاز كاليمن. ا٢بكمي: حافظ 

ك  ،)ا١بوىرة الفريدة ُب العقيدة( ك )سل  الوصوؿ إا عل  االصوؿ(  كتةو،من   ق(،ُِّْسنة) ٤بدينة ا٤بضااي، جنويب جيزاف
/  ِ، )ُٓ، طاألعبلـ الزركلي، انتر ُب ترٝبتو* (،ق ُّٕٕ،توُب ٗبكة سنة))معارج القةوؿ( شرح ٥با، ك )أعالـ السنة ا٤بنشورة(

ُٓٗ). 
 .(َّ) ص ،ِ، طاظتنصورةأعبلـ السنة اظتنشورة العتقاد الطائفة الناجية ا٢بكمي، انتر: (ّ)
 ،ِط ،السالكٌنمدارج ، : ابن القي ر. كانت(ُٓ)ص ،ط، د.الطحاكيةالعقيدة  ا٢بنفي، شرحابن أيب العز  انتر: (ْ)
، د.ط ،تيسًن العزيز اضتميد يف شرح كتاب التوحيد بن عةد هللا بن دمحم بن عةد الوىاب، ف(، سليمأْٖ/ّ) (،ْٔ،ّّ/ُ)
 ،ُط، معارج القبوؿ  ، ا٢بكمي،(ُْ)، صِ، طالتوحيدالقوؿ السديد شرح كتاب بن عةد الوىاب،  (، دمحمُٕ/  ُ)
(ُ/ٗٗ.) 
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ىو ا٣بالق ا٤بريب، الذم يريب عةده فيعطيو خلقو، ٍب يهديو  )الرَّبُّ تقدـ أف ذكران حقيقة الربوبية، كأفَّ 
الداللة، كقد تكوف عامة لكل ا٣بلق، كقد تكوف  كا٥بداية ىيإا ٝبيع أحوالو من العةادة كغّبىا، 

 خاصة.
فالرب سةحانو ىو ا٣بالق، كىو الذم ىدل ا٣بلق ٤با يصلحه  ُب حياهت  الدنيا،  أما العامة:

٤با  - -من ا٤بطع  كا٤بشرب كا٤بنكح كا٤بسكن، كذلك كما قاؿ هللا تعاا حكاية عن موسى 
مت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   چ  :، فقاؿسالو فرعوف ا٤بتتاىر ٔبحد الربوبية عن ربو كرب ىاركف

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  چ  كعلى ا٤بعُب نفسو جات قوؿ هللا تعاا: ،(ُ) چمج  جح  

چہ   ھ   ھ  
، كا٤براد: قدر خلقو فهدل، ك ا٥بداية ىنا عامة، كما ذكر ذلك اإلماـ ابن جرير (ِ)

، فدخل ُب ذلك ىداية هللا عٌز كجٌل ا٤بكلفْب لسةيل ا٣بّب (ّ)ُب تفسّبه -رٞبو هللا تعاا-الطربم
 شر.كال

فهذه ىي الربوبية العامة ا٤بتعلقة بعمـو ا٣بلق، فكل من ُب السموات كاألرض عةيد  تعاا 
، فكله  (ْ)چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  چ   ذا االعتةار، كما قاؿ سةحانو:

ا منقادنا ال ٱبرج عن قدر هللا أبدنا،  كاآلية على عمومها أيكم إا الرب سةحانو كيلتجع إا ربوبيتو عةدن
سوات أكاف ذلك ُب الدنيا أك ُب اآلخرة، كال كجو لتخصير إتيا   ر   بيـو القيامة لعدـ كجود 

 ا٤بخصر.
ىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ  چ كيؤيػػػػد عػػػػدـ التخصػػػػير قػػػػوؿ هللا تعػػػػاا بعػػػػدىا: 

چىئ  يئ   
ا، ، كألف هللا تعاا ذكر ذلك ُب سياؽ الرد على من ادعى  (ٓ) عن ذلك  تعاا هللا-كلدن
، فةػػْبَّ أفَّ ا١بميػػع عةيػػده، فػػال كجػػػو لتخصيصػػو ذلػػك بيػػـو القيامػػة، كدخػػل ُب ىػػذه اآليػػػة -علػػونا كةػػّبنا

                                                           

 .َٓآية:سورة طو (ُ)
 .ّ-ُمن اآلايت : األعلى سورة (ِ)
 .(ُِٓ،َّ/ُٓ) ،ُ، طالقرآفجامع البياف يف أتكيل  الطربم، (ّ)
 .ّٗاآلية:سورة مرمي  (ْ)
 .ْٗ،ٓٗاآليتاف :سورة مرمي  (ٓ)
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ا٤بػػؤمن كالكػػافر، فكلهػػ  عةيػػد مربوبػػوف مقهػػوركف ٙبػػت عزتػػو كقدرتػػو كقهػػره، كقػػد ىػػداى  ٝبيعنػػا ا٥بدايػػة 
 العامة.

ۇ  ۇ   ۆ   چ  لعامة كا٣باصة، كقولو تعاا:كقد كردت بعض اآلايت متناكلة العةودية ا

چۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې          ې  ې  ى  
، فا٤براد (ُ)

 ابلعةاد ىنا الذين دخلوا ُب عةوديتو طوعنا أك كرىنا، فشمل ذلك مؤمنه  ككافرى .
ىي ىداية التوفيق الٍب اختر هللا  ا بعض ا٤بكلفْب، فوفقه  لإلٲباف  ك اعتداية األخرل

، فهؤالت ى  أىل (ِ)چۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ ٹ ٹ كالعمل الصاّب، كما 
أعِب ىداية -العةودية ا٣باصة الذين رابى  هللا ابإلٲباف ككفقه  إليو، كيتةع ىذه ا٥بداية ا٣باصة 

ۉ  ې  ې  چ  ا١بنة، كما قاؿ هللا تعاا عن ا٤بؤمنْب عند دخو٥ب  ا١بنة: ا٥بداية ُب اآلخرة إا -التوفيق

ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ      ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  

 .(ّ)چی  جئحئ   مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب                 ىب  يب   
ا٣باصة كالعامة، ك٩با تفرد بو سةحانو تربيةي فا عٌز كجٌل ىو ا٤بتفرد اب٣بلق كالرزؽ كا٥بداية 

أصفيائو من الرسل كاألنةيات كالصا٢بْب الَببية ا٣باصة ابلوحي، فوفقه  للعمل الصاّب على أنو ىو 
هللا عٌز كجٌل قد ىدل اإلنساف إا ك ،الذم خلقه  كىداى  إا ما فيو صالحه  مدة بقائه  ُب الدنيا

، فهذا من أنواع ا٥بداية، (ْ) چۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ           ىئ     ۆئ  ۈئچ  :سةحانو السةيل، كما قاؿ
كىي داللة ا٣بلق إا ا٥بدل كالدين ا٢بق، كىذا يستلـز إرساؿ الرسل الٍب ٘بيت اب٢بق من عند هللا 

 .(ٓ)تعاا

                                                           

 . ْٔ آية:سورة الزمر (ُ)
 .ُٕآية :سورة دمحم (ِ)
 .ّْآية:سورة األعراؼ (ّ)
 .ّ اإلنساف: آيةسورة  (ْ)
منهج أىل السنة خالد بن عةد اللطيف، (، ٓٗ/ُ)، ُ، ط" البقرة سورة" آايت األحكاـ تفسًن ،عثيمْبابن  انتر: (ٓ)

 "بتصرؼ". (ِِْ/ُ) ،د.ط  ،كاصتماعة كمنهج األشاعرة
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 : عامػػة كخاصػػةإا قسػػمْب ٣بلقػػو تربيتػػو سػػةحانو-هللا تعػػاا رٞبػػو-الشػػيخ السػػعدمكقػػد قسَّػػ  
فيػو مصػا٢به ، الػٍب فيهػا بقػاؤى   كىػدايته  ٤بػا: ىي خلقو للمخلوقْب، كرزقهػ ، العامة ةالربوبي" فقاؿ:

 ُب الدنيا.
تربيتػػو ألكليائػػو، فّببػػيه  ابإلٲبػػاف، كيػػوفقه  لػػو، كيكملػػو ٥بػػ ، كيػػدفع عػػنه   :كالربوبيػػة اطتاصػػة

 . (ُ)مة عن كل شر"الصوارؼ، كالعوائق ا٢بائلة بينه  كبينو، كحقيقتها: تربية التوفيق لكل خّب، كالعص
فعل  ٩با تقدـ أف الربوبية ا٣باصة تتعلق بةعض ا٤بكلفْب، فّببيه  هللا عٌز كجٌل بوحيو، كيوفقه  

 للعمل الصاّب، كيهديه  إا ا١بنة.
أما الربوبية العامة فهي متعلقة بكل ا٣بلق مؤمنه  ككافرى ، فهو الذم خلقه ، كىو مالكه ، كى  

فحيث أيطلقت ربوبيتو تعاا ف ف  ، (ِ) ا٤بعاشٙبت قهره، كىو الذم ىداى  ٤با فيو صالحه  ُب 
األنةيات كأتةاعه ، ف ف يرضاه، أك كقع السؤاؿ  ا من  كحيث قييدت ٗبا ٰبةو ك ،الربوبية العامةا٤براد  ا 
عليه  –د أسئلة األنةيات ٪بكزايدة؛ ك٥بذا ربوبية العامة لة لمتضمن يكى ،الربوبية ا٣باصة ا٤براد  ا
كأتةاعه  ُب القرآف بلفظ الربوبية غالةان ف ف مطالةه  كلها داخلة ٙبت ربوبيتو ا٣باصة   -السالـ

 . أعت  النفع للعةد فمالحتة ىذا ا٤بعُب انفعة،

ىػل السػنة كا١بماعػة ُب أقػد كافػق مػنهج -رٞبػو هللا تعػاا-ف الشػيخ السػعدمأخػالؿ مػا سػةق تةػْب  من
 تقسيمو لنوعي الربوبية إا ربوبية عامة، كربوبية خاصة.

 
 دالئل توحيد الربوبية. ظتبحث الثاين:ا

رٞبػػو -السػػعدمبربوبيتػػو الشػػرع، الفطػػرة، العقػػل، كقػػد أشػػار الشػػيخ -سػػةحانو تعػػاا–دؿَّ علػػى تفػػرد هللا 
 لذلك ُب تفسّبه، كلةياف ذلك نقف مع ا٤بطالا التالية:-هللا تعاا

 اظتطلب األكؿ: داللة الشرع.

                                                           

 (.ّٗ/  ُ، )سابامرجع  السعدم،انتر:  (ُ)
 .ُِٖ-ُِٓص ، ِط ،السالكٌنمدارج ، ابن القي  (ِ)
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الكتا السماكية انطقة بذلك، كما جاتت بو من األحكاـ ا٤بتضمنة ٤بصاّب ا٣بلق دليػل علػى أ ػا مػن 
الواقػػع بصػػدقها دليػػل رب حكػػي  علػػي  ٗبصػػاّب خلقػػو، كمػػا جػػاتت بػػو مػػن األخةػػار الكونيػػة الػػٍب شػػهد 

 .(ُ)على أ ا من رب قادر على إٯباد ما أخرب بو
(  أك الػرَّبُّ ُب إثةػات الربوبيػة  تعػاا، فكػل نػر كرد فيػو اسػ  )القرآنيػة  األدلػة  عددتكقد ت

ذكر فيو خاصية من خصائر الربوبيػة، كػا٣بلق، كالػرزؽ، كا٤بلػك، كالتقػدير، كالتػدبّب، كغّبىػا فهػو مػن 
رٞبػو  –يقػوؿ الشػيخ السػعدم ،(ِ)چپ  پ  پ  پ  ڀ   چ  :الربوبية، كقولو تعػااأدلة 

:" (ّ)چپ  پ  ڀ   چ  لقولػػػػو تعػػػػاا:ُب تقريػػػػره لتوحيػػػػد الربوبيػػػػة عنػػػػد تفسػػػػّبه  -هللا تعػػػػاا
( ، ىػػػو ا٤بػػػريب ٝبيػػػع العػػػا٤بْب  ٖبلقػػػو إايىػػػ ، كإعػػػداده ٥بػػػ  اآلالت،  -كىػػػ  مػػػن سػػػول هللا -)الػػػرَّبُّ

 .(ْ)عليه  ابلنع  العتيمة، الٍب لو فقدكىا، مل ٲبكن ٥ب  الةقات، فما    من نعمة، فمنو تعاا"كإنعامو 
على :انفراده اب٣بلق  (ٓ)چپ  پ  ڀ   چ  قولو تعاا: ؿذلك: "فدَّ ٍب يقوؿ بعد    

 (ٔ)كالتدبّب، كالنع ، ككماؿ غناه، كٛباـ فقر العا٤بْب إليو، بكل كجو كاعتةار".
 
كهللا سةحانو ىو رب العا٤بْب، ككل مػا سػواه فهػو موضع و آخر:"  ُب -رٞبو هللا تعاا–كذكر  

مربػػوب مفطػػور فقػػّب ٧بتػػاج معةػػد مقهػػور، كىػػو الواحػػد القهػػار ا٣بػػالق الةػػارئ ا٤بصػػور...، كىػػو سػػةحانو 
 (.ٕ)كحده الغِب عما سواه ليس لو شريك يعاكنو، كال ضد يناكئو كيعارضو"

                                                           

ُ
 .ُٕص ،ُطشرح أصوؿ اإلمياف   ،عثيمْبابن  انتر:  

 .ِةآي :الفاٙبةسورة  (ِ)
 .ِآية: جزت من سورة الفاٙبة (ّ)
 (.ّٗ/  ُ)  ُط الكرش الرزتن تيسًن   السعدمانتر:  (ْ)
 .ِآية: جزت من سورة الفاٙبة (ٓ)
 (.ّٗ/  ُ، )سابا مرجع  السعدم: انتر (ٔ)
ٕ
 .ِّص، ُط (،الثاين اجمللد-ثقافة إسبلمية) اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدمانتر 
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ۆئ  ۆئ  ۈئ       چ  كعػػػػػال: ككقولػػػػػو جػػػػػل ،(ُ) چں  ں  ڻ   ڻڻچ  سػػػػػةحانو: قولػػػػػوكمػػػػػن األدلػػػػػة أيضػػػػػان 

 .(ّ)، كا٤بلكوت: ا٤بلك(ِ) چۈئ  ېئ  ېئ 
كقػػد أمػػر هللا العةػػاد ابلنتػػر كالتفكػػر ُب آايت هللا التػػاىرة مػػن ا٤بخلوقػػات العلويػػة كالسػػفلية،    

 .(ْ)ليستدلوا  ا على ربوبيتو سةحانو كتعاا
 الفطرة.اظتطلب الثاين: داللة 

اإلٲباف كاإلقرار بربوبية هللا تعاا، كأنو ىو كحده الرب ا٣بالق الرازؽ كأنو ٯبا علينا أف نعةده إف 
كحده، كأف نتوجو كنتقرب إليو كحده، ىذا أمر فطر هللا عليو كل نسمة خلقها منذ أف خلق اإلنساف 

لق ُب ىذه األكؿ أابان آدـ  ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  چ  :كما قاؿ تعاااألرض،  إا آخر ٨بلوؽ ٱبي

ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  

چەئ  
(ٓ). 

 
:"ك٤با كاف اإلقرار ق ِٖٕ)ت–رٞبو هللا تعاا-كُب ىذا يقوؿ شيخ اإلسالـ ابن تيمية

) كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانو أك ينصرانو أك  :قاؿ كما-ابلصانع فطراي 

                                                           

 .ْٓآية : جزت من سورة األعراؼ (ُ)
 .ٖٖآية: جزت من ا٤بؤمنوفسورة  (ِ)
 ،ِط ،السالكٌنمدارج ، : ابن القي ر. كانتّْ،ِْ ص ،ط، د.الطحاكيةالعقيدة  ا٢بنفي، شرحابن أيب العز  انتر: (ّ)
ىلىكيوتي ًمٍلكي هللا ك  فيو،مىلىكى الشيتى: حازه كانفرد ابلتصرؼ  يقاؿ ا٤بلك:ك  (.ْٗٔ،ْٖٔ/ّ)

 خاصة، كسلطانيو كعتمتو. انتر:ا٤ب
ؼتتار ، مالرٌاز ، (ْٕٗ/ُ)، "ملك مادة:" ،د.ط ،اظتعجم الوسيطدمحم النجار،  ،حامد عةد القادر ،إبراىي  مصطفى، أٞبد الزايت

 .ٖٗٓص ،"ملك مادة:" ،ُط ،الٌصحاح
 .ُْص، ْط، اإلسبلميةؼتتصر تسهيل العقيدة  ا١بربين، شرح عةد هللا بن عةد العزيز انتر: (ْ)
 .َّةآي :الرـكسورة  (ٓ)
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ف ف اإللو ىو الذم  هللا؛ف ف الفطرة تتضمن اإلقرار اب كاإلانبة إليو كىو معُب ال إلو إال  ،(ُ)ٲبجسانو(
 .(ِ)يعرؼ كيعةد"

عليو، قولو أنو أمر فطرم فطر هللا تعاا ا٣بلق  كعلى الربوبية،اآلايت الدالة على توحيد  من أعت ك 
چ  چ    ڃڃ  ڃڄ  ڃ  ڄٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄچ  تعاا:

ک  ک   گ     کچ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک

عند تفسّب يقرر ىذا األمر الفطرم  -رٞبو هللا تعاا –لذا ٪بد أف الشَّيخ السَّعدم ،ّچگ  گ  
 ذريته ، أصال   من أخرج: أم ْچ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦچ  ":بقولو اآليةىذه 

چ  آابئه  كأصالب أمهاهت  بطوف من أخرجه  حْب، ك قرف بعد قران كيتوالدكف يتناسلوف كجعله 

 ر   أبنو اإلقرار، من فطرى  ُب أكدعو ٗبا ربوبيتو، إبثةات قررى : أم ٓچ  ڄڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄ
 ا٢بنيف الدين على عةاده فطر تعاا اَّللٌ  ف ف بذلك، أقرران قد بلى: قالوا،  مليكه  ك كخالقه  ر  
 العقائد من عليها يطرأ ٗبا كتةدؿ تغّب قد الفطرة كلكن ذلك، على مفطور فهو أحد فكل، القي 

 حٌب امتحناك  إ٭با: أم ٔچچ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڃڃ  ڃڄ  ڃچ  ك٥بذا الفاسدة،
 من بشيت تقركا فال القيامة، يـو تنكركا أف خشية ربك ، تعاا اَّللٌ  أف من عندك ، تقرر ٗبا أقررًب حٌب

، ىوف ال عنها غافلوف أنت  بل عل ،  ا عندك  كال عليك ، قامت ما اَّللٌ  حجة أف كتزعموف ذلك،
 أخرل، ٕبجة أيضا ٙبتجوف أك، عليك  َّللٌ  الةالغة ا٢بجة كثةتت حجتك ، انقطعت قد فاليـو

                                                           

رق  (، ْٔٓ/ُابب: إذا أسل  الصيب فمات ىل يصلى عليو، ) كتاب ا١بنائز،  صحيحوُب الةخارم أخرجو  (ُ)
 الفطرة،كتاب القدر، ابب: معُب كل مولود يولد على    صحيحومسل  ُب  أخرجو ،-هنع هللا يضر-. عن أيب ىريرةُِِٗا٢بديث:

 .-هنع هللا يضر-.عن أيب ىريرةِٔٗٔ(، رق  ا٢بديث: ِٓ/ٖ)
 (.ٔ/  ِ) ،ّط، الفتاكلغتموع  تيمية،ابن  انتر: (ِ)
 .ُِٕ-ُّٕسورة األعراؼ: اآليتاف  3
 .ُِٕسورة األعراؼ: اآلية  4
 .ُِٕسورة األعراؼ: اآلية  5

 .ُِٕسورة األعراؼ: اآلية  6
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 ُب كتةعناى  حذكى ، فحذكان ُچ  کڌ  ڌ  ڎ        ڎ   ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک چ: فتقولوف
 .ابطله 

 كأف ابطل، آابئك  مع ما أف على يدلك  ما فطرك ، ُب اَّللٌ  أكدع فقد ِچک  ک   گ   گ   چ
 .عليو كيعلو آابتك ، عليو كجدًب ما يقاـك كىذا الرسل، بو جاتت ما ا٢بق

 إال ذاؾ كما ا٢بق، ىو يتنو ما الفاسدة كمذاىةه  الضالْب، آابئو أقواؿ من للعةد يعرض قد نع 
 قالو ما على كإقةالو ذلك، عن ف عراضو كالنفسية، األفقية كآايتو كبيناتو، اَّللٌ  حجج عن إلعراضو،
 .(ّ)"اآلايت ىذه تفسّب ُب الصواب ىو ىذا ا٢بق، على الةاطل  ا يفضل ٕبالة صّبه رٗبا ا٤بةطلوف،

ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  چ : -عز شانو– لقولومؤكد اآلية السابقة  كمضموف

چۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  
(ْ). 

كضع اَّلٌل  كالةاطنة قد"ف ف ٝبيع أحكاـ الشرع التاىرة  ُب موضع آخر:-رٞبو هللا تعاا–كقاؿ       
كمن  ُب قلوب ا٣بلق كله ، ا٤بيل إليها، فوضع ُب قلو   ٧بةة ا٢بق كإيثار ا٢بق كىذا حقيقة الفطرة،

كىذا كما حصل من الفالسفة الذين أرادكا ،(ٓ)خرج عن ىذا األصل فلعارض عرض لفطرتو أفسدىا" 
للعقل كالنقل ،كقد  ا٤بخالفة الفلسفيةأرادكا تةديل فطرة هللا الٍب فطر الناس عليها ،كاستةد٥با بعلومه  

كهللا خلق عةادة على الفطرة الٍب فطرى  عليها ، ذلك بقولو:" -رٞبو هللا تعاا –الشَّيخ السَّعدم بْبَّ 
كبعث إليه  رسلو كأنزؿ عليه  كتةو ، فصالح العةاد كقوامه  ابلفطرة ا٤بكملة ابلشرعية ا٤بنزلة كىؤالت 

                                                           

 .ُّٕسورة األعراؼ: اآلية  0

 .ُّٕسورة األعراؼ: اآلية  2

 (.َّٖ/ ُ)  ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: ّ

 .َّةآي :الرـكسورة  (ْ)
 (.َْٔ/  ُ)  مرجع سابا  السعدمانتر:  (ٓ)
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شرعتو ، خلقو كأمره ، كأفسدكا اعتقادات الناس كإراداهت  ، إدراكه  الفالسفة بدلوا كغّبكا فطرة هللا ك 
كحركاهت  ، قو٥ب  كعمله  ، كأمركى  أف يَبكوا الفطرة الرابنية كالعلـو النةوية كٲبحوا من قلو   ذلك ، 

.(0)"كيستةدلوا بو العلـو الفلسفية ا٤بخالفة للعقل كالنقل 

 اظتطلب الثالث: داللة العقل.
كذلك  عليه ،عقل على كجود هللا تعاا كانفراده ابلربوبية ككماؿ قدرتو على ا٣بلق كسيطرتو ال دؿَّ 

كللنتر ُب آايت هللا كاالستدالؿ  ا على  عليو،عن طريق النتر كالتفكر ُب آايت هللا الدالة 
 طريقاف:ربوبيتو طرؽ كثّبة ٕبسا تنوع اآلايت كأشهرىا 

فالنفس آية من آايت هللا العتيمة  الةشرية،النتر ُب آايت هللا ُب خلق النفس  :األكؿالطريا 
ڃ  ڃڃ  چ  چ    چ  قاؿ عز شانو:كما   لو،الدالة على تفرد هللا كحده ابلربوبية ال شريك 

ك٥بذا لو أف اإلنساف أمعن النتر ُب نفسو كما فيها ،(ّ) چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ  ،ك(ِ)چچ   
من عجائا صنع هللا ألرشده ذلك إا أف لو راب خالقا حكيما خةّبا ؛ إذ ال يستطيع اإلنساف 

أك ٰبوؿ  مضغة،أك ٰبوؿ العلقة إا  علقة،أف ٱبلق النطفة الٍب كاف منها ؟ أك أف ٰبو٥با إا 
 ؟ أك يكسو العتاـ ٢بما عتاما،ا٤بضغة 

، فالنفس آية   لٌو "كعلى كي إا ىذا الطريق فقاؿ :-رٞبو هللا تعاا-قد أرشدان الشيخ السعدمك 
اإلقساـ  ا ،ف  ا ُب غاية اللطف كا٣بفة، سريعة التنقل كا٢بركة، كالتغّب ٰبق كةّبة من آايتو الٍب 

لٍب لوالىا لكاف كالتاثر كاالنفعاالت النفسية، من ا٥ب ، كاإلرادة، كالقصد، كا٢با، كالةغض، كىي ا
كقد أفلح  الةدف ٦برد ٛبثاؿ ال فائدة فيو، كتسويتها على ىذا الوجو  آية من آايت هللا العتيمة،

                                                           

 .ّٔص،ُط ،طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ُ)

 .ّآية :سورة التغابن (ِ)
 .ٕآية :سورة الشمس (ّ)
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اىا بطاعة هللا، كعالىا ابلعل  النافع كالعمل من طهر نفسو من الذنوب، كنقاىا من العيوب، كرقَّ 
 .(ُ)الصاّب"

چۀ  ہ  ہ    ۀڻ  ڻچ  :عند تفسّبه لقولو تعاا-رٞبو هللا تعاا- كقاؿ
 نفس ُب ككذلك"،:(ِ)

 ا٣بلق ٱبلق مل كأنو الصمد، الفرد األحد كحده هللا أف على يدؿ ما كالرٞبة كا٢بكمة العرب من العةد
 .(3)"سدل

 صنعتو، كعجائا اَّللٌ  آايت بديع منُب موضع آخر مةينان أف النفس -رٞبو هللا تعاا–كيذكر
أليس ىو الذم خلقك فسواؾ ُب أحسن تقومي؟ كركةك تركيةا قوٲبا معتدال فقاؿ: " قدرتو، كابىر

ُب أحسن األشكاؿ، كأٝبل ا٥بيئات، فهل يليق بك أف تكفر نعمة ا٤بنع ، أك ٘بحد إحساف 
هللا أف مل ٯبعل صورتك صورة كلا أك  كعنادؾ، فاٞبداسن؟ إف ىذا إال من جهلك كظلمك 

،"كذلك أنو خلق كل حيواف منكةنا على كجهو إال اإلنساف (ْ)ٞبار، أك ٫بوٮبا من ا٢بيواانت"
خلقو مديد القامة، يتناكؿ ماكولو بيده، ميزىينَّا ابلعقل كالتمييز"
(ٓ). 

كىذه كذلك آية من آايت هللا العتيمة  الكوف،النتر ُب آايت هللا ُب خلق  الثاين:الطريا 
وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  چ  قاؿ سةحانو: ربوبيتو،الدالة على 

چىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ  مئ  
يقوؿ  -رٞبو هللا تعاا –، لذا ٪بد أف الشَّيخ السَّعدم (ٔ)

فسيقي  اَّلٌل لك ،  -أم القرآف- عند تفسّب ىذه اآلية: "ف ف قلت ، أك شككت  بصحتو كحقيقتو

                                                           

  (.ٖٔٓ/ ُ،)ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ُ)
 .ُِ آيةلذارايت:ا :سورة (ِ)

(
ّ

 (.َٖٗ/ ُ) ،مرجع سابا ،السعدم:انتر 

 (.ُْٗ/  ُ) ،ساباالرجع اظت ،السعدم:انتر  (ْ)
 (.ِْٕ/  ٖ)د.ط، ، معامل التنزيل ،انتر:الةغوم (ٓ)
 .ّٓآية :سورة فصلت (ٔ)
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ُب السمات كُب األرض، كما ٰبدثو اَّلٌل تعاا من ا٢بوادث كيريك  من آايتو ُب اآلفاؽ كاآلايت الٍب 
، كُب حلوؿ العقوابت ك ا٤بثالت ُب ا٤بكذبْب، كنصر ... العتيمة، الدالة للمستةصر على ا٢بق،

 .(ُ)كما اشتمل عليو حق" ا٤بؤمنْب، حٌب يتةْب ٥ب  من تلك اآلايت، بياانن ال يقةل الشك أنٌو ا٢بق،
2)چں  ں   ڻ  ڻ     ڱچ : كاالعتةار التفكر إا عةاده داعينا تعاا يقوؿك 

 شامل ذلك،:"ك (
 ا٤بتامل فيها، ا٤بتفكر تدؿ كنةات كأشجار، كأ ار، كٕبار، جةاؿ من فيها، كما األرض، لنفس

 ابلتواىر علمو، كإحاطة إحسانو، كعمي  سلطانو، كسعة خالقها، عتمة على ٤بعانيها،
العاقل ُب ىذه ا٤بخلوقات، كتغلغل فكره ُب بدائع ا٤بةتدعات، كازداد " تدبر ككلما  ( ّ)"كالةواطن

أتملو للصنعة كما أكدع فيها من لطائف الرب كا٢بكمة، عل  بذلك، أ ا خلقت للحق كاب٢بق، 
كأ ا صحائف آايت، ككتا دالالت، على ما أخرب بو هللا عن نفسو ككحدانيتو، كما أخربت بو 

 ا مسخرات، ليس ٥با تدبّب كال استعصات على مدبرىا كمصرفها.الرسل من اليـو اآلخر، كأ 
فتعرؼ أف العامل العلوم كالسفلي كله  إليو مفتقركف، كإليو صامدكف، كأنو الغِب ابلذات عن ٝبيع 

 .(ْ)ا٤بخلوقات، فال إلو إال هللا، كال رب سواه"

من خالؿ ما تقدـ عيل  أف لتوحيد الربوبية دالئل تدؿ عليو كمنها داللة الشرع، كالفطرة،     
تفكر كتدبر ككلما  غّبه؟كيف يليق بو أف يعةد فابلعقل أف لو راب أكجده،  العةد ل عى  كالعقل، كإذا

 ، ال رب غّبه، كال إلو سواه.ازداد يقينا كتوحيدا

 

                                                           

 (.ِٕٓ/  ُ، )ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ُ)
 . َِ آيةالذارايت:سورة  (ِ)

(.َٖٗ/ ُ) ،مرجع سابا ،السعدم:انتر ّ

 (.ٖٕ/  ُ، )اظترجع السابا  السعدمانتر: (ْ)
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 .ربوبية كآاثرهخصائص توحيد ال اظتبحث الثالث:
 .داللة توحيد الربوبية على توحيد األلوىية اظتطلب األكؿ:

إذا أقػػر العةػػد ابنفػػراد الػػرب تةػػارؾ كتعػػاا اب٣بػػالق كا٢بكػػ ، كشػػهد بػػذلك، فػػ ف ذلػػك يقػػوده إا ٙبقيػػق 
 توحيد اإل٥بية، ف ف األمرين متالزماف، فمن أقر  ابلربوبية لزمو أف يقر لو ابإل٥بية. 

كلذا ف ف النصوص القرآنية الٍب جاتت لتقرير توحيد الربوبية يستدؿ  ا على كجوب توحيد 
 فقاؿ  ق ُٕٓ)ت–تعاارٞبو هللا –كقد أكدَّ ذلك اإلماـ ابن القي   ابلعةادة،كإفراده  األلوىية،

هللا سةحانو  "ف ف أكؿ ما يتعلق القلا يتعلق بتوحيد الربوبية، ٍب يرتقي إا توحيد اإل٥بية، كما يدعو:
كيقررى  بو، ٍب ٱبرب أ    ،عةاده ُب كتابو  ذا النوع من التوحيد إا النوع اآلخر، كٰبتج عليه  بو

ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  چ  لذلك يقوؿ هللا جل كعال: ،(ُ)ينقضونو بشركه  بو ُب اإل٥بية"

چڦ  
ٲبيتنا، فهذا إٲباف، مع شرؾ عةادهت  ،كا٤بقصود إبٲبا   "قو٥ب : هللا خالقنا كيرزقنا ك (ِ)
 (ْ).(ّ)غّبه"

 من ا٣بلق كاإلحيات كاإلماتة كالنفع كالضر كبياف ذلك أف من أثةت  خصائر الربوبية:   
شقات ؛ استسل   تعاا ُب كل شيت، فيعل  أف ما أصابو فمن هللا كمل يكن ليخطئو، الكاإلسعاد ك ا

كفضلو، كإذا دخل النار فةحكمتو كعدلو، ككل ذلك قدره هللا تعاا، كأنو إذا دخل ا١بنة فةتوفيق هللا 
 صراطلف ذا عل  ذلك، ١با إا خالقو ليستعْب بو ُب جلا ا٤بنافع كدفع ا٤بضار، ك يسالو ا٥بداية ل

ا٤بستقي ، فيورث ذلك ٧بةة عتيمة ُب قلا العةد لربو تعاا، فيقدـ ٧باب ربو على كل شيت، كيورثو 
،ك "ىذه عالمة توحيد اإل٥بية ُب ىذا القلا، كالةاب الذم (ٓ) كتعتيمو كتوقّبهذلك ا٣بوؼ من هللا

 . (ُ)دخل إليو منو: توحيد الربوبية، أم: ابب توحيد اإل٥بية: ىو توحيد الربوبية"
                                                           

 (.ُّْ/ُ)، ِط ،السالكٌنمدارج ، القي ابن  انتر: (ُ)
 .َُٔآية : سورة يوسف (ِ)
 .(ٖٕ-ٕٕ/ُّ/ٖ) ،ُ، طالقرآفجامع البياف يف أتكيل  الطربم، انتر:(ّ)
 "بتصرؼ". (ِِْ/ُ) ،د.ط، األشاعرةمنهج أىل السنة كاصتماعة كمنهج بن عةد اللطيف،  دانتر: خال(ْ)
 .ُُٗص، ُط، كاضتكمجامع العلـو  ا٢بنةلي،انتر: ابن رجا  (ٓ)

*ابن رجا ا٢بنةلي: زين الدين عةد الرٞبن بن أٞبد بن رجا بن ا٢بسن، السىالمي، الةغدادم، ٍب الدمشقي، ا٢بنةلي، الواعظ. 
ـ. لو مصنفات عديدة، منها: شرح الَبمذم؛ شرح علل ُّّٔىػ= ّٕٔاإلماـ ا٢بافظ، اٌدث، الفقيو، كلد ُب بغداد سنة 
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 كمنها:عند تفسّبه للنصوص القرآنية  ذلك-تعاارٞبو هللا  –كقد بْبَّ الشَّيخ السَّعدم 
چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئېئ  ېئ  ېئ  ىئ  چ : تعاىلقولو الدليل األكؿ: *

قاؿ الشَّيخ  (ِ)
ُب تفسّبىا:" كلئن سالت ا٤بشركْب عن توحيد الربوبية، كمن ىو ا٣بالق، -رٞبو هللا تعاا –السَّعدم 

چېئ  ېئ   چألقركا أنو اَّلٌل كحده ال شريك لو، 
فكيف يصرفوف عن عةادة اَّلٌل كاإلخالص لو (ّ)

الربوبية، يلزمه  بو اإلقرار بتوحيد األلوىية، كىو من أكرب األدلة على بطالف  كحده؟ ف قرارى  بتوحيد
 .(ْ)الشرؾ"

ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  چ  :قولو تعاىل:الثاين  الدليل *

ہ  ہ  ہ  ھ    ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳    ﮴   ﮵  ﮶  ﮷  ﮸﮹  ﮺  ﮻  ﮼  

چ﮽ ﮾    ﮿  ﯀  
"كىذه اآلية ٝبعت بْب األمر :-رٞبو هللا تعاا –السَّعدم ، قاؿ الشَّيخ (ٓ) 

بعةادة هللا كحده، كالنهي عن عةادة ما سواه، كبياف الدليل الةاىر على كجوب عةادتو، كبطالف عةادة 
ف ذا كاف كل أحد مقرا ،من سواه، كىو ذكر توحيد الربوبية، ا٤بتضمن النفراده اب٣بلق كالرزؽ كالتدبّب

كىذا أكضح دليل  ،العةادةيك ُب ذلك، فكذلك فليكن إقراره أبف هللا ال شريك لو ُب أبنو ليس لو شر 
 .(ٔ)عقلي على كحدانية الةارم، كبطالف الشرؾ، كصحة التوحيد"

أٮبية اإلقرار ابلربوبية  تعاا، لنا تهر ي-رٞبو هللا تعاا-من خالؿ ما قالو الشيخ السعدمك 
كىذه ا٤بعرفة فطرية ُب قلوب بِب آدـ إال أف أكثر الناس الذين كقعوا ُب الشرؾ إ٭با كقعوا فيو إلتيا   

                                                                                                                                                                                     

شرح صحيح الةخارم مل يتمو؛ كجامع العلـو كا٢بك ، التوحيد. نشا كتوُب بدمشق سنة الَبمذم؛ طةقات ا٢بنابلة؛ فتح الةارم 
 ـ. ُّّٗ-ىػ ٕٓٗ

البدر الطالع  ،الشوكا  (، كانترّّٗ/ٔ) ،ٕ، طذىبشذرات الذىب يف أخبار من  العكرم، ابن العمادانتر ترٝبتو *  
 .(ِّٖ/ُ، د.ط، )السابعمبحاسن من بعد القرف 

 (.ُّْ/ُ)، ِط ،السالكٌنمدارج ، القي  ناب انتر:(ُ)
 .ٕٖآية:سورة الزخرؼ (ِ)
 .ٕٖآية:جزت من سورة الزخرؼ (ّ)
 (.َٕٕ/  ُ، )ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ْ)
 . ُِ،ِِاآليتاف: سورة الةقرة (ٓ)
 (.ْْ/ُ،)ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ٔ)
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 –توحيد اإل٥بية –ٗبا يناقض توحيد اإل٥بية، لذلك جاتهت  الرسل ابلدعوة إا ىذا النوع من التوحيد 
  كمل يوحده ُب عةوديتو ما نفعو إقراره ىذا. كإذا أقر اإلنساف  ابلربوبية

 
 اإلمياف بتوحيد الربوبية. راظتطلب الثاين: آاث

 -ةار ؾ كتعاات-لإلٲباف ابلربوبية آاثر عتيمة، كٜبرات كثّبة، ف ذا أيقن ا٤بؤمن أف لو رابٌن خالقان ىو هللا 
كىو مصرؼ األمور، كأنو ىو القاىر فوؽ عةاده، كأنو ال ،مليكيو  كأف ىذا الرب ىو رب كلًٌ شيتو ك

، كاطمانت نفسو بذكره، كمل تزلزلو أىًنسىت ريكحيو اب،يعزب عنو مثقاؿ ذرة ُب السموات كاألرض 
االستعاذة، ككاف دائمان خائفان من تقصّبه،  األعاصّب كالفًب، كتوجو إا ربو ابلدعات، كااللتجات، ك

رة ربو عليو، ككقوعو ٙبت قهره كسلطانو، فتحصل لو بذلك التقول، كالتقول رأس كذنةو؛ ألنو يعل  قد
 األمر، بل ىي غاية الوجود اإلنسا .

 تالسماكاكمن ٜبراتو أف اإلنساف إذا عل  أف هللا ىو الرزاؽ، كآمن بذلك، كأيقن أف هللا بيده خزائن 
من ا٤بخلوقْب، كاستغُب عما أبيديه ، قطع الطمع  منع،كاألرض، ال مانع ٤با أعطى، كال معطي ٤با 

 كانةعث إا إفراد هللا ابلدعات كاإلرادة كالقصد.

ٍب إذا عل  أف هللا ىو ايي ا٤بميت، النافع الضار، كأف ما أصابو مل يكن ليخطئو، كما أخطاه مل يكن 
ن رؽ ا٤بخلوقْب، كمل ليصيةو، كأف أمره كلَّو بيد هللا ػ انةعث إا اإلقداـ كالشجاعة غّب ىياب، كٙبرر م

، كىكذا ٪بد أف توحيد الربوبية مستلـز لتوحيد األلوىية، يعد ُب قلةو خوؼ من سول هللا عز كجل
كالكالـ ُب مقتضيات الربوبية كما تثمره من ٜبرات يفوؽ ا٢بصر كالعد، كما مضى إ٭با ىو إشارات 

 عابرة يقاس عليها غّبيىا.

  ، كيليوتوحيد الربوبيةُب العقدية ا٤بتعلقة  ؿصو األ:  الفصل الثاكىنا نصل إا  اية 
 العقدية ُب توحيد األلوىية )العةادة(.األصوؿ الذم يتحدث عن : لثالفصل الثا

 .كهللا كيل االحساف
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  العقدية يف توحيد األلوىية )العبادة .األصوؿ : لثالفصل الثا
الواجػػػا علػػػيه  ،فجميػػػػع  -سػػػػةحانو-خلػػػق ا٣بلػػػق لعةادتػػػو كاإلخػػػػالص لػػػو، كىػػػذا حقػػػو  إفَّ هللا  

الكتا السماكية كٝبيع الرسل دعوا إا ىذا التوحيد، ك ػوا عػن ضػده مػن الشػرؾ كالتنديػد، كخصوصػان 
، ك القػػرآف الكػػرمي أمػػر بػػو كفرضػػو كقػػرره أعتػػ  تقريػػر، كبينػػو أعتػػ  بيػػاف، كأخػػرب أنػػو ال ٪بػػاة كال دمحم 
 ػذا النػوع مػن التوحيػد  -رٞبػو هللا تعػاا-ح كال سعادة إال  ذا التوحيد، كقد اىت  الشَّيخ السَّعدمفال

اىتمامػػان كةػػّبان ،فمػػن خػػالؿ اطالعػػي لكتةػػو كجػػدت كثػػرة طرحػػو لػػو ،كٙبفيػػزه للعةػػد أبف يةػػذؿ جهػػده ُب 
الػػذم خلػػق هللا معرفتػػو، كمعرفػػة شػػركطو كمكمالتػػو، كمعرفػػة نواقضػػو كمفسػػداتو مػػن ذلػػك قولػػو:" كىػػو 
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خركم ٤بن قاـ بو كحققو كالعقاب ٤بػن تركػو، ألجلو، كشرع ا١بهاد إلقامتو، كجعل الثواب الدنيوم ك األي 
ك بػػو ٰبصػػل الفػػرؽ بػػْب أىػػل السػػعادة القػػائمْب بػػو، كأىػػل الشػػقاكة التػػاركْب لػػو، فعلػػى العةػػد أف يةػػذؿ 

حكمػػو ك مرتةتػػو، كيعػػرؼ آاثره  جهػػده ُب معرفتػػو كٙبقيقػػو كالتحقػػق بػػو كيعػػرؼ حػػده كتفسػػّبه، كيعػػرؼ
كمقتضػػػػياتو كشػػػػواىده كأدلتػػػػو كمػػػػا يقويػػػػو كينميػػػػو، كمػػػػا ينقضػػػػو، كشػػػػركطو كمكمالتػػػػو، كيعػػػػرؼ نواقضػػػػو 

 .(ُ)كمفسداتو ألنو األصل األصيل الذم ال تصح األصوؿ إال بو فكيف ابلفركع"
  ا٤بةاحث التالية:مع  نقف-تعاارٞبو هللا -كلتوضيح حقيقة توحيد األلوىية عند الشَّيخ السَّعدم

 د األلوىية.ػػػػػػػػػػاظتبحث األكؿ: حقيقة توحي- 
 .: أدلة إثبات توحيد األلوىيةاظتبحث الثاين-
 األلػػػػػػوىيػة.د ػػػػػػفوائد توحياظتبحث الثالث: - 

 يد.ػػػػػػػػػػػػػػػػػكلمػػػػػػػة التوحقة  ػػػػػ: حقيالرابع ظتبحثا-

 أصوعتا كأنواعها.أركاهنا ك اظتبحث اطتامس: معىن العبادة ك -
 
 
 

 اظتبحث األكؿ: حقيقة توحيد األلوىية.
 اظتطلب األكؿ: تعريف توحيد األلوىية:

 ٗبعُب : ِلغةن  (اإللو)
ى
الذم  ىو (اإللو)ك ،التػَّنىسُّكي كالتػَّعىةُّدي  :التَّاىلُّوك  ،أم )ا٤بعةود( حةان كتعتيمان  (ٍاليوهو )ا٤ب

أي٥بو القلا بكماؿ ا٢با، كالتعتي ، كاإلجالؿ، كاإلكراـ، كا٣بوؼ الذم  (اإللو)ػ ف ،(ُ)يؤلو كيعةد
.(ِ)كالرجات

                                                           

 .ِٖٔص ،ُط ، )العقيدة اإلسبلمية ظتؤلفات الشيخ السعدماجملموعة الكاملة  ،: السعدمانتر (ُ)
 
 .تةارؾ كتعااهللااس  ا١باللة  تفاصيل معانيو عند شرح: ىنا إشارة لطيفة ٤بعُب اإللو لغة، كأكردت ِ
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 هللا رٞبو-ابن تيميةاإلسالـ أنواع العةادة، يقوؿ شيخ  يد األلوىية ىو إفراد هللا ٔبميعف ف توحكابلتايل 
يعةد إال يشهد أف ال إلو إال ىو، كال  " إثةات اإل٥بية  كحده أبفُب تعريفو: ق ِٖٕ)ت–تعاا

.(3)إايه، كال يتوكل إال عليو، كال يوايل إال لو، كال يعادم إال فيو، كال يعمل إال ألجلو"

: "كتوحيد اإل٥بية ا٤بتضمن أنو بقولو  ق ُٕٓ)ت–تعاا هللا رٞبو-اإلماـ ابن القي   عرَّفوك       
.(4)كا٢با إال لو"كحده اإللو ا٤بعةود اةوب، الذم ال تصلح العةادة كالذؿ كا٣بضوع 

كقيػػػل ُب تعريفػػػػو أيضػػػػان: "ىػػػػو إفػػػراده تعػػػػاا ابلعةػػػػادة، كالتالػػػػو لػػػو، كا٣بضػػػػوع، كالػػػػذؿ، كا٢بػػػػا،         
 .(5)"-عز كجل –كاالفتقار، كالتوجو إليو 

 متعددة منها:بتعريفات توحيد األلوىية  -رٞبو هللا تعاا-الشَّيخ السَّعدمكقد عرؼ 

إفراده كحده أبجناس العةادة كأنواعها كإفرادىا من غّب إشراؾ بو  كالعةادة: كىوتوحيد األلوىية " أكالن:
.(6)"ُب شيت منها مع اعتقاد كماؿ ألوىيتو

.(0)"ك٠بي توحيدان فعليان ألنو متضمن ألفعاؿ القلوب كا١بوارح، فهو توحيد هللا أبفعاؿ العةيد" :اثنيان 

                                                                                                                                                                                     

 ْٖٔ/ُّ) ،إلو" ،مادة:" ُط، لساف العرب ابن منتور،(،ُِٕ/ُ) ،إلو" مادة:" ،، د.طاللغةمعجم مقاييس ، ابن فارس  (ُ)

 .َُّٔص ،إلو" مادة:"، ْ، طالقاموس احمليطالفّبكز آابدم،  ،(ْٗٔ –
 . (ُِٔ/ ٓ) ،ّ، طالفتاكل غتموع، تيمية نانتر: اب (ِ)
 (.ِِْ/ُ) د.ط،در  تعارض العقل كالنقل  تيمية،ابن  انتر:(ّ)

 .(ّْٗ/ ْ) ، ُط ،بدائع الفوائدابن القي  ،:انتر (ْ)

 ا٢بنفي، شرحابن أيب العز  :أيضان  انتر ،(ُِٗ/ُ) ،ِط األثرية  كسواطع األسرارلوامع األنوار البهية السفاريِب، انتر:  (ٓ)
تيسًن العزيز اضتميد يف شرح كتاب  بن عةد هللا بن دمحم بن عةد الوىاب، فسليما (،ِٗ/ُ)ص ،ط، د.الطحاكيةالعقيدة 
 .ّٔص ،د.ط ،التوحيد

 .ُُ،صُط اظتهماتسؤاؿ كجواب يف أىم  : السعدم،انتر (ٔ)
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أللوىية كالعةودية على خلقو أٝبعْب، كإفراده كحده ابلعةادة  كىو العل  كاالعَباؼ أبف هللا ذك ا" اثلثان:
كلها كإخالص الدين  كحده، كىذا األخّب يستلـز القسمْب األكلْب كيتضمنهما؛ ألف األلوىية الٍب 
ىي صفة تع  أكصاؼ الكماؿ كٝبيع أكصاؼ الربوبية كالعتمة، ف نو ا٤بالوه ا٤بعةود ٤با لو من أكصاؼ 

ك٤با أسداه إا خلقو من الفواضل كاألفضاؿ، فتوحده تعاا بصفات الكماؿ كتفرده العتمة كا١بالؿ، 
.(2)"يستحق العةادة أحد سواه أالابلربوبية يلـز منو 

كتقرر األلوىية كلَّها  كحده، فهو الذم يستحق أف يؤلو ٧بةة كرغةة كرىةة كإانبة إليو، " رابعان:
عتةارات، فهو ا٤بالوه كحده، ا٤بعةود، امود، ا٤بعتٌ ، كخضوعنا كخشوعنا لو من ٝبيع الوجوه كاال

يمىٌجد، ذك ا١بالؿ كاإلكراـ
.(3)"ا٤ب

توحيد األلوىية بتعريف جامع، ذكػر فيػو حػد ىػذا التوحيػد كتفسػّبه  -رٞبو هللا تعاا-ؼ عرَّ ك  خامسان:
"فامػػا حػػده كتفسػػّبه كأركانػػو فهػػو أف يعلػػ  ك يعػػَبؼ علػػى كجػػو العلػػ  كاليقػػْب أف هللا ىػػو  كأركانػػو فقػػاؿ:

ا٤بالوه كحده ا٤بعةود على ا٢بقيقة، كأف صفات األلوىية كمعانيهػا ليسػت موجػودة أبحػد مػن ا٤بخلوقػات 
الةاطنػػة أفػػرده ابلعةػػادة كلهػػا التػػاىرة ك ؛كال يسػتحقها إال هللا تعػػاا، فػػ ذا عػػرؼ ذلػػك كاعػػَبؼ بػو حقػػا 

فيقػػـو بشػػرائع اإلسػػالـ التػػاىرة كالصػػالة كالزكػػاة كالصػػـو كا٢بػػج كا١بهػػاد كاألمػػر اب٤بعػػركؼ كالنهػػي عػػن 
ا٤بنكػػػر، كبػػػر الوالػػػدين كصػػػلة األرحػػػاـ كالقيػػػاـ ٕبقػػػوؽ هللا كحقػػػوؽ خلقػػػو، كيقػػػـو أبصػػػوؿ اإلٲبػػػاف اب 

اإلحسػػػػاف كركح األعمػػػػاؿ كمالئكتػػػػو ككتةػػػػو كرسػػػػلو كاليػػػػـو اآلخػػػػر كالقػػػػدر خػػػػّبه كشػػػػره، كيقػػػػـو ٕبقػػػػائق 
ذلك كلو ، ال يقصد بو غرضا من األغراض غّب رضػا ربػو كطلػا  الصا٢بة كاألخالؽ الفاضلة ٨بلصان 

                                                                                                                                                                                     

 (.ُِِ/ّ)  ُط اضتا الواضح اظتبٌن يف شرح توحيد األنبيا  كاظترسلٌن : السعدم،انتر (ُ)

 .04ص  ُط القوؿ السديد يف مقاصد التوحيد  : السعدم،انتر (ِ)

 .ُٓ، صُ  طالعبلـفتح الرحيم اظتلك السعدم،  انتر: (ّ)
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فعقيدتو ما دؿ عليو الكتاب كالسنة، كأعمالو كأفعالو ما شرعو هللا  ُب ذلك رسوؿ هللا  ثوابو، متابعان 
٠بتو ككل أحوالو؛ ك٥بذا ف ف كماؿ ىذا التوحيد ُب ىديو ك كأخالقو كآدابو االقتدات بنةيو  ،كرسولو

 كقوامو بثالثة أشيات: 
 فال يكوف للعةد مراد غّب مراد كاحد كىو العمل  كحده. توحيد اإلخبلص هلل كحده )
 ( كىو توحيد إرادة العةد ُب إرادتو كقوة إانبتو لربو ككماؿ عةوديتو.كتوحيد الصدؽ)
 ( كىو ا٤بتابعة.كتوحيد الطريا)

...فمن اجتمعت لو ىذه الثالثة انؿ كل كماؿ كسعادة كفالح كال ينقر من كماؿ العةػد إال 
 .(ُ)بنقر كاحد من ىذه الثالثة"

لتوحيد االلوىية ٪بد أنو قد سػار علػى  ػج -رٞبو هللا تعاا-من خالؿ تعريف الشيخ السعدم
 اد هللا أبفعاؿ العةاد.ىو إفر السلف الصاّب ُب تعريفو، كتةْب لنا منه  أف توحيد األلوىية 

 : أمهية توحيد األلوىية:يناظتطلب الثا
لو،  كعةادتو كحده ال شريك  العتي ،٤با كانت الغاية العتمى من خلق اإلنس كا١بن ىي معرفة ا٣بالق 

ابن اإلسالـ يقوؿ شيخ  كاآلخرة،البد من بياف ىذين األمرين فهما ا٤بوصالف إا سعادة الدنيا  كاف
"كاعل  أف فقر العةد إا هللا أف يعةد هللا ال يشرؾ بو شيئان : ق ِٖٕ)ت -تعااهللا  رٞبو-تيمية 

ليس لو نتّب فيقاس عليو، لكن يشةو من بعض الوجوه حاجة ا١بسد إا الطعاـ كالشراب، كبينهما 
ال ىو، فال ف ف حقيقةى العةًد قلةيو كركحيو، كىي ال صالح ٥با إال إب٥بها هللا الذم ال إلو إ فركؽ كثّبة.

، كالبد ٥با من لقائو، كال صالح ٥با إال فمالقيويطمئن ابلدنيا إال بذكره، كىي كادحة إليو كدحان 
بلقائو، كلو حصل للعةد لذاته أك سركره بغّب هللا فال يدـك ذلك، بل ينتقل من نوع إا نوع، كمن 

ف ذلك الذم يتنع  بو شخر إا شخر، كيتنع   ذا ُب كقت كُب بعض األحواؿ، كاترة أخرل يكو 
كأما إ٥بو فالبد لو  كالتذ غّب منع و كال ملتذو لو، بل قد يؤذيو اتصاليو بو، ككجوده عنده، كيضره ذلك.

                                                           

لنفس  ركانت،  ُّ،ُِ، ِٗٔص ،ُط ، )العقيدة اإلسبلمية الشيخ السعدماجملموعة الكاملة ظتؤلفات  ،: السعدمانتر (ُ)
 .ُُ،َُص ،ُط)الفتاكل   اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدما٤بؤلف: 
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ٹ ٹ چ  ":منو ُب كل حاؿ، ككل كقت، كأينما كاف فهو معو، ك٥بذا قاؿ إمامنا إبراىي  ا٣بليل

چچ  چ  چ
(ُ)

"(ِ).

ُب الكائنات ما يسكن العةد إليو، كيطمئن بو،  س"فليُب موضع آخر: -رٞبو هللا تعاا–كيقوؿ       
كمن عةد غّب هللا كإف أحةو، كحصل بو مودة ُب ا٢بياة الدنيا،  سةحانو،كيتنع  ابلتوجو إليو إال هللا 

.(ّ)."أكل الطعاـ ا٤بسمـو التذاذ من اللذة فهو مفسدة لصاحةو أعت  من مفسدة كنوع

ػػػعدم            اىػػت  بةيػػػاف ىػػػذا األصػػل العتػػػي  ُب مواضػػػع  قػػػد-تعػػاارٞبػػػو هللا -لػػذا ٪بػػػد الشَّػػيخ السَّ
متفرقة من مؤلفاتو فقاؿ:" كىذاف األمراف كٮبا معرفة هللا كعةادتػو ٮبػا اللػذاف خلػق هللا ا٣بلػق ألجلهمػا، 

 ح كصػالح كسػعادة دنيويػة ككىي الغاية ا٤بقصػودة منػو تعػاا لعةػاده، كٮبػا ا٤بوصػالف إا كػل خػّب كفػال
اللذاف إف فاات فات   اإلطالؽ، كٮباكٮبا أشرؼ اللذات على  ،أخركية، كٮبا أشرؼ عطااي الكرمي لعةاده

 .(ْ)كل خّب كحضر كل شر"
موطن آخر: "كىذا األصل أعت  األصوؿ على اإلطالؽ كأكملها كأفضػلها  ُب-رٞبو هللا –أيضان  كقاؿ

انية، كىو الذم خلق هللا ا١بػن كاإلنػس ألجلػو كخلػق ا٤بخلوقػات، كشػرع كأكجةها كألزمها لصالح اإلنس
الشرائع لقيامو كبوجوده يكوف الصالح كبفقده يكوف الشر كالفساد، كٝبيع اآلايت القرآنية إما أمػر بػو 
أك ٕبق من حقوقػو أك  ػي عػن ضػده، أك إقامػة حجػة عليػو، أك بيػاف جػزات أىلػو ُب الػدنيا كاآلخػرة، أك 

 .(ٓ)ؽ بينه  كبْب ا٤بشركْب"بياف الفر 
 الػدين، كأسػاس أيضان أف ىذا النوع من التوحيد يعترب أعتػ  أكامػر قد بْبَّ -رٞبو هللا -كما أنو 

ىػي أدلػة لومػر بوجوبػو فقػاؿ:" أف ٝبيػع األدلػة  كالنقليػة كغّبىػا إ٭بػاٝبيػع األدلػة العقليػة  األعماؿ، كأف
فالتوحيػد ىػو حػق هللا  كالنفسية أدلة كبراىْب علػى األمػر  ػذا التوحيػد ككجوبػو، كالنقلية كاألفقيةالعقلية 

                                                           

 .ٕٔآيةاألنعاـ: جزت من  سورة (ُ)
 (.ِٓ-ِْ/  ُ) ،ّ، طالفتاكل غتموع، تيمية نانتر: اب (ِ)
 (.ِْ/  ُ) ،مرجع سابا، تيمية نانتر: اب (ّ)
 .(ُُٖ/ٕ،) (ُْٓ/ُ) ،ُط ، )العقيدة اإلسبلمية اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم السعدم، :انتر (ْ)
 .ُٖٓص ،ُط   )التفسًن اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدمانتر (ٓ)



 

008 
 

"اب١بملػة: ك، (ُ)الواجا على العةيد، كىػو أعتػ  أكامػر الػدين كأصػل األصػوؿ كلهػا، كأسػاس األعمػاؿ"
 .(ِ)فكل خّب عاجل كآجل، ف نو من ٜبرات التوحيد ككل شر عاجل كآجل ف نو من ٜبرات الشرؾ"

فمػن أجػل ٙبقيقػو أرسػلت  كأعتمهػا توحيػد األلوىيػة أىػ  أنػواع التوحيػد،ا تقدـ أف يتهر لنا ٩ب
، كىػذا مػا كافػق فيػو الشػيخ الرسل كأنزلت الكتا، كسلت سيوؼ ا١بهاد، كفرؽ بْب ا٤بؤمنْب كالكافرين

 أىل السنة كا١بماعة.-رٞبو هللا تعاا-السعدم

 

 

 

 

 
 : أدلة إثبات توحيد األلوىية:اظتبحث الثاين

ُب إثةات توحيد األلوىية كذلك بعد أف يتعػرض لػو  منهجان -تعاارٞبو هللا -لقد سلك الشَّيخ السَّعدم
اآلايت بعػػد شػػرحها شػػرحان عامػػان كعنػػد ذلػػك يقػػرر ىػػذا  ىابلتعليػػق علػػ ختامهػػا، إمػػاأثنػػات السػػورة كبعػػد 

كأحيػػاانن  ،يسػػتخدـ توحيػػد الربوبيػػة كىػػذا أكثػػر شػػيوعان ُب القػػرآف ُب إثةػػات توحيػػد األلوىيػػة التوحيػػد، أك
يذكر الدليل اإلٝبايل ٍب يشرحها ابألدلة التفصيلية، كما نػراه يسػتخدـ قصػر األنةيػات ُب تقريػر توحيػد 

 ، (ّ)ر األلوىيػة علػى ا٤بشػركْب كيةطػل دعػواى  ُب سػةيل تقريػ كالعقليػة، كيػرداأللوىية ابألدلة السػمعية 
 كقد فصل القوؿ ُب ذلك كما يلي:

 االستدالؿ بتوحيد الربوبية على توحيد األلوىية: اظتطلب األكؿ: 
                                                           

 .ُُص ،ُط ، )العقيدة اإلسبلمية اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،السعدمانتر:  (ُ)
 .ِْ،صمرجع سابا اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم)التفسًن   : السعدم،انتر (ِ)
 .ُٓٓ،ص منهج الشيخ السعدم يف تفسًنه انصر العةد سلي  ا٤برنخ ، انتر: (ّ)
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من أقول براىْب ىذا التوحيد العل  بتفرد الرب ابلربوبية كالعتمة كالكربايت كالسلطاف، كأنو ما ابلعةاد 
اب٢بسنات كيدفع السيئات، كىو ا٤بنفس لكرب من نعمة ظاىرة كابطنة إال منو، كىو الذم أيٌب 

.(0)ا٤بكربْب كإغاثة ا٤بضطرين، كىو الذم ٯبّب كال ٯبار عليو سةحانو

األلوىية الٍب ىي  ا؛ ألفمتضمنهيكاأل٠بات كالصفات ك  ستلـز توحيد الربوبية،ياأللوىية توحيد  ف لذا ف
ا٤بالوه ا٤بعةود ٤با لو من أكصاؼ صفة تع  أكصاؼ الكماؿ كٝبيع أكصاؼ الربوبية كالعتمة، ف نو 

العتمة كا١بالؿ، ك٤با أسداه إا خلقو من الفواضل كاألفضاؿ، فتوحده تعاا بصفات الكماؿ كتفرده 
.(2)يستحق العةادة أحد سواه أالابلربوبية يلـز منو 

كاف هللا تعاا ىو الذم خلقػك كرزقػك   ا"كإذ ذلك بقولو:-تعاارٞبو هللا -السَّعدم الشَّيخكيةْب      
تتالػػػو كال تتعةػػػد لغػػػّبه،  أالك يػػػفعل مشػػػارؾ،يشػػػاركو ُب ذلػػػك  كالةاطنػػػة ملكأنعػػػ  عليػػػك ابلػػػنع  التػػػاىرة 

ُب أمػورؾ كلهػا. كىػذا مػن أعتػ  األدلػة علػى توحيػد  كاللجا كالفػزعكعليك أف ٚبصو ابلتوحيد كالسؤاؿ 
عةػػد بػػل كللخلػػق كلهػػ  كالتفػػرد بتػػدبّبى  كإسػػدات الػػنع  علػػيه ، االسػػتدالؿ بربوبيػػة هللا لل األلوىيػػة، كىػػو

. كىػػذا النػػوع أكثػػر (ّ)علػػى أنػػو ىػػو اإللػػو حقػػان الػػذم ال يسػػتحق األلوىيػػة كال شػػيئان مػػن العةوديػػة غػػّبه"
 كمنو: الكرمي،األنواع شيوعان ُب القرآف 

ػػػػػػػػػػػيخ  (ْ)  چی  ی           یجئ  حئ      مئ       ىئ        يئ    جب  حب    خب   چ قولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػاا: * ، يقػػػػػػػػػػػوؿ الشَّ
أم  أنو إلو كاحد: -كىو أصدؽ القائلْب  -:"ٱبرب تعاا  عند تفسّبه ل ية -رٞبو هللا تعاا-لسَّعدما

كال مثػل كال  كفػوه   لػو كال متوحد منفرد ُب ذاتو كأ٠بائو كصفاتو كأفعالو فليس لو شريك ُب ذاتو كال ٠بػيه 
نتّب كال خػالق كال مػدبر غػّبه فػ ذا كػاف كػذلك فهػو ا٤بسػتحق ألف يؤلػو كيعةػد ٔبميػع أنػواع العةػادة كال 
يشػػرؾ بػػو أحػػد مػػن خلقػػو ألنػػو الػػرٞبن الػػرحي  ا٤بتصػػف ابلرٞبػػة العتيمػػة الػػٍب ال ٲباثلهػػا رٞبػػة أحػػد فقػػد 

                                                           

 .ُّٓص ،ُط، الشافيةتوضيح الكافية  : السعدم،انتر (ُ)

 .04ص  ُط التوحيد القوؿ السديد يف مقاصد  : السعدم،انتر (ِ)

 .ِٗٔص ،ُط ، )العقيدة اإلسبلمية اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدمانتر (ّ)
 . ُّٔآية : سورة الةقرة (ْ)



 

021 
 

ة الةػػارم كإ٥بيتػػو كتقريرىػػا بنفيهػػا كعمَّػػت كػػل حي...ففػػي ىػػذه اآليػػة إثةػػات كحدانيػػ كسػػعت كػػل شػػيت،
عػػن غػػّبه مػػن ا٤بخلػػوقْب كبيػػاف أصػػل الػػدليل علػػى ذلػػك كىػػو إثةػػات رٞبتػػو الػػٍب مػػن آاثرىػػا كجػػود ٝبيػػع 

 . (ُ)النع  كاندفاع ٝبيع النق  فهذا دليل إٝبايل على كحدانيتو تعاا"
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  چ  سػةحانو: ٍب ذكر األدلة التفصػيلية فقػاؿ  

ڀ  ڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  

چڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  
 (ِ)  . 

:"أخػػرب تعػػاا أف ُب ىػػذه ا٤بخلوقػػات العتيمػػة آايت  -رٞبػػو هللا تعػػاا-يقػػوؿ الشَّػػيخ السَّػػعدم
ارم كإ٥بيتو كعتي  سلطانو كرٞبتو كسائر صفاتو كلكنها لقػـو يعقلػوف أم ٤بػن أم أدلة على كحدانية الة

٥بػػػ  عقػػػوؿ يعملو ػػػا فيمػػػا خلقػػػت لػػػو فعلػػػى حسػػػا مػػػا مػػػن هللا علػػػى عةػػػده مػػػن العقػػػل ينتفػػػع ابآلايت 
كيعرفها بعقلو كفكره كتدبره ففي خلػق السػماكات ُب ارتفاعهػا كاتسػاعها كإحكامهػا كإتقا ػا كمػا جعػل 

الشمس كالقمػر كالنجػـو كتنتيمهػا ٤بصػاّب العةػاد ،كُب خلػق األرض مهػادا للخلػق ٲبكػنه   هللا فيها من
القػػرار عليهػػا كاالنتفػػاع ٗبػػا عليهػػا كاالعتةػػار مػػا يػػدؿ ذلػػك علػػى انفػػراد هللا تعػػاا اب٣بلػػق كالتػػدبّب كبيػػاف 

الٍب  ا أكدع مػا  قدرتو العتيمة الٍب  ا خلقها كحكمتو الٍب  ا أتقنها كأحسنها كنتمها كعلمو كرٞبتو
أكدع من منافع ا٣بلػق كمصػا٢به  كضػركراهت  كحاجػاهت ، كُب ذلػك أبلػغ الػدليل علػى كمالػو كاسػتحقاقو 

 . (ّ)أف يفرد ابلعةادة النفراده اب٣بلق كالتدبّب كالقياـ بشؤكف عةاده"
كغّبىػػا مػػن  كاألرض، تالسػػماكاٗبػػا أقػػر بػػو ا٤بشػػركوف كىػػو: خلػػق -تعػػاارٞبػػو هللا -فاسػػتدؿ  

 األلوىية.ا٤بقصود األكؿ كىو توحيد  علىتوحيد الربوبية  ىذاا٤بخلوقات ك 
 قصص األنبيا  على توحيد األلوىية: آلايت القرآنية من خبلؿ االستدالؿ اباظتطلب الثاين: 

كالسالفْب ُب كتابو ا٢بكي  ما بو تةْب -عليه  السالـ–من أنةات الرسل -عز شانو –يقري هللا 
(ْ) ، فجميع األدلة: السمعية ،كالعقلية ، كالفطرية األلوىيةا٢بقائق، كتقـو الرباىْب ا٤بتنوعة على توحيد 

                                                           

 .َٔص، ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر:  (ُ)
   .ُْٔآية : سورة الةقرة (ِ)
 .َٔص، ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدم :(انترّ)
 كىذا ما بيَّنو سابقان ُب الفصل األكؿ: ُب توحيد الربوبية. (ْ)
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،كمعَبفة ابنفراده اب٣بلق كالتدبّب ، كأف من ىذا شانو ، ال -عز شانو –،قد قامت شاىدة بتوحيد هللا 
متفقوف على ىذا األصل العتي ، كمل ينكره  -عليه  السالـ–يستحق العةودية إال ىو ، كٝبيع الرسل  

الواردة ُب النور ا٤بةْب كمنها  -عليه  السالـ–،كمن أدلة التوحيد قصر األنةيات  (ُ)إال معاند مكابر 
: 

 نػػوح  قصػػة ُب  قصػػتو ذكػػر ٜبراهتػػا اليانعػػة  -رٞبػػو هللا تعػػاا–بعػػد أف بػػْبَّ الشػػيخ السػػعدم
 الطيةة ُب التوحيد ا٣بالر كالنهي عن الشرؾ كمن الثمرات:

متفقوف على الدعوة إا التوحيد ا٣بالر كالنهي عن  إا دمحم   أف ٝبيع الرسل من نوح  أكالن:
ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ   ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ       الشرؾ، فنوح كغّبه أكؿ ما يقولػوف لقػومه 

 ،كيكرركف ىذا األصل بطرؽ كثّبة. (ِ)  چڃ  ڃ  ڃ  ڃ   
عةػػػوديته   القاصػػػرة كُب  : أف مػػػن فضػػػائل األنةيػػػات كأدلػػػة رسػػػالته  اخالصػػػه  التػػػاـ  تعػػػاا ُباثنيػػػان 

 عةوديته  ا٤بتعدية لنفع ا٣بلق، كالدعوة كالتعلي  كتوابع ذلك.
أنو ينةغي االستعانة اب كأف يذكر ا٠بو عند الركوب كالنزكؿ كُب ٝبيع التقلةات كا٢بركات، كٞبد  اثلثان:

 هللا كاالكثار من ذكره عند النع  السيما النجاة من الكرابت كا٤بشقات.
(ّ)أف تقول هللا كالقياـ بواجةات االٲباف من أسةاب نيل خّبم الدنيا كاآلخرة رابعان:

.

  إبػػػراىي  كُب قصػػػة  ائ  ەئ   ەئ    وئ  وئ          چ  مػػػع قومػػػو ُب قولػػػو تعػػػاا:تو عػػػد تفسػػػّبه لقصػػػب

چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ     ېئ  
:"فجمػع ٥بػ  -تعػاا رٞبو هللا-يقوؿ،(ْ)

 كالدليل السمعي:بْب الدليل العقلي 

                                                           

 "بتصرؼ". ّٗص، مرجع سابا  السعدمانتر: (ُ)
 .   ٗٓآية األعراؼ : جزت من  سورة (ِ)
 ( "بتصرؼ".َُٓ-ُْٕ)ص ،ُ، طتيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف انتر: السعدم، (ّ)
 
 .ٔٓآية : سورة األنةيات (ْ)
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أف هللا كحػده ا٣بػالق  ف نو قد عل  كل أحد حٌب ىؤالت الذين جاد٥ب  إبػراىي  :الدليل العقليأما  
١بميػػع ا٤بخلوقػػػات مػػػن بػػػِب آدـ كا٤بالئكػػػة كا١بػػػن كالةهػػػائ  كالسػػػموات كاألرض ا٤بػػػدبر ٥بػػػن ٔبميػػػع أنػػػواع 

كدخػل ُب ذلػك ٝبيػع مػا عةػد مػن دكف هللا أفيليػق  ،التدبّب فيكوف كل ٨بلوؽ مفطورا مدبرا متصػرفا فيػو
عند من لو أدىن مسكة من عقل كٛبييز أف يعةػد ٨بلوقػا متصػرفا فيػو ال ٲبلػك نفعػا كال ضػرا كال مػوات كال 

 ا٤بدبر.حياة كال نشورا كيدع عةادة ا٣بالق الرازؽ 
 .(ُ)معصػـو ال يغلػط فػ ف مػا جػاؤكا بػو-علػيه  السػالـ -فهػو ا٤بنقػوؿ عػن الرسػل  :الػدليل السػمعيأما 

 كال ٱبرب بغػّب ا٢بػق كمػن أنػواع ىػذا القسػ  شػهادة أحػد مػن الرسػل علػى ذلػك فلهػذا قػاؿ إبػراىي  
كأم شػػهادة بعػػد ،عةػػادة مػػا سػػواه ابطػػل مػػن الشػػاىدين أم أف هللا كحػػده ا٤بعةػػود كأف  كأان علػػى ذلكػػ  

خصوصا أكيل العـز منه  خصوصا خليػل الػرٞبن -عليه  السالـ -شهادة هللا أعلى من شهادة الرسل 
 ، بْب أف أصنامه  ليس ٥با من التدبّب شيت" قدك(ِ) . 
  يوسف كُب قصة   تو كذكػر ٜبراهتػا اليانعػة، كمنهػا: "أنػو كمػا علػى العةػد عد تفسّبه لقصب

مل يػزؿ يػدعو إا    عةودية لربو ُب حاؿ رخائػو، فعليػو عةوديػة ُب حػاؿ الشػدة ، فيوسػف 
، فلمػػا دخػػل السػػجن اسػػتمر علػػى ذلػػك كدعػػا مػػن يتصػػل بػػو مػػن أىػػل السػػجن كدعػػا هللا 

الفتيػػْب إا التوحيػػد ك اٮبػػا عػػن الشػػرؾ ،...كبػػرىن ٥بمػػا علػػى حسػػن التوحيػػد ككجوبػػو ، كعلػػى 
(ّ)قةح الشرؾ كٙبرٲبو

. 
  إف مػػػن -رٞبػػػو هللا تعػػاا-، ٯبلػػي لنػػػا الشػػيخ السػػعدمخػػامت النبيػػػٌن كإمػػاـ اظترسػػػلٌنكُب قصػػة

أعتػ  مقامػػات دعوتػػو: دعوتػو إا التوحيػػد ا٣بػػالر كالنهػى عػػن ضػػده، دعػا النػػاس ٥بػػذا، كقػػرره 
هللا ُب كتابػػو كصػػرفو بطػػرؽ كثػػّبة كاضػػحة تةػػْب كجػػوب التوحيػػد كحسػػنو ،كتعينػػو طريقػػان إا هللا 

                                                           

، مادة:" ُ، طلساف العرب: ابن منتور، ، انترًغالطو ٝبعىو على  فيو،أىف تػىٍعيا ابلشيت فال تػىٍعًرؼى كجو الصواب  الغىلىطي: (ُ)
 .(َّْ/ ُّ)"، غلط

 . ْٕٓص ،ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر:  (ِ)
 ."باختصار".222،222ص ،ُ، طتيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف انتر: السعدم، (ّ)
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لضارة بطرؽ كثّبة احتول عليها القػرآف ، كىػي كإا دار كرامتو، كقرر إبطاؿ الشرؾ كا٤بذاىا ا
(ُ)أغلا السور ا٤بكية

. 
علػػى دمحم   فػػانتر كيػػف اتفقػػت ٝبيػػع الرسػػل مػػن أك٥بػػ  إا آخػػرى ، كخصوصػػان إمػػامه  ك خػػاٛبه

تقريػػر توحيػػد هللا كتفػػرده ابلوحدانيػػة كسػػعة الصػػفات كعتمتهػػا ، كمل يقػػدح فيػػو إال ىػػؤالت الضػػالؿ 
(ِ)اعتةارى  كبرىن على فساد عقو٥ب   الذين كاف قدحه  فيو أسقط

. 
، للعةػاد-عػز شػانو - وتبربوبي أدلة براىْب توحيد األلوىية: االستدالؿ من أففتةْب لنا ٩با تقدـ 

 ى خلقػػو، كمػػن براىينػػو أيضػػان: شػػهادةسػػدات الػػنع  علػػإب-سػػةحانو-كاآلايت الكونيػػة كالنفسػػية، كتفػػرده 
رٞبػػػو هللا -مػػػا سػػار عليػػػو الشػػػيخ السػػػعدم مػػػنه ، كىػػػذاخصوصػػػا أكيل العػػـز -علػػػيه  السػػػالـ -الرسػػل 
 على منهج أىل السنة كا١بماعة.-تعاا

 

 

 

 

 األلوىية.فوائد توحيد اظتبحث الثالث: 

ػػلُّ الػػنًٌع  كأفضػػلها علػػى اإلطػػالؽ، كفضػػائلو كٜبراتػػو ال تعػػد كال ٙب ، صػػرتوحيػػد هللا، كإفػػراده ابلعةػػادة أجى
رٞبػػػو هللا –كقػػػد أشػػار الشػػػيخ السػػعدم خػػّبم الػػػدنيا كاآلخػػرة، يَبتػػا عليهػػػا ففضػػائل التوحيػػد، كثػػػّبة 

 يلي: كمن تلك الفضائل مااأللوىية إا ٝبلة من فضائل توحيد -تعاا
                                                           

 .ِِّص مرجع سابا  انتر: السعدم، (ُ)
 .262، 262ص،اظترجع السابا  انتر: السعدم، (ِ)
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كمػػػا ُب قصػػػة يػػػونس عليػػػو   ،أنػػػو السػػػةا األعتػػػ  لتفػػػريج كػػػرابت الػػػدنيا كاآلخػػػرة كدفػػػع عقوبتهمػػػا :أكالن 
  السالـ.

 .كاألمن التاـ ُب الدنيا كاآلخرة: أنو ٰبصل لصاحةو ا٥بدل الكامل اثنيان 

 .أسعد الناس بشفاعة دمحم   و: أنو السةا الوحيد لنيل رضا هللا كثوابو، كأناثلثان 

كمػػن أعتػػ  فضػػائلو: أف ٝبيػػع األعمػػاؿ كاألقػػواؿ التػػاىرة كالةاطنػػة متوقفػػة ُب قةو٥بػػا كُب كما٥بػػا، : رابعػػان 
 التوحيد، فكلما قوم التوحيد كاإلخالص  كملت ىذه األمور كٛبت.كُب ترتا الثواب عليها على 

مػػػػن فضػػػػائلو: أنػػػو يسػػػػهل علػػػى العةػػػػد فعػػػػل ا٣بػػػّب كتػػػػرؾ ا٤بنكػػػػرات كيسػػػليو عػػػػن ا٤بصػػػػيةات، ك  خامسػػػان:
فا٤بخلر  ُب إٲبانو كتوحيده ٚبف عليو الطاعات ٤با يرجو من ثواب ربػو كرضػوانو، كيهػوف عليػو تػرؾ 

 ٤بعاصي، ٤با ٱبشى من سخطو كعقابو.ما هتواه النفس من ا

أف التوحيػػػد إذا كمػػػل ُب القلػػػا حةػػػا هللا لصػػػاحةو اإلٲبػػػاف كزينػػػو ُب قلةػػػو، ككػػػره إليػػػو الكفػػػر  :سادسػػػان 
 كالفسوؽ كالعصياف، كجعلو من الراشدين.

فةحسػػػا تكميػػػل العةػػػد للتوحيػػػد كاإلٲبػػػاف، ، أنػػػو ٱبفػػػف عػػػن العةػػػد ا٤بكػػػاره كيهػػػوف عليػػػو اآلالـ :سػػػابعان 
 ا٤بكاره كاآلالـ بقلا منشرح كنفس مطمئنة كتسلي  كرضا أبقدار هللا ا٤بؤ٤بة.يتلقى 

كمػػن أعتػػ  فضػػائلو: أنػػو ٰبػػرر العةػػد مػػن رؽ ا٤بخلػػوقْب كالتعلػػق  ػػ  كخػػوفه  كرجػػائه  كالعمػػل  اثمنػػان:
متعةػدا ، ال يرجػو سػواه كال  ذلك متا٥بػان  معيكوف ك ، ألجله ، كىذا ىو العز ا٢بقيقي كالشرؼ العايل

 ٱبشى إال إايه، كال ينيا إال إليو، كبذلك يت  فالحو كيتحقق ٪باحو.

كمن فضائلو الٍب ال يلحقو فيهػا شػيت: أف التوحيػد إذا ًب ككمػل ُب القلػا كٙبقػق ٙبققػا كػامال  اتسعان:
 .بغّب حصر كال حساب ابإلخالص التاـ، ف نو يصّب القليل من عملو كثّبا، كتضاعف أعمالو كأقوالو
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كمػػن فضػػائل التوحيػد: أف هللا تكفػػل ألىلػػو ابلفػػتح كالنصػػر ُب الػػدنيا، كالعػػز كالشػػرؼ كحصػػوؿ  عاشػػران:
 ا٥بداية كالتيسّب لليسرل كإصالح األحواؿ كالتسديد ُب األقواؿ كاألفعاؿ.

أف هللا يدافع عن ا٤بوحدين أىل اإلٲباف شركر الدنيا كاآلخرة، كٲبن عليه  اب٢بياة الطيةة  :اضتادم عشر
 . كالطمانينة إليو كالطمانينة بذكره

إذا كاف ُب القلا منو أدىن مثقاؿ حةة خردؿ. ، كمن أجل فوائده أنو ٲبنع ا٣بلود ُب النار الثاين عشر:
كشواىد ىذه ا١بمل من الكتاب كالسنة كثّبة  .لكليةكأنو إذا كمل ُب القلا ٲبنع دخوؿ النار اب

.(0)معركفة

مػػػن ٜبػػػار طيةػػػة لشػػػجرة التوحيػػػد يتةػػػْب -رٞبػػػو هللا تعػػػاا–كمػػػن خػػػالؿ مػػػا قطػػػف لنػػػا الشػػػيخ السػػػعدم 
 .ابلعكسمن حقق التوحيد حصلت لو ىذه الفضائل كلها كأكثر منها، كالعكس للمتامل إف 

 

 

 كلمة التوحيد.: حقيقة  الرابع ظتبحثا
" ىي دعوة الرسل أٝبعْب كىػي عنػواف التوحيػد كىػي العػركة الػوثقى كىػي كلمػة  ال إلو إال هللافكلمة " 

 .منهاج حياةىي ك  النجاة
ال معةود ٕبق إال هللا كال يلجا العةػاد كيضػرعوف كيفزعػوف ُب كػل مػا ينػو    أم: "ال إلو إال هللا"فمعُب 

 .القلوبكىو الذم تشتاؽ إليو كٛبيل إليو سةحانو، إال إا هللا 

                                                           

.ُٗ-ُٕص  ُط القوؿ السديد يف مقاصد التوحيد  : السعدم،انتر (ُ)
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كىي نفػي اإل٥بيػة كاسػتحقاؽ )ال إلو   تتضمن الكفر ابلطاغوت ُب شقها األكؿ "ال إلو إال هللا"ككلمة 
 . )إال هللاكتتضمن اإلٲباف اب ُب شقها الثا   هللا،العةادة عن كل أحد دكف 

عنػػد تفسػػّبه  -ال إلػػو إال هللا- تفسػػّب كلمػػة التوحيػػدإا -رٞبػػو هللا تعػػاا-الشَّػػيخ السَّػػعدمكقػػد أشػػار 
 لةعض اآلايت القرآنية كمنها:

چڀ  ڀ   ڀ    ڀ  ٺ     پپ  پ   پ چ :قولو :الدليل األكؿ
 -فقد ذكر الشيخ  السعدم   ُ)

،مةينان تفسّب كلمة األلوىية  سةحانو كحده ال شريك لو  ريقر تل ية  تفسّبه عند  -رٞبو هللا تعاا
كلمة اإلخالص كىي ال إلو إال ، ك كذلك  أم مسامينا ٩باثالن ُب صفات األلوىيةبقولو :"اإلخالص 

هللا، تتضمن نفي األلوىية عن غّب هللا، كأنَّو ال يستحق أحد من ا٣بلق فيها مثقاؿ ذرة، فال يصرؼ 
ة كلَّها  كحده، فهو الذم يستحق أف لغّب هللا شيت من العةادات التاىرة كالةاطنة، كتقرر األلوىي

يؤلو ٧بةة كرغةة كرىةة كإانبة إليو، كخضوعنا كخشوعنا لو من ٝبيع الوجوه كاالعتةارات، فهو ا٤بالوه 
يمىٌجد، ذك ا١بالؿ كاإلكراـ

.(2)"كحده، ا٤بعةود، امود، ا٤بعتٌ ، ا٤ب

أف ىذه اآلية أعت  آايت أخرب النيب ،(3)چ ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہچ  :قولو : الثاينالدليل 
القرآف على اإلطالؽ ، كأ ا ٙبفظ قارئها من الشياطْب كالشركر كلها ، ٤با احتوت عليو من معا  

فاخرب أنو هللا الذم لو ٝبيع معا  األلوىية ،  ؛التوحيد كالعتمة ، كسعة صفات الكماؿ  تعاا 
كعةادتو كحده  ؛ّبه كعةادة غّبه ابطلة ضارة ُب ا٢باؿ كا٤بآؿ كأنو ال يستحق األلوىية غّبه ، فالوىية غ

.(ْ)"ال شريك لو ىي ا٢بق ا٤بوصلة إا كل كماؿ

                                                           

.ٓٔآية جزت من مرمي: سورة ( 0)

 .ُٓ،صُ  طالعبلـفتح الرحيم اظتلك السعدم،  انتر: (ِ)
 .ِٓٓ: جزت من آيةسورة الةقرة (ّ)
 .ُْص ،ُط ،تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف ،كلنفس ا٤بؤلف. ُٗص ،مرجع سابا السعدم، :(انترْ)
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چڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻۀ چ  :تفسػػّبه لقولػػو  عنػػدذكػػر ك :الػػدليل الثالػػث
"فػػاخرب أنػػو هللا  (ُ)

ككل إلو غّبه  الشامل كتدبّبه العاـ،ا٤بالوه ا٤بعةود، الذم ال إلو إال ىو، كذلك لكمالو العتي  كإحسانو 
ف نػػػو ابطػػػل، ال يسػػػػتحق مػػػن العةػػػادة مثقػػػػاؿ ذرة؛ ألنػػػو فقػػػػّب عػػػاجز انقػػػر ال ٲبلػػػػك لنفسػػػو كال لغػػػػّبه 

 .(ِ)شيئا"
يب  جت     حت     خت   مت   ىت  چ  تفسّبه لقولو تعاا: عند-تعاارٞبو هللا -ذكر الشَّيخ السَّعدمك الدليل الرابع:

چ
أمػػر هللا بػػو ىػػو العلػػ  بتوحيػػد هللا ،كبػػْب لنػػا الطػػرؽ ا٤بوصػػولة إا ىػػذا العلػػ  فقػػاؿ: أفَّ العلػػ  الػػذم (ّ)

 "العل  ال بد فيو من إقرار القلا كمعرفتو ٗبعُب ما طلا منو علمو كٛبامو أف يعمل ٗبقتضاه.
كىذا العل  الذم أمر هللا بو كىو العل  بتوحيد هللا فرض عْب على كل إنساف ال يسقط عن أحد كائنػا 

كالعلػػػ   ضػػػركرة،كػػػل   فػػػوؽ-ٛبػػػاـ التالػػػو   مػػػن-كالضػػػركرة إا ىػػػذا العلػػػ  كالعمػػػل ٗبقتضػػػاه مػػػن كػػػاف، 
 "ال إلػو إال هللا"إا العلػ  أبنػو  كسلوكها، كالطريقابلشيت يتوقف على معرفة الطريق ا٤بفضي إا معرفتو 

 أمور:على كجو اإلٝباؿ كالعمـو 
أ٠بائػو كصػفاتو الدالػة علػى كمالػو كعتمتػو كجاللػو  تػدبر-أقواىػا  ككأكضػحها  أعتمهاىو ك -: أحدىا

 ف  ا توجا بذؿ ا١بهد ُب التالو كالتعةد للرب الكامل الذم لو كل ٞبد ك٦بد كجالؿ كٝباؿ.
 : العل  أبنو تعاا ا٤بنفرد اب٣بلق كالتدبّب فيعل  بذلك أنو ا٤بنفرد ابأللوىية.الثاين

كالدنيويػػة فػػ ف ذلػػك يوجػػا تعلػػق القلػػا بػػو  كالةاطنػػة الدينيػػةىرة : العلػػ  أبنػػو ا٤بنفػػرد ابلػػنع  التػػاالثالػػث
 ك٧بةتو كالتالو لو كحده ال شريك لو.

: مػا نػػراه كنسػػمعو مػػن الثػواب ألكليائػػو القػػائمْب بتوحيػػده مػػن النصػر كالػػنع  العاجلػػة كمػػن عقوبتػػو الرابػػع
 ةادة كلها.ألعدائو ا٤بشركْب بو ف ف ىذا داع إا العل  أبنو تعاا كحده ا٤بستحق للع

: معرفػػة أكصػػاؼ األكاثف كاألنػػداد الػػٍب عةػػدت مػػع هللا، كاٚبػػذت آ٥بػػة كأ ػػا انقصػػة مػػن ٝبيػػع اطتػػامس
الوجػػػوه فقػػػّبة ابلػػػذات ال ٛبلػػػك لنفسػػػها كال لعابػػػديها نفعػػػا كال ضػػػرا كال مػػػوات كال حيػػػاة كال نشػػػورا كال 

                                                           

 .ِِآية:سورة ا٢بشر( ُ)
 . ِٕٗص  ،ساباالرجع اظت السعدم، :انتر (ِ)
 .ُٗاآلية  :سورة دمحم (ّ)
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ف العل  بذلك يوجػا العلػ  ينصركف من عةدى  كال ينفعو   ٗبثقاؿ ذرة من جلا خّب أك دفع شر، ف 
 أبنو ال إلو إال هللا كبطالف إ٥بية ما سواه.

 : اتفاؽ كتا هللا على ذلك كتواطؤىا عليو.السادس
: أف خػػواص ا٣بلػػق الػػذين ىػػ  أكمػػل ا٣بليقػػة أخالقػػا كعقػػوال كرأاي كصػػوااب كعلمػػا كىػػ  الرسػػل السػػابع

 كاألنةيات كالعلمات الرابنيوف قد شهدكا  بذلك.
بلسػاف : ما أقامو هللا من األدلة األفقية كالنفسية الٍب تدؿ على التوحيد أعت  داللة تنادم عليػو الثامن

 .(ُ)حا٥با ٗبا أكدعها من لطف صنعتو كبديع حكمتو كغرائا خلقو"
 الكثػّب،مػا أكدعػو هللا ُب شػرعو مػن اآلايت اكمػة كاألحكػاـ ا٢بسػنة كا٢بقػوؽ العادلػة كا٣بػّب  التاسع:

كذلػػػك يػػػدؿ أكػػػرب داللػػػة أنػػػو هللا الػػػذم ال  ا٤بتنػػوع،كمػػػن اإلحسػػػاف  ا٤بضػػػار،فع كلهػػػا كدفػػػع كجلػػا ا٤بنػػػا
 .ِ "كأف شريعتو الٍب نزلت على ألسنة رسلو شاىدة بذلك سواه،يستحق العةادة 

قلػػا العةػػد ٕبيػػػث  هتا برسػػوخ اإلٲبػػاف كالعلػػ  ُبالطػػرؽ بػػْب فائػػد ٥بػػذه-هللارٞبػػو -ٍب بعػػد ذكػػره
يكػػوف كا١بةػػاؿ الركاسػػي فقػػاؿ:" "فهػػذه الطػػرؽ الػػٍب أكثػػر هللا مػػن دعػػوة ا٣بلػػق  ػػا إا أنػػو ال إلػػو إال هللا 
كأبػداىا ُب كتابػو كأعادىػػا عنػد أتمػل العةػػد ُب بعضػها ال بػد أف يكػػوف عنػده يقػْب كعلػػ  بػذلك فكيػػف 

فهناؾ يرسخ اإلٲباف كالعل  بػذلك  إذا اجتمعت كتواطات كاتفقت كقامت أدلة للتوحيد من كل جانا
ُب قلػػا العةػػد ٕبيػػث يكػػوف كا١بةػػاؿ الركاسػػي ال تزلزلػػو الشػػةو كا٣بيػػاالت كال يػػزداد علػػى تكػػرار الةاطػػل 

 . (ّ)كالشةو إال ٭بوا ككماال"

                                                           

 اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم لنفس ا٤بؤلف، انتر .ِّٕص  ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر:  (ُ)
 .ُٗٓص ،ُط   )التفسًن

 .َُٔ-ُٗٓص ،مرجع سابا   )التفسًن اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم انتر: السعدم،ِ

مرجع    )التفسًن السعدماجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ  لنفس ا٤بؤلف، انتر .ِّٕ، صمرجع سابا  السعدمانتر:  (ّ)
 .َُٔص ،سابا
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"ىػػذا كإف نتػػرت إا الػػدليل العتػػي   ذلػػك الػػدليل األعتػػ  مػػن ذلػػك كلػػو فقػػاؿ: بعػػد-هللارٞبػػو -كبػػْب 
و تػػدبّب ىػػذا القػػرآف العتػػي  كالتامػػل ُب آايتػػو ف نػػو الةػػاب األعتػػ  إا العلػػ  ابلتوحيػػد كاألمػػر الكةػػّب كىػػ

 .(ُ)كٰبصل بو من تفاصيلو كٝبلو ماال ٰبصل ُب غّبه" 
ال معةػػود أب ػا : ""ال إلػو إال هللاقػػد فسػر -رٞبػو هللا تعػاا-ف الشػػيخ السػعدمإنقػوؿ: ٩بػا سػةق 

أف يوحػػده  التوحيػػد؛ البػػدمػػن شػػهد  ابأللوىيػػة كنطػػق بكلمػػة  ، كأفَّ ٕبػػق إال هللا كحػػده ال شػػريك لػػو
 كٰبذر من الوقوع بضدىا كىو الشرؾ. ٗبقتضاىا،ابلعةودية كيعمل 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

   )التفسًن اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم لنفس ا٤بؤلف، انتر .ِّٕ، صاظترجع السابا  السعدمانتر:  (ُ)
 .َُٔص ،ساباالرجع اظت
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 أصوعتا كأنواعها.أركاهنا ك اظتبحث اطتامس: معىن العبادة ك 

 اظتطلب األكؿ: معىن العبادة:
 . العيةيودىًة كالعيةوًديًَّة. كأصل العيةوًديًَّة ا٣بضوعي كالذؿُّ على كجو التعتي العةادة ُب اللغة: عىٍةده بْبًٌ 

.(ُ)كالتعةيدي: التذليلي يقاؿ: طريقه ميعىةَّده. إذا كاف مذلال، قد كطئتو األقداـ

 بعدة تعريفات، كمنها ما يلي:اصطالحا عرفت العةادة  :اصطبلحان  تعريف العبادة

 ىي: اس "  العبادة" فقاؿ:" ق ِٖٕ)ت-رٞبو هللا تعاا– اإلسالـ ابن تيميةفها شيخ عرَّ  أكالن:
: من األقواؿ، كاألعماؿ الةاطنة كالتاىرة؛ فالصالة، كالزكاة، كالصياـ، كيرضاهجامع لكل ما ٰبةو هللا 

كا٢بج، كصدؽ ا٢بديث، كأدات األمانة، كبر الوالدين، كصلة األرحاـ، كالوفات ابلعهود، كاألمر 
عركؼ كالنهي عن ا٤بنكر، كا١بهاد للكفار كا٤بنافقْب، كاإلحساف إا ا١بار، كاليتي ، كا٤بسكْب، كابن اب٤ب

السةيل، كا٤بملوؾ من اآلدميْب كالةهائ ، كالدعات، كالذكر، كالقراتة، كأمثاؿ ذلك من العةادة. ككذلك 
كمو، كالشكر لنعمو، حا هللا كرسولو، كخشية هللا كاإلانبة إليو، كإخالص الدين لو، كالصرب ٢ب

لعذابو، كأمثاؿ ذلك ىي من العةادة .  كالرضا بقضائو، كالتوكل عليو، كالرجات لرٞبتو، كا٣بوؼ
.(ِ)"كذلك أف العةادة  ىي الغاية اةوبة لو، كا٤برضية لو، الٍب خلق ا٣بلق ٥با

ف ف العةادة تتضمن غاية ا٢با " :بقولو ق ُٕٓ)ت-رٞبو هللا تعاا– ابن القي اإلماـ فها عرَّ  اثنيان:
.(3)"بغاية الذؿ

                                                           

 ،أٞبد الزايتإبراىي  مصطفى،  (.َْْ/ُ)، عةد" د.ط، مادة:"، اللغة كصحاح العربية الصحاح اتج، ا١بوىرم انتر: (ُ)
/ ٓ)،ُط  الكربل الفتاكل، تيمية ناب ،(ٕٗٓ/ ِ) ،"عةدى  مادة:"  د.ط  اظتعجم الوسيطدمحم النجار،  ،حامد عةد القادر

ُٖٓ). 
 (.ُٔٓ-ُٓٓ/ٓ) ،مرجع سابا، تيمية نانتر: اب (ِ)
 .(ُّّ/ ِ)  ِط ،إغاثة اللهفاف من مصائد الشيطافابن القي  ،(ّ)
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 :ُب نونيتو-رٞبو هللا تعاا-كقاؿ            

.(0)مع ذؿ عابده ٮبا قطةاف         كعةادة الرٞبن غاية حةو 

ركحهػػا كحقيقتهػػا  العبػػادة "فقػػاؿ:العةػػادة  تعريػػف-تعػػاارٞبػػو هللا - الشَّػػيخ السَّػػعدمبػػْبَّ اثلثػػان: 
ٙبقيق ا٢با كا٣بضوع  فا٢با التاـ كا٣بضوع الكامل  ىو حقيقة العةادة، فمٌب خلت العةادة مػن 
ىذين األمرين أك من أحدٮبا فليست عةادة، ف ف حقيقتها الذؿ كاالنكسار  كال يكوف ذلك إال مػع 

 .(ِ)٧بةتو اةة التامة تتةعها ااب كلها"
چٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  چ تفسػػػّبه لقولػػػو تعػػػاا: عنػػػد  أيضػػػان:-رٞبػػػو هللا -كقػػػاؿ 

 ،فقػػػاؿ(ّ)
:"أم ٬بصك كحدؾ ابلعةادة كاالستعانة؛ ألف تقدمي ا٤بعموؿ يفيد ا٢بصػر كىػو إثةػات ا٢بكػ  للمػذكور 
كنفيػو عمػػا عػػداه، فكانػػو يقػوؿ نعةػػدؾ كال نعةػػد غػػّبؾ كنسػتعْب بػػك كال نسػػتعْب بغػػّبؾ...إا أف قػػاؿ: 

 .(ْ)اس  جامع ٤با ٰبةو هللا كيرضاه من األعماؿ كاألقواؿ التاىرة ك الةاطنة" :كالعبادة
 

 : اظتطلب الثاين : أركاف العبادة
،بل إف ىذه األركاف ىي ٧بركها ُب القلوب كُب ذلك يقوؿ شيخ اإلسالـ أركافتةُب على ثالثة العةادة 

اةة  ثالثة:اعل  أف ٧بركات القلوب إا هللا عز كجل ":ق ِٖٕ)ت -رٞبو هللا تعاا-ابن تيمية
كأقواىا اةة كىي مقصودة تراد لذاهتا أل ا تراد ُب الدنيا كاآلخرة ٖبالؼ ا٣بوؼ ف نو كالرجات.كا٣بوؼ 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٹ ٹ چ ، يزكؿ ُب اآلخرة

                                                           

 .ِّص، ُ، طالناجيةالكافية الشافية يف االنتصار للفرقة ، ابن القي  (ُ)
 ،: السعدمانتر.(ُٖٓ/ ٓ)،ُ، طالكربل الفتاكلكلنفس ا٤بؤلف ،  ،(ِّْ/ ِ)،ِط الصفدية تيمية،ابن  انتر: (ِ)

  .ُِٕص ،ُط ، )العقيدة اإلسبلمية اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم

 .ٓآية: الفاٙبة سورة (ّ)
ص  ،ُط ،تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف ،لنفس ا٤بؤلفكانتر  ، (ّٓ/ُ)، مرجع سابا لسعدم،ا: انتر (ْ)

َُ. 
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فاةة تلقى  ،كا٤بنع من ا٣بركج عن الطريقالزجر :كا٣بوؼ ا٤بقصود منو  ،(ُ)چٺ  ٺ  ٺ  
كا٣بوؼ ٲبنعو أف ٱبرج عن طريق ،العةد ُب السّب إا ٧بةوبو كعلى قدر ضعفها كقوهتا يكوف سّبه إليو 

كالرجات يقوده فهذا أصل عتي  ٯبا على كل عةد أف يتنةو لو ف نو ال ٙبصل لو العةودية ،اةوب 
.(ِ)" ال لغّبه بدكنو ككل أحد ٯبا أف يكوف عةدا 

 عنها  ٗبا يلي:-رٞبو هللا تعاا -كلتفصيل ىذه األركاف مع كالـ الشيخ السعدم

 ق ُٕٓت)-رٞبو هللا تعاا– ابن القي اإلماـ  سةحانو، يةْبللمعةود اةة كماؿ   الركن األكؿ:
يكوف ا٢با كلو  فال ٰبا معو سواه  ابةة، كأففاصل العةادة ٧بةة هللا بل إفراده ذلك فيقوؿ: "

 ٧بةتو، كليسته كرسلو كمالئكتو كأكلياته فمحةتنا ٥ب  من ٛباـ ؤ كإ٭با ٰبا ألجلو كفيو كما ٯبا أنةيا
كإذا كانت اةة لو ىي حقيقة عةوديتو  ،٧بةة معو كمحةة من يتخذ من دكف هللا أندادا ٰبةو   كحةو 

كاجتناب  يو فعند اتةاع األمر كاجتناب النهي تتةْب حقيقة  كسرىا فهي إ٭با تتحقق ابتةاع أمره
.(ّ)" العةودية كاةة

 .(ْ)"فهي تتضمن غاية الذؿ  بغاية اةة لو ،متضمنة لكماؿ ا٢با مع كماؿ الذؿ" كىذه العةودية 
ڈ  ژ  ژ  ڑ   ٹ چ ركن اةة للمعةود عند تفسّبه لقولو-تعاارٞبو هللا - الشَّيخ السَّعدمبْبَّ ك 

أم: من أىل األنداد ألندادى ، أل   أخلصوا ٧بةته  لو، كىؤالت أشركوا  ا، كأل   أحةوا من "،(5)چ  کڑ

                                                           

 .ّٔ – ِٔاآليتاف يونس: سورة  (ُ)
 .(ٓٗ/ ُ) ،ّ، طالفتاكل غتموع، تيمية نانتر: اب (ِ)
 (.ٗٗ/ُ، )ِط ،السالكٌنمدارج ، ابن القي  (ّ)
  .(ُٖٓ/ ٓ)،ُ، طالكربل الفتاكلكلنفس ا٤بؤلف ،  ،(ِّْ/ ِ)،ِط الصفدية تيمية،ابن  انتر: (ْ)

 .ُٓٔ: جزت من آيةسورة الةقرة (ٓ)
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يستحق اةة على ا٢بقيقة، الذم ٧بةتو ىي عْب صالح العةد كسعادتو كفوزه، كا٤بشركوف أحةوا من ال 
.(ُ)"كتشتت أمرهيستحق من ا٢با شيئا، ك٧بةتو عْب شقات العةد كفساده، 

اةة ما ذكره هللا أف ٯبتهد العةد ُب كل عمل يقربو  ة"كعالمُب موضع آخر: -رٞبو هللا تعاا–كقاؿ 
كالنصح فيها كإيقاعها على أكمل الوجوه ا٤بقدكر ، إا هللا كينافس ُب قربو إبخالص األعماؿ كلها  
.(ِ)"عليها، فمن زع  أنو ٰبا هللا بغّب ذلك فهو كاذب

ػػػيخ السَّػػعدمةػػػْبَّ ي الرجػػات،كمػػػاؿ   :الػػركن الثػػػاين ركػػػن رجػػػات للخػػالق العتػػػي  مػػػن -تعػػاارٞبػػػو هللا - الشَّ
ې  ې     ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   چ  لقولػػو تعػػاا:أكليائػػو ا٤بقػػربْب عنػػد تفسػػّبه 

أم: يتنافسػػػػوف ُب القػػػػرب مػػػػن ر ػػػػ  كيةػػػػذلوف مػػػػا يقػػػػدركف عليػػػػو مػػػػن األعمػػػػاؿ فيقػػػػوؿ: "،(3) چوئ  
 .(ْ)"الصا٢بة ا٤بقربة إا هللا تعاا كإا رٞبتو

ركن خوؼ أكليائو -تعاارٞبو هللا - الشَّيخ السَّعدمةْبَّ ي ،كماؿ ا٣بوؼ من هللا   :الركن الثالث
ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ     ۆئۇئ  ۇئچ  لقولو تعاا: ا٤بتقْب ،من عتمة ا٤بلك ا١بةار ،عند تفسّبه

أم:  ،(6) چۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ          ېئ  ېئ   چ  .فيجتنةوف كل ما يوصل إا العذابكٱبافوف عذابو .،(5) چ
.(ٕ)"التوقي من أسةابو ىو الذم ينةغي شدة ا٢بذر منو ك

                                                           

 (.ٕٗ/  ُ)  ُط الكرش الرزتن تيسًن   السعدمانتر:  (ُ)
  (.َْٔ/ُ) ،مرجع سابا السعدم، :انتر (ِ)
 .ٕٓاإلسرات: جزت من آية سورة (ّ)
  (.َْٔ/ُ) ،ساباالرجع اظت السعدم، :انتر (ْ)
 .ٕٓاإلسرات: جزت من آية سورة (ٓ)
 .ٕٓاإلسرات: جزت من آية سورة (ٔ)
 (.َْٔ/ ُ)  ُط الكرش الرزتن تيسًن   السعدمانتر:  (ٕ)
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كىػذه األمػور الثالثػة ا٣بػوؼ كالرجػات :"ٍب يوضح ىذه األركاف كإ ا سر سعادة العةد ك فالحو بقولػو: "
فمػػن ٛبػػت لػػو ٛبػػت لػػو  ا٤بقػػربْب عنػػده ىػػي األصػػل كا٤بػػادة ُب كػػل خػػّب.كاةػػة الػػٍب كصػػف هللا  ػػا ىػػؤالت 

 .(ُ)"أموره كإذا خال القلا منها ترحلت عنو ا٣بّبات كأحاطت بو الشركر

 العبادة:أصوؿ  :لثالثااظتطلب 
 :صلْبأبإفَّ العةادات أبنواعها ال تقةل من العةد إال 

 .ف ف هللا ال يقةل من العمل إال ا٣بالر لوجهو  للمعةود؛اإلخالص فيها : أكعتما
.؛ ف ف هللا ال يقةل من العمل إال ا٤بوافق ٥بدم الرسوؿ ا٤بتابعة للرسوؿ  :كاثنيهما

ة كال بػد ُب عةػادذلػك بقولػو: " ق ِٖٕ)ت-رٞبو هللا تعػاا– شيخ اإلسالـ ابن تيميةكقد بْبَّ ذلك 
 :من أصلْبالعةد 

 سةحانو. الدين لو إخالص أحدمها:
-ا٣بطاب؛ ك٥بذا كاف عمر بن -عليه  الصالة كالسالـ–بو رسلو  بعث أمره الذم موافقة كالثاين: 

الله  اجعل عملي كلو صا٢با كاجعلو لوجهك خالصا كال ٘بعل ألحد فيو ) دعائو:ُب  يقوؿ-هنع هللا يضر
.(ِ)("شيئا

عنػػد تفصػػيلو  اإلخػػالص كا٤بتابعػػة: األصػػلْبىػػذين  بةيػػاف-تعػػاارٞبػػو هللا -الشَّػػيخ السَّػػعدمكقػػد تنػػاكؿ
يشػهدكف  -أم مذىا أىل السػنة كا١بماعػة-: " فا  -رٞبو هللا تعاا-فقاؿ السلف الصاّب ذىا ٤ب

أف ال إلو إال هللا كأف دمحما عةده كرسولو، كأف هللا متفرد اب٣بلق كا٤بلػك كالسػلطاف كالتػدبّب، فلػيس لػو ُب 
ق الػػذم ال معةػػود سػػواه، كأف كػػل مػػن عةػػد مػػن دكنػػو مػػن ملػػك ، كأنػػو اإللػػو ا٢بػػفذلػػك شػػريك كال عػػو 

مقرب أك نيب مرسل أك غّبٮبا فعةادتػو مػن أبطػل الةاطػل كأعتػ  الشػرؾ كيقومػوف بعةوديػة ر ػ  بكػل مػا 

                                                           

  (.َْٔ/ُ) ،مرجع سابا السعدم، :انتر (ُ)
، أسباب رفع العقوبة ، كلنفس ا٤بؤلف،(ُّٕ،ُّٖ/ َُ(، )ّّْ/ُ) ،ّ، طالفتاكل غتموع، تيمية نانتر: اب (ِ)

 .ّّد.ط،ص
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ٰبةػػػو هللا كيرضػػػاه مػػػػن األعمػػػاؿ كاألقػػػػواؿ التػػػاىرة ك الةاطنػػػػة، ٱبلصػػػو ا  كيتػػػػابعوف فيهػػػا رسػػػػوؿ هللا، 
  على كجو اةة التامة كالػذؿ الكامػل، فػ ف عةػادة هللا مةنيػة علػى ىػذين األصػلْب: كيتقربوف  ا إا ر 

اإلخالص كا٤بتابعة، الناشئْب عن ٧بةة هللا كتعتيمو، فعةودية هللا التاىرة ك الةاطنة تدكر على ىػذا، كال 
٥بػػا كإيقاعهػػا ٪بػػاة كال فػػالح إال بػػذلك، كيػػركف أعتػػ  التقػػرابت إا هللا ا١بػػد ُب إحسػػاف األعمػػاؿ كإكما

علػػى أكمػػل الوجػػوه مػػع استحضػػار مقػػاـ ا٤براقةػػة  كقػػت تلػػةس العةػػد  ػػا، فيجتهػػدكف ُب إتقػػاف العمػػل 
ڦ  ڦ  ڄ  ٹ ٹ چ كتنقيتو من ٝبيع ا٤بنقصات، كيعلموف أف ىذا مراد هللا من عةاده كما 

چڄڄ  
(ُ) "(ِ) 

لكػػػػ  مػػػػا ُب السػػػػماكات ُب تفسػػػػّبه ٥بػػػػذه اآليػػػػة: "أم ليمتحػػػػنك  إذ خلػػػػق -رٞبػػػػو هللا -كقػػػػاؿ 
قػػاؿ الفضػػيل بػػن عيػػاض رٞبػػو هللا: "ديػػن هللا أخلصػػو  كاألرض أبمػػره ك يػػو، فينتػػر أيكػػ  أحسػػن عمػػال،

 قيل: اي أاب علي "ما أخلصو كأصوبو"؟ ".أصوبوك 
 فقاؿ: إف العمل إذا كاف صوااب، كمل يكن خالصا مل يقةل، حٌب يكوف خالصا صوااب.

 .(ّ)صواب: أف يكوف متةعا فيو الشرع كالسنة"كا٣بالر: أف يكوف لوجو هللا كال
يئ   چ  ُب آخػر سػورة الكهػف:-عز شػانو -قولو األصلْب ٥بذين  ا١بامعةالنصوص القرآنية  كمن

چجب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    خت      متىت  يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس   

(ْ). 
تفسػػّبىا: "فمػػن كػػاف يرجػػو لقػػات ربػػو فليعمػػل عمػػال صػػا٢با كىػػو ا٤بوافػػق ُب -رٞبػػو هللا -كقػػاؿ 

لشرع هللا من كاجا كمستحا، كال يشرؾ بعةادة ربو أحدا أم ال يرائي بعملو بل يعملو خالصا لوجو 
فهػذا الػذم ٝبػع بػْب اإلخػالص كا٤بتابعػة كىػو الػذم ينػاؿ مػا يرجػو، كيطلػا، كأمػا مػن عػدا  هللا تعاا،

 .(ٓ) دنياه كأخراه كقد فاتو القرب من مواله كنيل رضاه"ذلك ف نو خاسر ُب
                                                           

 .ِآية : جزت من . كسورة ا٤بلكٕآية جزت من  :سورة ىود (ُ)
 .ِٖٗص ،ُط ، )العقيدة اإلسبلمية اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدمانتر (ِ)
تيسًن اللطيف اظتناف يف  ،لنفس ا٤بؤلفكانتر  ، (ِْٖ/ٕ) (َْْ/ّ) ،ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر:  (ّ)

 .َُِص ،ُط ،خبلصة تفسًن القرآف
 .َُُآية  :سورة الكهف (ْ)
 .(ٖٖ/ٓ )،ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر:  (ٓ)
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 العبودية:أقساـ  :لرابعاظتطلب ا
عةوديػػة  لعةوديػػة مػػن حيػػث عمػػـو ا٣بلػػق إا نػػوعْب ٮبػػا:ا-تعػػاارٞبػػو هللا -الشَّػػيخ السَّػػعدمكقػػد قسَّػػ  

  بقولو:-تعاا هللا رٞبو-فصلهماك  لربوبيتو، كعةودية أللوىيتو،
  نوعاف:" العةودية  
 فهػػػذه يشػػػَبؾ فيهػػػا سػػػائر ا٣بلػػػق مسػػػلمه  ككػػػافرى  بػػػرى  ك فػػػاجرى ، لربوبيتػػػو: ةعبوديػػػ النػػػوع األكؿ:

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ  چ  فكلهػ  عةيػد  مربوبػػوف مػدبركف كمػػا قػاؿ سػػةحانو:

چىئ  
(ُ). 

بقولػػو  ا٤بػػرادةكىػػي عةوديػػة أنةيائػػو كأكليائػػو كىػػي  أللوىيتػػو كعبادتػػو كرزتتػػو: النػػوع الثػػاين: عبوديػػة ك
چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  چ سػػةحانو: 

؛ك٥بػػذا  (ِ)
 .(ّ)أضافها إا ا٠بو إشارة إا أ   إ٭با كصلوا إا ىذه ا٢باؿ بسةا رٞبتو"

(:ْ) ـإا ثالثة أقساللخالق تنقس  ودية ا٣بلق آخر، أبف عة  يقسكىناؾ ت

چ  كمػا قػاؿ سػةحانو: كيشَبؾ فيها كافة ا٣بلق؛ برى  كفاجرى ، مؤمنه  ككػافرى . عبودية عامة:أكالن: 

چوئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  
كلهػػ  عةيػػد    قفػػا٣بلفهػػذه عةوديػػة الربوبيػػة .(ٓ)

 مربوبوف لو.

كىػػي عةوديػػة األلوىيػػة، كىػػي عةوديػػة عةػػاد هللا الصػػا٢بْب كىػػ  كػػل مػػن تعةػػد   خاصػػة:اثنيػػان: عبوديػػة 
ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  چ بقولػػػػو سػػػػةحانو:  بشػػػػرعو، كأخلػػػػر ُب عةادتػػػػو.

                                                           

 .ّٗآية  :سورة مرمي (ُ)
 .ّٔآية  :سورة الفرقاف (ِ)
 ،القرآفتيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن  ،لنفس ا٤بؤلفكانتر أيضان  ، (ِّٗ/ٓ)، مرجع سابا لسعدم،ا: انتر (ّ)
   .ّٗص ،ُط
 .(ِٗ-ِٖ/ُ، )ِط، القوؿ اظتفيد على كتاب التوحيد عثيمْب،ابن  (ْ)
 .ّٗآية  :سورة مرمي (ٓ)
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چۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  
ك٥بػػذا أضػػػافه  إا ا٠بػػػو إشػػارة إا أ ػػػ  كصػػػلوا إا ىػػذه ا٢بػػػاؿ بسػػػةا .(ُ)
 رٞبتو، كىذه إضافة التشريف.

كىػػي أيضػػان عةوديػػة األلوىيػػة، كىػػي لونةيػػات كا٤برسػػلْب الػػذين ال يةػػاريه   خاصػػة اطتاصػػة:عبوديػػة  ان:لثػػاث
، كقػػاؿ عػػن (2)چچ  چ     چ  ڇ     چ  : نػػوح، قػػاؿ عػػن تعػػاا كال يػػدانيه  أحػػد ُب عةػػادهت  

 ،كغّبى  من األنةيات.(3)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ ٹ ٹ چ  ": دمحم

سػػػةحانو عامػػػة للخلػػػق، لربوبيتػػػو ك٩بَّػػػا تقػػػدـ ٪بػػػد أف العةوديػػػة تنقسػػػ  إا قسػػػمْب: عةوديػػػة             
كال -جعلنػا ا٤بػوا مػنه –كىي خاصة لعةاده ا٤بقربْب من ا٤برسلْب كاألكليات الصػا٢بْب  أللوىيتوكعةودية 

ثالثػػة أقسػػاـ، أك مػػا قسَّػػمو  إا-رٞبػػو هللا تعػػاا–مشػػاحة ُب التقسػػي  بػػْب مػػا قسَّػػمو االمػػاـ ابػػن القػػي  
القس  الثا  كالثالث ُب قس  -رٞبو هللا تعاا–إا قسمْب فقد ٝبع -رٞبو هللا تعاا–الشيخ السعدم 

 كاحد.
تةػْب لنػا -رٞبػو هللا تعػاا–كمنه  الشيخ السػعدم -رٞبه  هللا تعاا-كمن خالؿ ما طرحو العلمات     
القلةيػػػة كالفعليػػػة كالقوليػػػة مػػػع األعمػػػاؿ كاألقػػػواؿ شػػػاملة لكػػػل ٧بةػػػوب إا هللا سػػػةحانو مػػػن  العبػػػادةأف 

 .فهي تتضمن غاية الذؿ  بغاية اةة لو ،لكماؿ ا٢با مع كماؿ الذؿها تضمن
 أمثلتها.ك : أنواع العبادة اطتامس اظتطلب

 ،ك٥با أنواع(ْ)التاىرة ك الةاطنة يرضاه من األعماؿ كاألقواؿ إفَّ العةادة اس  جامع ٤با ٰبةو هللا ك
  

                                                           

 .ّٔآية  :سورة الفرقاف (ُ)
 .ّاإلسرات: جزت من آية سورة (ِ)
 .ُاإلسرات: جزت من آية سورة (ّ)
تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن  ،لنفس ا٤بؤلف،كانتر أيضان (ّٓ/ُ)،ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر:  (ْ)

 .َُص ،ُط ،القرآف
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ػػػػبيَّنهػػػػا كثػػػػّبة  ػػػػعدمالشَّ أف هللا كصػػػػف أىػػػػل السػػػػعادة كا٣بػػػػّب  ػػػػذه  بقولػػػػو:" -رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا-يخ السَّ
األكصػػاؼ الكاملػػة، كاألخػػالؽ الفاضػػلة، مػػن العةػػادات الةدنيػػة، كالصػػالة، كا٤بداكمػػة عليهػػا، كاألعمػػاؿ 

العةادات ا٤بالية، كالعقائد النافعة، كاألخالؽ الفاضلة، كمعاملة القلةية، كخشية هللا الداعية لكل خّب، ك 
، كالعفػػة التامػػة ٕبفػػظ   هللا، كمعاملػػة خلقػػو، أحسػػن معاملػػة مػػن إنصػػافه ، كحفػػظ عهػػودى  كأسػػرارى 

 .(ُ)"الفركج عما يكره هللا تعاا
ػػػػعدمكىػػػػذه األنػػػػواع تناك٥بػػػػا        ػػػػيخ السَّ للنصػػػػوص القرآنيػػػػة مػػػػن خػػػػالؿ طرحػػػػو -رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا-الشَّ

كقف عند كثّب من -رٞبو هللا تعاا-أنو  مصنفاتو؛ فنجد الكرٲبة، كالنةوية الشريفة، كمواضع أخرل من
فيهػا ٗبػا يتعلػق  ػذا النػوع مػن  العةػادات، فيفصػلاآلايت القرآنية الػٍب كرد فيهػا ذكػر أم نػوع مػن أنػواع 

مػػن ينػػدرج ٙبتهػػا  لغػػّبه، كمػػاوز صػػرفها ال ٯبػػ الػػٍب-سػػةحانو-العةػػادة، كيػػذكر أ ػػا حػػق مػػن حقػػوؽ هللا
الصػػالة ،   علػػى ذلػػك بعةػػادةأمثلػػة  د ػػا. كنػػور ذلػػك مػػن األمػػور ا٤بتعلقػػة  كٜبػػرات، كغػػّبأقسػػاـ معػػا  ك 

كعةػػػادة  اإلخػػػالص، كعةػػػادة الصػػػرب، كنةػػػدأ أكالن بعةػػػادة الصػػػالة لفضػػػلها كشػػػرفها ، كتضػػػمنها عةوديػػػة 
 القلا، كاللساف، كا١بوارح.

 .عبادة الصبلة أكالن:
، فهػي إحػدل دعائمػو األساسػية، كىػي الػركن الػدين االسػالميمنزلة عتيمة كقدر رفيػع ُب ٥با  لصالة ا

الثا  من أركػاف اإلسػالـ الػٍب بيػِب عليهػا، كىػو فريضػة كاجةػة علػى كػل مسػل  ابلػغ عاقػل، ذكػران كػاف أك 
 .أنثى
 :تعريف الصبلة لغة كاصطبلحان 

ٍصدر مىٍوًضعى  يوضىعي  اس ه  كىو الدعات، الصبلة لغةن:
ى
 كصلٍَّيتي  تىٍصًليةن  تػىقيلٍ  كال صالةن  صىلٍَّيتي  تقوؿ ا٤ب

يصىلَّى كسل ، عليو هللا صلى النيب على
 .(ِ)  ا٤بخصوصةي  العةادةي  كىي، السابق اتيل: كا٤ب

                                                           

 ،طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ ،لنفس ا٤بؤلفكانتر أيضان  ،(ِِٖ/ُ) ،ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر:  (ُ)
 .(ّٔ،ّٓ/  ُ) ، ُط ،التوحيدجتريد  ،ا٤بقريزم: كانتر .ُِِص ،ُط

 الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية ، ا١بوىرم، (ْْٔ/  ُْ)"، صلى، مادة:" ُ، طلساف العربانتر: ابن منتور،  (ِ)
 .(ُٕٓ/  ُ) "،صلىمادة:"  ،ِ، طالتعريفات ا١برجا  ، ، (ّْٗ/  ُ) "،صلىد.ط، مادة:" 
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 ك، مقدرة أكقات ُب ٧بصورة بشرائط معلومة كأذكار ٨بصوصة أركاف عن عةارة الصبلة اصطبلحان: 
 .(ُ)ُب الدنيا كاآلخرة  ص الرسوؿ ١بانا التعتي  طلا أيضا الصالة

الصالة ىي عماد الدين كنور ا٤بؤمنْب تعريفها بقولو :" -رٞبو هللا تعاا–كقد أبرز الشيخ السعدم 
كىي الصلة بْب العةد كبْب ربو ف ذا كانت صالة العةد صالة كاملة ٦بتمعا فيها ما يلـز فيها كما 

حضور القلا الذم ىو لةها فصار العةد إذا دخل فيها استشعر دخولو على  يسن كحصل فيها
ربو ككقوفو بْب يديو موقف العةد ا٣بادـ ا٤بتادب مستحضرا لكل ما يقولو كما يفعلو مستغرقا 
ٗبناجاة ربو كدعائو ال جـر أف ىذه الصالة من أكرب ا٤بعونة على ٝبيع األمور ف ف الصالة تنهى 

ر كألف ىذا ا٢بضور الذم يكوف ُب الصالة يوجا للعةد ُب قلةو كصفا كداعيا عن الفحشات كا٤بنك
يدعوه إا امتثاؿ أكامر ربو كاجتناب نواىيو ىذه ىي الصالة الٍب أمر هللا أف نستعْب  ا على كل 

 .(ِ)" شيت
 أعرؼ ىي: الصالة بقولو : -رٞبو هللا تعاا–كقد أشار إا ذلك شيخ اإلسالـ ابن تيمية      

 ليلة هللا فرضها كإ٭با، الشهادتْب قرينة كىي شرائعو كأعت  اإلسالـ عمود كىي ،األعماؿ من ا٤بعركؼ
 النيب بو كصى ما آخر كىي ا٤بالئكة من رسوال  ا يةعث مل كاسطة بال الرسوؿ  ا كخاطا ا٤بعراج
. (ّ)"أمتو كسل  عليو هللا صلى

 : أدلة عبادة الصبلة 
 حو٥با: -رٞبو هللا تعاا–نورد ٦بموعة من األدلة القرآنية ك النةوية الشريفة ككالـ الشيخ السعدم 

  الكرمية. األدلة القرآنية :أكالن 

                                                           

 .(ُٕٓ/  ُ) ،مرجع سابا  ا١برجا  ،انتر:  (ُ)
 (.ُِٔ،ٕٓ/ُ)،ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر:  (ِ)

 .(َٕ/  ِٖ)، ّ، طغتموع الفتاكل(انتر: ابن تيمية، ّ)
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چڱ  ڱ  ٹ ٹ چ  :الدليل األكؿ
 آايت ُب  ا أمر الٍب ابلصالة لعةاده هللا من األمر ىذا، (ُ)

چڱ  ڱ  چ : قولو تعاا كمثل ، اآلية كهذه اإلقامة بلفظ القرآف ُب  ا األمر كأيٌب ، متعددة

 كشركطها أركا ا كبتكميل ، بفعلها أمر ىذا ف ف ،(  افعلوىا: )  قولو من أبلغ كىو ، ك٫بوىا ، (ِ)
.(ّ) الدين شعائر أعت  من قائمة ظاىرة شريعة كٔبعلها ، كابطنا ظاىرا كمكمالهتا

پ   پ  پ  ڀ  ڀ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ ٹ ٹ چ  :الدليل الثاين 

چٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ڤ    ٺڀ  ڀ   ٺ
 تعاا أيمر ،(ْ)

 لفضلها ، خصوصا العصر صالة كىي الوسطى الصالة كعلى ، عموما الصلوات على ابافتة
 عناية الصلوات على كاافتة ، النهار ختاـ كلكو ا ، فيها كالنهار الليل مالئكة كحضور كشرفها
 ا١بماعة كصالة ، الوقت مراعاة:  من عليها كحث  ا الشارع أمر الٍب الوجوه ٝبيع من  ا العةد

 ، كا٤بنكر الفحشات عن صاحةها تنهى كاملة صالة تكوف كأف ، كتت  تكمل بو ما بكل كالقياـ ،
 ك٥بذا ، كركحها لةها ىو الذم كخشوعو القلا حضور فيها حصل إذا كذلك ، إٲبانو  ا كيزداد
چپ  پ   پ  چ  : قاؿ

 مع الطاعة دكاـ ىو القنوت ف ف ،  خاشعْب ٨بلصْب:  أم، (ٓ)
 . ابلصالة لو تعلق ال كالـ كل عن األعضات سكوف ذلك ٛباـ كمن؛ ا٣بشوع
 القياـ بو أريد ف ف الوقوؼ، ىنا ابلقياـ ا٤براد كاف إف ركن الفريضة صالة ُب القياـ أف كفيها
 .(ٔ)  انقصة غّب اتمة قائمة تكوف كأف كلها، إبقامتها األمر على دؿ عموما الصالة أبفعاؿ

 
 .اثنيان: األدلة النبوية الشريفة 

                                                           

  .ّْآية جزت من  :الةقرة سورة (ُ)
  .ّْآية جزت من  :الةقرة سورة (ِ)
 .ٕٓص ،ُ، طتيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف انتر: السعدم، (ّ)
 .ِّٗ،ِّٖاآليتاف  :الةقرة سورة (ْ)
 .ِّٖآيةجزت من  :الةقرة سورة (ٓ)
 .ٗٓص ،مرجع سابا انتر: السعدم، (ٔ)
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قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا صٌلى هللا عليو كسل : "صلُّوا كمػا -هنع هللا يضر -عن مالك بن ا٢بويرث  الدليل األكؿ: 
 .(ُ)رأيتمو  أصٌلي، كإذا حضرت الصالة فليؤذف لك  أحدك ، كليؤمك  أكربك " 

 
 ىذا ا٢بديث احتول على ثالث ٝبل، أك٥با أعتمها:

قولو "إذا حضرت الصالة فليؤذف لك  أحدك " فيو مشركعية األذاف ككجوبو لومر  اصتملة األكىل:
 بو، ككونو بعد دخوؿ الوقت.

، كأف  اصتملة الثانية: قولو: "كليؤمك  أكربك " فيو: كجوب صالة ا١بماعة كأف أقلها إماـ كمامـو
 .األكا ابإلمامة أقومه  ٗبقصود اإلمامة

قولو: "صلوا كما رأيتمو  أصلي" كىذا تعلي  منو  –ىذا ا٢بديث  كىي األكا ُب اصتملة الثالثة:
 .(ِ) صٌلى هللا عليو كسل  ابلقوؿ كالفعل

الصلوات ا٣بمس، كا١بمعة إا ): عن أيب ىريرة هنع هللا يضر قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا:الثاين الدليل 
 .(ّ) (ا١بمعة، كرمضاف إا رمضاف، مكٌفرات ٤با بينهن ما اجتنةت الكةائر

ىذا ا٢بديث يدؿ على عتي  فضل هللا ككرمو بتفضيلو ىذه العةادات الثالث العتيمة، كأف ٥با 
 عند هللا ا٤بنزلة العالية، كٜبراهتا ال تعٌد كال ٙبصى.

لإلٲباف، مسقية لشجرتو. ف ف  ةممتمفمن ٜبراهتا: أف هللا جعلها مكملة لدين العةد كإسالمو، كأ ا 
لوب ا٤بؤمنْب ٕبسا إٲبا  ، كقىدَّرى من ألطافو كفضلو من الواجةات هللا غرس شجرة اإلٲباف ُب ق

كالسنن ما يسقي ىذه الشجرة كينميها، كيدفع عنها اآلفات حٌب تكمل كتؤٌب أيكيلها كل حْب 
(ْ)إبذف ر ا، كجعلها تنفي عنها اآلفات

. 
                                                           

ما جات ُب إجازة خرب الواحد الصدكؽ ُب األذاف كالصالة كالصـو  :التمِب، ابب كتاب ، وصحيحُب  الةخارمأخرجو  (ُ)
 رق  ا٢بديث: ،(ِْٕٔ/  ٔ) ،كالفرائض كاألحكاـ

 
 .ٔٓ،ٓٓص،ْط هبجة قلوب األبرار  ،انتر: السعدم (ِ)
.ْٕٓ ، رق  ا٢بديث:(ُْْ/  ُ) ،ا٣بٍىٍمسي كىا١بٍيميعىةي ًإاى ا١بٍيميعىةً  ابب: الصَّلىوىاتي  كتاب الطهارة،  ،صحيحومسل  ُب  أخرجو (ّ)

 .45،45ص ،مرجع سابا انتر: السعدم، (ْ)
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  :ذتار  عبادة الصبلة 
ۉ  ې  ې  ې    ۉۅ  ۅٹ ٹ چ أف الصالة تدعو إا اإلابنة كالتقول، كما  أكالن:

چ  ىې     ى
 .(ِ)فهذا إعانتها على التقول،(ُ)

ما فيها من ذكر هللا أكرب من  يها عن الفحشات كا٤بنكر ، ك٥بذا ىذا النوع يقاؿ لو :  اثنيان:
 .(ّ)توحيد اإل٥بية ،كتوحيد العةادة، فاأللوىية ،كصفو تعاا، كالعةودية، كصف عةده

 .(ْ)أف الصالة ميزاف اإلٲباف ، كعلى حسا إٲباف العةد ، تكوف صالتو ، كتت  كتكمل اثلثان:
أف الصالة من أفضل القرابت إا هللا عز كجل مع العل  كا١بهاد فهؤالت الثالثة من أفضل  رابعان:

 األعماؿ إبٝباع األمة ، كالتحقيق: أف كال من الثالثة البد لو من اآلخرين، كقد يكوف ىذا أفضل
 .  (ٓ)ُب حاؿ، كىذا أفضل ُب حاؿ

من أعت  الثمار للصالة أ ا تربية للعةد ا٤بؤمن كاستعدادان للوقوؼ األكرب: يقوؿ الشيخ  خامسان:
:" للعةد بْب يدم هللا موقفاف : موقف بْب يديو ُب الصالة كموقف  -رٞبو هللا تعاا-السعدم

ف عليو ا٤بوقف اآلخر كمن استهاف  ذا بْب يديو يـو لقائو ، فمن قاـ ٕبق ا٤بوقف األكؿ ىو 
 .(ٔ)ا٤بوقف كمل يوفو حقو شدد عليو ذلك ا٤بوقف

لعةػادة الصػالة  تةػْب لنػا أف -رٞبو هللا تعػاا–من خالؿ ما تقدـ من عرض الشيخ السعدم       
العةادات الةدنٌية:  كمن أنواعها  ،إا عدة أنواع كذلك حسا طريقة فعلها كأتديتها العةادة تيقسى  

                                                           

 ْٓالعنكةوت :جزت من اآلية  سورة (ُ)
 (.َٗٓ/ُ)،ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر:  (ِ)

 (.ِْٓ/ُ)،ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر:  (ّ)

 (.ُِٔ/ُ)،مرجع سابا  السعدمانتر:  (ْ)

 .ٓٔص ،ُط ،طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ  السعدمانتر:  (ٓ)

 .ِّٖص ،ُط ،طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ  السعدمانتر:  (ٔ)
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تػػاج إا حركػػة، كتنقُّػػل؛ كىػػي أفعػػاؿه ميعايىنػػة ك  ييقصػػد  ػػا الػػٍب تىعتمػػد علػػى األفعػػاًؿ ا١بسػػديٌة الػػٍب ٙبى
 .ميشاىىدة، مثل: الٌصالة، كسائر العةادات العملٌية األخرل

 .(ُ) عبادة اإلخبلص :اثنيان 

األسػاس العقػدم األكؿ لةنػات كتربيػة بل ىػو كركحها، و لا العةادة ى ك ،ةعتيم عةادة قلةية اإلخالص
الشخصية ا٤بؤمنة، فالعةادة أبنواعها البد أف تؤتى ٜبارىا اإلٲبانية إذا سيقيت بعقيػدة االخػالص  عػزك 
جل كاستقرت جذكر ىذه العقيػدة ُب قلػا العةػد ا٤بػؤمن، كاٚباذىػا منطلقػان ٢بركػات كسػكنات غصػو ا 

 كأكراقها.

 .* تعريف عبادة اإلخبلص

--النجاة، خلر الشيت أم ٪با كسل  من كل نشا، كا٤بخلر الذم كحَّػد هللا  اإلخبلص لغة:
 .(ْ)، ك ترؾ الرايت(ّ)كىو التربم عن كل من دكف هللا،(ِ) خالصان 

ا٣بالر كالصاُب إال أف ا٣بالر ىػو مػا زاؿ عنػو شػوبو بعػد أف كػاف فيػو ، كالصػاُب قػد يقػاؿ ٤بػا  كقيل:
 .ال شوب فيو

كأيٌب اإلخالص ٗبعُب االختصاص، فكما يقاؿ: اسػتخلر الشػيت  ،(ٓ)خلصتو فخلركيقاؿ   
 .(ُ)بو، فكذلك إخالص العمل ، أف ٚبر بو هللا دكف غّبه الشيت لنفسو أم اختر نفسو

                                                           

 .َٓ-ْٓصد.ط،،اآلاثر اإلميانية ألشتا  هللا اضتسىن رابب ٪بيا أمْب،:انتر  (ُ)
 (.ِٔ/ٕ)،خلر" مادة:" ،ُط، لساف العرب انتر: ابن منتور،(ِ)
 (.ُٓٓ/ُ)،خلر" مادة:" ،القرآف يف غريباظتفردات األصفها ، انتر:  (ّ)

 (.ٕٕٗ،)"مادة:" )خلر( ،ْ، طالقاموس احمليطالفّبكز آابدم،  انتر:(ْ)

 (.ُْٓ/ُ)،خلر" مادة:" ،مرجع سابااألصفها ، انتر:  (ٓ)
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 تعريف اإلخبلص اصطبلحان:

 كثّبة لإلخالص منها:تعريفات  ذكر العلمات 

اإلخالص ىو ٘بريد القصد طاعة  فقاؿ :"ق ُٕٓ)ت-رٞبو هللا تعاا–عرفو اإلماـ ابن القي  
.(2)"إفراد ا٤بعةود عن غّبه ، كللمعةود

نتػػر  "فيػػو:فقػػاؿ  ق ِّٖ)ت-رٞبػػو هللا تعػػاا–(ّ)سػػهل بػػن عةػػد هللا التسػػَبمكعرفػػو اإلمػػاـ 
  عالنيتػػو األكيػػاس ُب تفسػػّب اإلخػػالص فلػػ  ٯبػػدكا غػػّب ىػػذا: أف تكػػوف حركاتػػو كسػػكناتو ُب سػػره ك

 .(ْ)"تعاا كحده، ال ٲبازجو شيت ال ىول كال نفس، كال دنيا

فاإلانبػػة ىػػي تعريػػف  ىػذه العةػػادة القلةيػػة فقػاؿ: " –رٞبػو هللا تعػػاا –كتنػاكؿ الشػػيخ السػػعدم 
، كيتحقػػق ذلػػك ابإلخػػالص  ُب كػػلًٌ مػػا أيٌب العةػػد كمػػا تعػػاا ا٪بػػذاب القلػػا، كإقةالػػو التػػاـ علػػى هللا

فاصػػػل اسػػػتقامة القلػػػا  ،كالقيػػػاـ بعةوديتػػػو، كُب معاملتػػػو للخلػػػق كالقيػػػاـ ٕبقػػػوقه يػػػذر، ُب معاملتػػػو  
 ػػاذين األمػػرين، فػػ ف ا٤بنيػػا ا٤بخلػػر  تعػػاا قػػد اسػػتقاـ علػػى الصػػراط ا٤بسػػتقي ، كقػػد تواطػػا ظػػاىره 

                                                                                                                                                                                     

 .(َُّ/ِ)، "مادة:" خلر مرجع سابا ، انتر: الفّبكز آابدم (ُ)

 .(ُِٖ/ ِ) د.ط، ، إعبلـ اظتوقعٌن (، كلنفس ا٤بؤلف،َُُ/ُ، )ِط ،السالكٌنمدارج ، ابن القي  (ِ)
كعيوب   كا٤بتكلمْب ُب علـو اإلخالص كالرايضيات ه، أحد أئمة الصوفية كعلمائل بن عةد هللاهو أبو دمحم سى)التسَبم( : (ّ)

كتاب ُب )تفسّب القرآف( ٨بتصر، ككتاب ُب  )رقائق اةْب( كغّب ذلك ، توَب ُب   وـ(، لُٖٓ= ىػََِكلد سنة ) األفعاؿ.
 (.ُّْ/ ّ) ،ُٓ، طاألعبلـ الزركلي،: وانتر ُب ترٝبت ـ(. ٖٔٗ=  ىػ ِّٖسنة )

 (.ُٕ/ُ) ،ْط ،اجملموع شرح اظتهذب، النوكمانتر:  (ْ)
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كابطنو على ا٣بّب اض، كقد سهلت عليو األعماؿ ٗبا ُب قلةو مػن قػوة إلانبػة، كمػا يرجػوا مػن ربػو مػن 
 .(0)"جزيل الثواب

عن حقيقة اإلخالص :"حقيقة اإلخالص توحيد ا٤بطلوب، كحقيقة الصدؽ  -رٞبو هللا تعاا–كيقوؿ 
توحيد الطلا كاإلرادة كال يثمراف إال ابالستسالـ اض للمتابعة، فهذه األركاف الثالثة ىي أكصل 

السابق الذم ال ٯبارل، كذلك  الطريق الٍب من مل ينب عليها سّبه، فهو مقطوع ،كمن اجتمعت لو فهو
(.ِ)فضل هللا تعاا"

توحيػد اإلخػالص  كحػده فػال يكػوف للعةػد مػراد ُب موضػع آخػر: " –رٞبػو هللا تعػاا –كقاؿ 
 (.ّ)غّب مراد كاحد كىو العمل  كحده"

 اإلخبلص. أدلة عبادة 
  الكرمية. األدلة القرآنية :أكالن 
ڳ  ڳ  ڱ  ٹ ٹ چ . -السػالـعلػيه  –كىػو مضػموف دعػوة الرسػل  حقيقة الدين، اإلخالص ىو   

 .(ْ)چڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

تعريػػف عةػػادة  ذه اآليػػة٥بػػ هتفسػػّب عنػػد  ق ُٕٔ)ت-رٞبػػو هللا تعػػاا– (ٓ)اإلمػػاـ القػػرطيبيةػػْب 
                                                           

 .ٓٗص ،ُط  العبلـفتح الرحيم اظتلك السعدم،  انتر: (ُ)
 .ُِْص ،ُط ،طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ ،: السعدمانتر(ِ)

لنفس  ركانت،  ُّ،ُِ، ِٗٔص ،ُط ، )العقيدة اإلسبلمية اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدمانتر (ّ)
 .ُُ،َُص،ُط )الفتاكل   اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدما٤بؤلف: 

 .ٓآية : سورة الةينة (ْ)

-ىػ  ََٔبو عةدهللا دمحم بن أٞبد بن أيب بكر بن فرح األنصارم ا٣بزرجي. فقيو مفسر عامل ابللغة كيلدسنةأ( القرطيب: ىو ٓ)
نا كةّبنا منقطعنا إا العل  منصرفنا عن الدنيا، فَبؾ ثركة علمية، أبرزىا تفسّبهَُِْ

ا١بامع ألحكاـ  ـ ُب مدينة قرطةة، كاف عا٤ب
ُب انتر *    ـ  ُِّٕىػ = ُٕٔكتوُب سنة القرآف الكرمي، ك التذكرة أبحواؿ ا٤بوتى؛ أحواؿ اآلخرة؛ التذكار ُب أفضل األذكار،

 (.ٗٓ/ّ)د.ط، ، أجبد العلـو الوشي اظترقـو يف بياف أحواؿ العلـو، القنوجي، (ُّٓ/ٕ) ،ُٓ، طاألعبلـ الزركلي، :ترٝبتو
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٨بلصػػْب لػػػو الػػػدين، أم ٨بلصػػْب لػػػو العةػػادة، كُب ىػػػذا دليػػػل علػػى كجػػػوب النيػػػة ُب  ":اإلخػػالص بقولػػػو
 .(ُ)"ك ىو الذم يراد بو كجو هللا تعاا ال غّبه ،العةادات، ف ف اإلخالص من عمل القلا

 -رٞبػو هللا تعػاا–لشػيخ السػعدم يقرر ا، (ِ) چٱ  ٻ     ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ   پ  ڀ  ٹ ٹ چ 
أم: أخلر َّلٌل تعاا ٝبيع دينك، من الشرائع ": تعريف عةادة اإلخالص بقولو اآليةعند تفسّبه ٥بذه 

التاىرة كالشرائع الةاطنػة: اإلسػالـ كاإلٲبػاف كاإلحسػاف، أبف تفػرد اَّلٌل كحػده  ػا، كتقصػد بػو كجهػو، ال 
 .(ّ)"غّب ذلك من ا٤بقاصد

چڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ٹ ٹ چ 
عنػد تفسػّبه ٥بػذه  -تعاارٞبو هللا –لشيخ السعدم يةْب ا، (ْ)

ىذا تقرير لومر ابإلخالص، كبياف أنو تعاا كما أنو لو الكماؿ  " :أبٮبية  عةادة اإلخالص بقولو اآلية
كلو، كلو التفضل على عةاده من ٝبيع الوجوه، فكذلك لو الدين ا٣بالر الصاُب من ٝبيػع الشػوائا، 

ُب  --أمػرى  بػو، ألنػو متضػمن للتالػو َّلٌل فهو الػدين الػذم ارتضػاه لنفسػو، كارتضػاه لصػفوة خلقػو ك 
 .(ٓ)"حةو كخوفو كرجائو، كلإلانبة إليو ُب عةوديتو، كاإلانبة إليو ُب ٙبصيل مطالا عةاده

 .اثنيان: األدلة النبوية الشريفة 
ىو اإلخالص عةادة أى  حديث ُب ابب  كردت أحاديث نةوية كثّبة تةْب أٮبية عةادة اإلخالص، كإفَّ 

كإ٭بػا لكػل  يقػوؿ: )إ٭بػا األعمػاؿ ابلنيػات، : ٠بعػت رسػوؿ هللا قاؿ-هنع هللا يضر-حديث عمر بن ا٣بطاب 

                                                           

 (.  ُْْ/ َِ) ،ُ،طاصتامع ألحكاـ القرآفالقرطيب ،  انتر: (ُ)

 . ُُآية : سورة الزمر (ِ)

 (.ُٕٕ/ُ)  ُط الكرش الرزتن تيسًن   السعدمانتر:  (ّ)

 .ّآية : جزت من سورة الزمر (ْ)

 (.ُٕٕ/ُ) ،مرجع سابا السعدم، :انتر(ٓ)
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كمػػن كانػػت ىجرتػػو لػػدنيا  امػػرئ مػػا نػػول فمػػن كانػػت ىجرتػػو إا هللا كرسػػولو ،فهجرتػػو إا هللا كرسػػولو،
 .(ُ)يصيةها أك امرأة ينكحها فهجرتو إا ما ىاجر إليو(

: فهػي القصػد للعمػل النيػة ا"أمػتعريػف النيػة بقولػو: -رٞبو هللا تعػاا -تناكؿ الشيخ السعدم  
 فيدخل ُب ىذا: نية العمل، كنية ا٤بعموؿ لو. ،، كطلةان ٤برضاتو كثوابوتعاا تقرابن إا هللا

العةػػادات إال : فػػال تصػػح الطهػػارة أبنواعهػػا، كال الصػػالة كالزكػػاة كالصػػـو كا٢بػػج كٝبيػػع نيػػة العمػػلأمػػا 
: فهػػو اإلخػػالص  ُب كػػل مػػا أيٌب نيػػة اظتعمػػوؿ لػػوكأمػػا ، بقصػػدىا كنيتهػػا، فينػػوم تلػػك العةػػادة ا٤بعينػػة
ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ  ،العةػػػد كمػػػا يػػػذر، كُب كػػػل مػػػا يقػػػوؿ كيفعػػػل

چڎ   ڎ  ڈ  ڈژ  ٹ ٹ چ ،(ِ)چڻ   ڻ  ۀۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  
(ّ).  

، كالتقرب إليو، تعاا أف ينوم نية كلية شاملة ألموره كلها، مقصودان  ا كجو هللا كذلك أف على العةد
ٍب يستصحا ىذه النية ُب كل فرد من أفراد  ،كطلا ثوابو، كاحتساب أجره، كا٣بوؼ من عقابو

أعمالو كأقوالو، كٝبيع أحوالو، حريصان فيو على ٙبقيق اإلخالص كتكميلو، كدفع كل ما يضاده: من 
الرايت كالسمعة، كقصد امدة عند ا٣بلق، كرجات تعتيمه ، بل إف حصل شيت من ذلك فال ٯبعلو 

، كطلا ثوابو من غّب التفات تعاا صيل منو: كجو هللاالعةد قصده، كغاية مراده، بل يكوف القصد األ

                                                           

، أخرجو ُ،رق  ا٢بديث: (ّ/ُ)،إا الرسوؿ، كتاب بدت الوحي، ابب: كيف بدت الوحي صحيحوُب  الةخارمأخرجو (ُ)
(، رق  ْٖ/ٔ) ،«إ٭با األعماؿ ابلنية »  - - وابب: ابب قول كتاب اإلمارة، ، صحيحومسل  ُب 
 .-هنع هللا يضر-عمر بن ا٣بطاب عن  "إ٭با األعماؿ ابلنية". ه،كاللفظ عندَّٔٓا٢بديث:

 .ٓآية : سورة الةينة (ِ)

 .ّآية : جزت من سورة الزمر (ّ)
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ذلك من دكف قصد من العةد مل يضره من ف ف حصل شيت  ،للخلق، كال رجات لنفعه  أك مدحه 
.(0)"شيئان، بل قد يكوف من عاجل بشرل ا٤بؤمن

ةوؿ ، كأف مدار قاإلخالصأٮبية شرح ا٢بديث مةينان -رٞبو هللا تعاا-السعدم  كيتناكؿ الشيخ
" أم: إ ػػا ال ٙبصػػل كال تكػػوف إال ابلنيػػة، كأف إمنػػا األعمػػاؿ ابلنيػػات: "فقولػػوالعمػػل عليػػو بقولػػو: "

" أم: إ ػا تكػوف ٕبسػا نيػة العةػد صػحتها أك : "كإمنػا لكػل امػرئ مػا نػولمدارىا على النيػة. ٍب قػاؿ
 مػػا يقػػرب إا هللا كىػػي-فسػػادىا، كما٥بػػا أك نقصػػا ا، فمػػن نػػول فعػػل ا٣بػػّب كقصػػد بػػو ا٤بقاصػػد العليػػا 

كمػػػن نقصػػػت نيتػػػو كقصػػػده نقػػػر ثوابػػػو. كمػػػن ، مػػػن الثػػػواب كا١بػػػزات ا١بػػػزات الكامػػػل األكَب فلػػػو- تعػػػاا
توجهػػػت نيتػػػو إا غػػػّب ىػػػذا ا٤بقصػػػد ا١بليػػػل فاتػػػو ا٣بػػػّب، كحصػػػل علػػػى مػػػا نػػػول مػػػن ا٤بقاصػػػد الدنيئػػػة 

 .(2)"الناقصة

رسػوؿ هللا  عػن-هنع هللا يضر-ركاه أبػو ىريػرة  ثاإلخػالص: حػديأٮبيػة فيها بيػاف الٍب النةوية كمن األحاديث -
 ) قاؿ: )إف هللا ال ينتر إا صورك  كأموالك  كلكن ينتر إا قلوبك  كأعمالك(ّ). 

: ) أان أغػػُب الشػػركات عػػن الشػػرؾ مػػن -تةػػارؾ كتعػػاا-عػػن ربػػو  ا٢بػػديث الػػذم ركاه النػػيب ككػػذلك 
 .(ْ) عمل عمالن أشرؾ فيو معي غّبم تركتو كشركو(

                                                           

 (.7/5،6) ،ْط هبجة قلوب األبرار  ،انتر: السعدم( ُ)

(.7/7) ،مرجع سابا ،انتر: السعدم( ِ)

، ػكما٥ب وكعرض وكدم هكاحتقار  وٙبرمي ظل  ا٤بسل  كخذل ابب: كتاب الرب كالصلة كاألدب، ،صحيحوُب  مسل  أخرجو(ّ)
 .-هنع هللا يضر-ىريرة أيب  عن . َٖٕٔرق  ا٢بديث:

 .ِٖٓٗرق  ا٢بديث : (ِِٖٗ/ْ)،  ،غّب هللا و: من أشرؾ ُب عملىد كالرقائق ، اببكتاب الز  ،صحيحوُب  مسل  أخرجو(ْ)
 .-هنع هللا يضر-ىريرة أيب  عن 
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 :ذترات عبادة اإلخبلص 
 اإلخالص فقاؿ: "عةودية ٜبار طيةة من شجرة -رٞبو هللا تعاا-قطف لنا الشيخ السعدم 

فػػا٤بخلر  قػػد علػػق قلةػػو أبكمػػل مػػا تعلقػػت بػػو القلػػوب مػػن رضػػواف ربػػو كطلػػا ثوابػػو، كعمػػل  أكالن:
نفسػو أبدات ا٢بقػوؽ  على ىذا ا٤بقصد األعلى فهانت عليو ا٤بشقات، كسهلت عليو النفقات، ك٠بحػت 

 كاملة موفرة، كعل  أنَّو قد تعوض عما فقده أفضل األعواض كأجزؿ الثواب كخّب الغنائ .

من ٜبرات اإلخالص أنَّو ٲبنع منعنا اباتن من قصد مراتاة الناس كطلا دمحمهتػ ، كا٥بػرب مػن ذمهػ ،  اثنيان:
مػػػػرادى ، كىػػػػذا ىػػػػو ا٢بريػػػػة كالعمػػػػل ألجلهػػػػ ، كالوقػػػػوؼ عنػػػػد رضػػػػاى  كسػػػػخطه ، كالتقيػػػػد إبرادهتػػػػ  ك 

ا متعلقنا أبحد من ا٣بلق. أالالصحيحة   يكوف القلا متقيدن

كأف كمػػػن ٜبػػػرات اإلخػػػالص أف العمػػػل القليػػػل مػػػن ا٤بخلػػػر يعػػػادؿ األعمػػػاؿ الكثػػػّبة مػػػن غػػػّبه،  اثلثػػػان:
 .- -أسعد الناس بشفاعة دمحم ا٤بخلصْب ى  

 ت ما ال يصرفو عن غّبه. قاؿ تعاا عن يوسفكأفَّ ا٤بخلر يصرؼ هللا عنو من السوت كالفحشا رابعان:
: قرئ بكسر الالـ ،(ُ)چڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    چڃ  ڃ  چ  چ     چ چ

 كفتحها، كٮبا متالزمتاف، ألف هللا تعاا إلخالصه  جعله  من ا٤بٍخلىصْب.

ا٤بخلصوف ى  خالصة ا٣بلق كصفوهت ، كىل يوجد أكمل ٩بن خلصت إرادهت  : إف خامسان 
 كحده، طلةنا لرضاه كثوابو، كتفرعت أعما٥ب  التاىرة كالةاطنة على ىذا األصل الطيا كمقاصدى  

ٱ  ٻ  ٻ            ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   ٹ ٹ چ  ا١بليل، كمثل كلمة طيةة:

 .(2)چ  پٻ  ٻ  پ

                                                           

 .ِْآيةيوسف: جزت من  سورة (ُ)
 . ِْ،ِٓاآليتافإبراىي  : جزت من  سورة (ِ)
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كمن ٜبرات اإلخالص الطيةة: أفَّ ا٤بخلر إذا عمل مع الناس إحساانن قوليِّا، أك فعليِّا أك ماليِّا  سادسان:
أك غّبه، مل يةايل ٔبزائه  كال شكرى  ألنو عامل هللا تعاا، كهللا ال يضيع أجر من أحسن عمالن، كال 

ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ     ٹ  ڤچ  :ا٤بخلصْبيثِب عزمو كنشاطو قلة شكرى  لو، فقد قاؿ تعاا ُب حق 

.(2)"،(ُ)چڦ       ڄ     

إفػراد ا٢بػق سػةحانو ابلقصػد ُب  يىػعةػادة عتيمػة ك أبنَّػو  )اإلخػالص(ٌعًػرؼ نػي من خالؿ مػا تقػدـ       
، كىػذا مػا كافػق ا٤بخلػوقْبعػن مالحتػة  عةادةتصفية ال ، معقصده كحده ال شريك لونأم أف  الطاعة؛

 أٝبعْب.-رٞبه  هللا تعاا-علمات السنة كسار عليوبو الشيخ السعدم أئمة 

 الصرب: عبادة :لثان اث 
يشػتمل علػى أكثػر مكػاـر  ، كىػوالصػرب كنػز مػن كنػوز ا٣بػّب ،الصرب من اإلٲبػاف ٗبثابػة الػرأس مػن ا١بسػد

 .األخالؽ

 :تعريف عبادة الصرب 
من  كالثالث: جنسه أعايل الشيت،  :الصاد كالةات كالرات أصوؿه ثالثة: األكؿ ا٢بةس، كالثا  الصرب لغة:
 ا٢بجارة.

فاألكؿ: الصرب كىو ا٢بةس. يقاؿ: صىرٍبتي نفسي على ذلك األمر، أم حةستيها. كا٤بصةورة اةوسة 
على ا٤بوت. كأما الثا  فقالوا: صيرٍب كلًٌ شيت أعاله. كأما األصل الثالث فالصُّربة من ا٢بجارة: ما 

.(ّ)اشتدَّ كغليظى 

                                                           

 .ٗآيةاإلنساف:  سورة (ُ)
 (.ٕٗ،ٔٗ،ص)ُ  طالعبلـفتح الرحيم اظتلك السعدم،  انتر:(ِ)

 
 .(ِّٗ/ّ) ،صرب" مادة:" ،، د.طاللغةمعجم مقاييس ، ابن فارس  (ّ)
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 : اصطبلحان تعريف الصرب 

 منها:تعريفات متعددة للصرب ذكر العلمات 

الصػػرب عةػػارة عػػن ثةػػات ابعػػث " بقولػػو:ق ِٖٕ)ت- رٞبػػو هللا تعػػاا-يعرًٌفػػو شػػيخ اإلسػػالـ ابػػن تيميػػة
 .(0)" الدين ُب مقاكمة ا٥بول

الصرب ا١بميل ىو الذم ال شكول فيو ال معو، كالصفح ": -رٞبو هللا تعاا-كيقوؿ أيضان          
.(2)"ا١بميل ىو الذم ال عتاب معو، كا٥بجر ا١بميل ىو الذم ال أذل معو

 ىو حةس النفس عن ا١بزع ك": بقولوق ُٕٓت )-رٞبو هللا تعاا–اإلماـ ابن القي  كعرَّفو        
.(3)" لط  ا٣بدكد كشق الثياب ك٫بوٮباالتسخط، كحةس اللساف عن الشكول، كحةس ا١بوارح عن 

ىػو خلػق فاضػل مػن أخػالؽ الػنفس "الصػرب بقولػو:  حقيقػة-رٞبو هللا تعػاا–اإلماـ ابن القي  بْبَّ ك     
ٲبنػع صػاحةو مػن فعػل مػا ال ٰبسػػن كال ٯبمػل، كىػو قػوة مػن قػول الػػنفس الػٍب  ػا صػالح شػا ا كقػػواـ ،

 .(4)"أمرىا 

بالئػػو ابلرحػػا ىػػو الوقػػوؼ مػػع الػػةالت ٕبسػػن األدب، كقيػػل: الصػػرب ىػػو الثةػػات مػػع هللا كتلقػػي "كقيػػل: 
 .(3)"ىو ثةات القلا ابالستقامة معو:حقيقة الصرب مع هللا " ،ك.(2)"ُكالدعة

                                                           

مفهـو الصرب عند  أبو ٞبزة الشامي،. ْٖد.ط، ص   كاستعينوا ابلصرب كالصبلة)رسالة يف قولو تعاىل انتر: ابن تيمية،  (ُ)
 .(ٕ/ ُ)د.ط، ،ابن تيمية رزتو هللا

 .ُِٓ-ُِْ،صُ،ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ِ)

 (.ُٔٓ/ِ، )ِ، طمدارج السالكٌنابن القي ،  ، ُ/ ّ)،ّ، ط  عدة الصابرين( ابن القي  ّ)

 . ُ/ ّ)،ّ، ط عدة الصابرين  ( ابن القي  ْ)
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 لقولو عز شانو:عند تفسّبه عةادة الصرب  تعريف-رٞبو هللا تعاا–السعدم  كيقرر الشيخ    

.(ْ)چائ  ائ  ەئ  ەئ   وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ٹ ٹ چ 

: الفػوز كالسػعادة كالنجػاح، كأف الطريػق كىػو-ٍب حض ا٤بؤمنْب على مػا يوصػله  إا الفػالح فيقوؿ: " 
النفس على ما تكرىو، من ترؾ ا٤بعاصػي، كمػن الصػرب  ىو: حةس، الذم الصربا٤بوصل إا ذلك لزـك 

 على ا٤بصائا، كعلى األكامر الثقيلة على النفوس، فامرى  ابلصرب على ٝبيع ذلك.

 كاالستمرار على ذلك، على الدكاـ، كمقاكمة األعدات ُب ٝبيع األحواؿ. أم: ا٤بالزمة كاظتصابرة       
لزـك ال الذم ٱباؼ من كصوؿ العدك منو، كأف يراقةوا أعداتى ، كٲبنعوى  من  كىي كاظترابطة:

جوف من األخركم، كين الوصوؿ إا مقاصدى ، لعله  يفلحوف: يفوزكف ابةوب الديِب كالدنيوم ك
فعل  من ىذا أنو ال سةيل إا الفالح بدكف الصرب كا٤بصابرة كا٤برابطة ا٤بذكورات، فل   ا٤بكركه كذلك.

.(ٓ)"يفلح من أفلح إال  ا، كمل يفت أحدا الفالح إال ابإلخالؿ  ا أك بةعضها

عػػػن عةػػػادة الصػػػرب كيةػػػْب أٮبيتػػػو ُب ا٢بصػػػوؿ علػػػى -رٞبػػػو هللا تعػػػاا–كيتحػػػدث الشػػػيخ السػػػعدم       
، كىػو حػةس  و"ىاألمور العتمية بقولو:  ، كالتنػزه مػن كػلًٌ خيليػقو رذيػلو األساس األكػرب لكػلًٌ خيليػقو ٝبيػلو

النفس على ما تكره، كعلى خالؼ مرادىا طلةنا لرضػى هللا كثوابػو، كيػدخل فيػو الصػرب علػى طاعػة هللا، 
 و، كعلى أقدار هللا ا٤بؤ٤بة. فال تت  ىذه األمور الثالثة الٍب ٘بمع الدين كلَّو إال ابلصرب.كعن معصيت

                                                                                                                                                                                     

 ،راحة، سعة. سكينة  0

 . ُٓ/ُ)، مرجع سابا  ( ابن القي  ِ)

 . ُٓ/ُ)، اظترجع السابا  ( ابن القي  ّ)

 .ََِآيةآؿ عمراف:  سورة (ْ)
 (.ُِٔ/ ُ)  ُط الكرش الرزتن تيسًن   السعدمانتر:  (ٓ)
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فالطاعػػػػات خصوصنػػػػا الطاعػػػػات الشػػػػاقة، كا١بهػػػػاد ُب سػػػػةيل هللا، كالعةػػػػادات ا٤بسػػػػتمرة كطلػػػػا العلػػػػ  
نفس علػى االسػتمرار ال ابلصرب عليها، كٛبرين التت  إ النافعة، الكا٤بداكمة على األقواؿ النافعة، كاألفعاؿ 

 عليها كمالزمتها كمرابطتها، كإذا ضعف الصرب ضعفت ىذه األفعاؿ، كرٗبا انقطعت.

ككذلك كػٌف الػنفس عػن ا٤بعاصػي كخصوصنػا ا٤بعاصػي الػٍب ُب الػنفس داعو قػومّّ إليهػا، ال يػت  الػَبؾ إال 
 ابلصرب كا٤بصابرة على ٨بالفة ا٥بول كٙبمُّل مرارتو.

تنزؿ ابلعةد كيريد أف يقابلها ابلرضى كالشكر كا٢بمًد  على ذلك ال يت  ككذلك ا٤بصائا حْب     
ككطٌنها على ٙبمُّل ا٤بشاؽ  الصرب،ذلك إال ابلصرب كاحتساب األجر، كمٌب مرَّف العةد نفسو على 

كا٤بصاعا كجٌد كاجتهد ُب تكميل ذلك، صار عاقةتو الفالح كالنجاح، كقٌل من جٌد ُب أمر تطلةو 
.(0)"صرب إالٌ فاز ابلتفركاستصحا ال

 الصرب أدلة عبادة. 
  الكرمية. األدلة القرآنية :أكالن 
ابلصػػرب كأثػػُب علػػى الصػػابرين، كأخػػرب أفَّ ٥بػػ  ا٤بنػػازؿ العاليػػة كالكرامػػات الغاليػػة ُب تعػػاا عةػػاده هللا أمػػر 

ػ  يوفػوف أجػرى  بغػّب حسػاب رٞبػو -السػعدم، كقػد تنػاكؿ الشػيخ .(2)آايت كثّبة مػن القػرآف، كأخػرب أ َّ
عةػػادة الصػػرب ابلتفصػػيل كمػػا تنػػاكؿ غّبىػػا مػػن العةػػادات مػػن خػػالؿ تفسػػّبه لػػ ايت القرآنيػػة -هللا تعػػاا
 التالية:

رٞبػػػػػػو هللا –،يشػػػػػػّب الشػػػػػيخ السػػػػػػعدم .(ّ)چڃ  چ  چ  چ  چ   ٹ ٹ چ  الػػػػػدليل األكؿ:     
چ  تفسػّبه ٥بػذه اآليػة بقولػو :"إا الصرب النافع ا٤بمدكح الذم ىو مػن صػفات أىػل اإلٲبػاف عنػد -تعاا

                                                           

 (.َُْ،َُّ، ص)ُ  طالعبلـفتح الرحيم اظتلك السعدم،  انتر: (ُ)
 (.َُْ، ص)مرجع ساباالسعدم،  انتر: (ِ)
 .ِِآيةالرعد: جزت من  سورة (ّ)
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على ا٤بامورات ابالمتثاؿ، كعن ا٤بنهيات ابالنكفاؼ عنها كالةعد منها، كعلى أقدار  ،.(ُ)چڃ  چ  
ال لغّب ذلك مػن ،.(ِ)چچ  چ  چ   چ كلكن بشرط أف يكوف ذلك الصرب  هللا ا٤بؤ٤بة بعدـ تسخطها.

ع الػذم ٰبػةس بػو العةػد نفسػو، طلةػا ٤برضػاة ربػو، ا٤بقاصد كاألغراض الفاسدة، ف ف ىذا ىو الصػرب النػاف
كرجػات للقػرب منػو، كا٢بتػوة بثوابػػو، كىػو الصػرب الػذم مػن خصػػائر أىػل اإلٲبػاف، كأمػا الصػرب ا٤بشػػَبؾ 
الذم غايتو التجلد كمنتهاه الفخر، فهذا يصدر من الرب كالفاجر، كا٤بؤمن كالكافر، فليس ىػو ا٤بمػدكح 

 .(ّ)"على ا٢بقيقة

رٞبػػػػو هللا –،يةػػػػْب الشػػػػيخ السػػػػعدم .(ْ) چڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ      ک   ک   ٹ ٹ چ :الثػػػػاين الػػػػدليل
 عند تفسّبه ٥بذه اآلية  أف العةد ا٤بنتفع آبايت ربو ، الشاكر لنعمو ،ىو العةد الصابر بقولو :" -تعاا

معصػيتو، فه  ا٤بنتفعوف ابآلايت، صةار على الضػرات، شػكور علػى السػرات، صػةار علػى طاعػة اَّلٌل كعػن 
 .(ٓ)"كعلى أقداره، شكور َّلٌل، على نعمو الدينية كالدنيوية

 الدليل الثالث:قاعدة عظيمة يف الصرب:    

الصرب أكرب عوف على ٝبيع األمور، كاإلحاطة ابلشيت أف  -رٞبو هللا تعاا–ك يةْب الشيخ السعدم 
قاعدة عتيمة لعةادة  -رٞبو هللا تعاا-قعَّد الشيخ السعدم ، كعلما كخربا ىو الذم يعْب على الصرب

أمرى  :"بقولو ،(6)چ ﮳ۓ  ۓ  ﮲چ  تعاا:قولو الصرب من ىذه اآلية القرآنية الكرٲبة كىي 

                                                           

 .ِِآيةالرعد: جزت من  سورة (ُ)
 .ِِالرعد: جزت من آية سورة (ِ)
 .(ُْٔ/ُ)  ُط الكرش الرزتن تيسًن   السعدمانتر:  (ّ(

 .ُّلقماف: جزت من آية سورة (ْ)
.(ِٓٔ/ُ) ،مرجع سابا السعدم، :انتر(ٓ(

 .ْٓ: جزت من آية سورة الةقرة (ٔ)
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هللا أف يستعينوا ُب أمورى  كلها ابلصرب ٔبميع أنواعو، كىو الصرب على طاعة هللا حٌب يؤديها، كالصرب 
يَبكها، كالصرب على أقدار هللا ا٤بؤ٤بة فال يتسخطها، فةالصرب كحةس النفس على عن معصية هللا حٌب 

كىذه القاعدة  ما أمر هللا ابلصرب عليو معونة عتيمة على كل أمر من األمور، كمن يتصرب يصربه هللا،
ۓ  ۓ  چ  ، فقولو سةحانوالقرآف عليها صرٰبا كظاىرا ُب أماكن كثّبة عتيمة النفع قد دؿَّ 

أٍم: استعينوا على ٝبيع ا٤بطالا، كُب ٝبيع شئونك  ابلصرب، فةالصرب يسهل على العةد ،(0)چ ﮳﮲
هتواه نفسو من  القياـ ابلطاعات، كأدات حقوؽ هللا كحقوؽ عةاده، كابلصرب يسهل عليو ترؾ ما

 ارمات، فينهاىا عن ىواىا حذر شقاىا، كطلةان لرضى موالىا، كابلصرب ٚبف عليو الكريهات.

كلكػػن ٥بػػذا الصػػرب كسػػيلتو كآلتػػو الػػٍب ينةػػِب عليهػػا، كال يػػت  كجػػوده إال  ػػا: كىػػي معرفػػة الشػػيت         
 ا٤بصةور عليو، كمعرفة ما فيو من الفضائل كما يَبتا عليو من الثمرات.

فمػػٌب عػػرؼ العةػػد مػػا ُب الطاعػػات مػػن زايدة اإلٲبػػاف، كصػػالح القلػػوب كاسػػتكماؿ الفضػػائل، كمػػا     
٣بػّبات كالكرامػات، كمػا ُب ارمػات مػن الضػرر كالرذائػل كمػا توجةػو مػن العقػوابت ا٤بتنوعػة، تثمره من ا

إذا عرؼ ذلك ىػاف عليػو الصػرب  ،كعل  ما ُب أقدار هللا من الربكة كما ٤بن قاـ بوظيفتو فيها من األجور
 كثّبان ُب كتابو أف ك ذا فضل العل ، كأنو أصل الفضائل كلها ك٥بذا يذكر هللا تعاا على ٝبيع الشدائد.

 .(ِ)"ا٤بنحرفْب ُب األبواب الثالثة ما ا٫برفوا إال لقصور علمه ، كعدـ إحاطته  التامة  ا

 الدليل الرابع :جزا  الصابرين:        

                                                           

 .ْٓ: جزت من آية سورة الةقرة (ُ)
 .(ُٓ/ُ)  ُط الرزتن الكرش تيسًن   السعدمانتر:  (ِ(
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ما يشق على  كيعاِب  ،فياخذ قلو    ذه اللمسة ُب موضعها ا٤بناسا جزات الصابرين سةحانو ةْب يك 
ٹ  ..(0)كينس  عليها ُب موقف الشدة نسمة القرب كالرٞبة ،تلك القلوب الضعيفة العالج الشاُب 

ىث   يث   حج  مج    مثىت  يت  جث   متمب   ىب  يب  جت  حت    خت  خبحئ  مئ  ىئ     يئ  جب    حبٹ چ 

 بقولو :" جزات عةادة الصرب عند ىذه اآلية-رٞبو هللا تعاا–الشيخ السعدم   كيوضح،(ِ)  چجح  مح     

كىذا عاـ ُب ٝبيع أنواع الصرب، الصرب على أقدار اَّلٌل ا٤بؤ٤بة فال  ،(ّ)  چىث   يث   حج  مج  جح  مح      چ
، كالصرب عن معاصيو فال يرتكةها، كالصرب على طاعتو حٌب يؤديها، فوعد اَّلٌل الصابرين  يتسخطها

فضيلة الصرب ك٧بلو عند اَّلٌل، أجرى  بغّب حساب، أم: بغّب حد كال عد كال مقدار، كما ذاؾ إال ل
 .(ْ)"كأنو معْب على كل األمور

 
 .اثنيان: األدلة النبوية الشريفة 

 :منهااذكر  فضيلة الصرب كثوابوتةْب  ُب السنة النةوية أحاديث كثّبة 

اتًَّقى اَّللَّى  :)اًبٍمرىأىةو تػىٍةًكى ًعٍندى قػىرٍبو فػىقىاؿى  - - النيبقىاؿى مىرَّ  -رضى هللا عنو  -عىٍن أىنىًس ٍبًن مىاًلكو *
بى - - النيب٥بىىا إًنَّوي  :كىملٍى تػىٍعرًٍفوي. فىًقيلى  ٗبصيةٍبإًلىٍيكى عىُبًٌ فىً نَّكى ملٍى تيصىٍا :. قىالىٍت م(كىاٍصربًً  . فىاىتىٍت ابى
هي بػىوَّاًبْبى فػىقىالىتٍ  - - النيب ٍد ًعٍندى . فػىقىاؿى  :فػىلىٍ  ٘بًى  .(5) (ًإ٭بَّىا الصَّةػٍري ًعٍندى الصٍَّدمىًة األيكاى ) :ملٍى أىٍعرًٍفكى

                                                           

  .ْ /ُ) د.ط، ،مفهـو الصرب عند ابن تيمية رزتو هللا أبو ٞبزة الشامي،( انتر: ُ)

 .َُآيةالزمر:  سورة (ِ)
 .َُآيةالزمر: جزت من  سورة (ّ)
 .(َِٕ/ُ)  مرجع سابا  السعدمانتر:  (ْ(

ُب  مسل  أخرجو ،َُِّ(،رق  ا٢بديث:ِٗ/ ٓ، ) زايرة القةور ابب: ،كتاب ا١بنائز صحيحو ُب  الةخارمأخرجو  (ٓ)
أىنىًس ٍبًن عن  .ُّٓٓ(،رق  ا٢بديث:ُْٗ/ْ. )ُب الصَّرٍبً عىلىى اٍلميًصيةىًة ًعٍندى الصٍَّدمىًة اأٍليكاى :ابىب  ،  ،كتاب ا١بنائز ،صحيحو
 .-رضى هللا عنو  -مىاًلكو 
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سنا ًمنى األىٍنصىاًر سىاىليوا رىسيوؿى اَّللًَّ  -هللا عنو  رضى- ا٣بدرمعىٍن أىىًب سىًعيدو *ك  فىاىٍعطىاىيٍ  ٍبيَّ  - -أىفَّ انى
هي فػىقىاؿى  ًمٍن خىٍّبو فػىلىٍن أىدًَّخرىهي عىٍنكيٍ  كىمىٍن يىٍستػىٍعًفٍف  عندممىا يىكيوفي  :)سىاىليوهي فىاىٍعطىاىيٍ  حىٌبَّ نىًفدى مىا ًعٍندى

ػػرنا كىأىكٍ  ييًعفَّػوي  يػٍ ػػده عىطىػػاتن خى ٍهي اَّللَّي كىمىػا أيٍعًطػػىى أىحى ػػعى ًمػػنى الصَّػػرٍبً اَّللَّي كىمىػػٍن يىٍسػػتػىٍغًن يػيٍغنًػػًو اَّللَّي كىمىػػٍن يػىتىصىػػةػٍَّر ييصىػػربًٌ سى
)(ُ). 

  الصرب:أقساـ عبادة 
 ":بقولػػو( عػػدة الصػػابرينُب كتةػػو )ق ُٕٓ)ت-رٞبػػو هللا تعػػاا–  يبػػن القػػللصػػرب أنػػواع بيَّنهػػا اإلمػػاـ ا

 منهما نوعاف اختيارم كاضطرارم فهذه أربعة أقساـ: نفسا ، ككلالصرب ضرابف: ضرب بد  كضرب 

 : الةد  االختيارم، كتعاطي األعماؿ الشاقة على الةدف اختيارا كإرادة.األكؿ

 الةد  االضطرارم كالصرب على أمل الضرب كا٤برض كا١براحات كالربد كا٢بر كغّب ذلك. الثاين:

 النفسا  االختيارم كصرب النفس عن فعل ما ال ٰبسن فعلو شرعا كال عقال. الث:الث

.(2)"النفسا  االضطرارم كصرب النفس عن ٧بةو ا قهرا إذا حيل بينها كبينو الرابع:

ػػػ  الشػػػيخ السػػػعدم كقػػػد        بكػػػل نػػػوع  يتعلػػػق كبػػػْب مػػػا أقسػػػاـ،الصػػػرب ثالثػػػة -رٞبػػػو هللا تعػػػاا–قسَّ
 :.(3)كىي

 صرب على طاعة هللا تعاا.: األكؿ
                                                           

 مسل  أخرجو ، ُّٕٔ(،رق  ا٢بديث:ُّٖ/ٓ، )ا٤بسالةابب االستعفاؼ عن  ،الزكاةكتاب  ،صحيحوُب  الةخارمأخرجو  (ُ)
ب فىٍضًل التػَّعىفًُّف كىالصَّرٍبً  ، الزكاةكتاب  ،صحيحوُب  رضى هللا عنو  -عىٍن أىىًب سىًعيدو ا٣بٍيٍدرًلًٌ  ُْٕٓ(،رق  ا٢بديث:ِْٕ/ٓ) ابى
-. 
 .(ُ/ٕ)، ّ، ط عدة الصابرين(انتر: ابن القي  ،ِ)

 .ُِٓ-ُِْ،صُ،طإىل العلم اظتأموؿ طريا الوصوؿ ،: السعدمانتر(ّ)
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 صرب عن معصية هللا تعاا. الثاين:

 تعاا.صرب على امتحاف هللا  الثالث:

االختيػػار  فيػو، كصػربصػرب علػى مػا يتعلػق ابلكسػا، كالثالػث: صػرب علػى مػاال كسػا للعةػد  فػاألكالف:
چڃ  چ  چ  چ  چ   ٹ ٹ چ أكمػػػل مػػػن صػػػرب االضػػػطرار، كمػػػن ٛبػػػاـ الصػػػرب أف يكػػػوف كمػػػا 

 أقواه أف يكوف اب معتمدان فيو عليو ال على نفسو كال على غّبه من ا٣بلق. ك،.(ُ)

 
 :ذترة الصرب 

 فقاؿ: عةودية الصربٜبار طيةة من شجرة -رٞبو هللا تعاا-قطف لنا الشيخ السعدم
ٍسػػػةيك مػػػن خلػػػقو يسػػػهًٌل علػػػػى العةػػػد مشػػػقة الطاعػػػات، كيهػػػوًٌف عليػػػػو تػػػرؾ مػػػا هتػػػواه النفػػػوس مػػػػن " كحى

دُّ األخالؽ ا١بميلة كلَّها، كيكوف ٥با كاألساس للةنياف.  ا٤بخالفات، كيسليو عن ا٤بصيةات، كٲبًي
كمىػػٌبى علػػ  العةػػد مػػا ُب الطاعػػات مػػن ا٣بػػّبات العاجلػػة كاآلجلػػة، كمػػا ُب ا٤بعاصػػي مػػن األضػػرار العاجلػػة 

لصػرب علػى الػنفس، كاآلجلة، كما ُب الصػرب علػى ا٤بصػائا مػن الثػواب ا١بزيػل، كاألجػر ا١بميػل، سػهل ا
كرٗبا أتت بو منقادة مستحلية لثمراتو. كإذا كاف أىل الدنيا يهوف عليه  الصرب علػى ا٤بشػقات العتيمػة 
لتحصػػيل حطامهػػا، فكيػػف ال يهػػوف علػػى ا٤بػػؤمن ا٤بوفػػق الصػػرب علػػى مػػا ٰبةػػو هللا ٢بصػػوؿ ٜبراتػػو، كمػػٌب 

" لصػابرين ابلعػوف كالتوفيػق كالتاييػد كالتسػديدصرب العةد  ٨بلصنا ُب صػربه كػاف هللا معػو، فػ فَّ هللا مػع ا
 نساؿ هللا أف ٯبعلنا من عةاده الصابرين ا٤بخلصْب الصادقْب..(ِ)

على ضػةط الػنػٍَّفس كٙبمُّػل  اًملي صاحةهعةادة عتيمة ٙبىٍ أبنَّو  (الصربى )عًٌرؼ نػي من خالؿ ما تقدـ       
نوعػػػػػػاف اختيػػػػػػارم ، كىػػػػػػو اآلالـ كاالبػػػػػػتالتات كتلقًٌيهػػػػػػا ابلرضػػػػػػى كالطمانينػػػػػػة دكف سػػػػػػخط أك شػػػػػػكول

                                                           

 .ِِآيةالرعد: جزت من  سورة (ُ)
 .َُْص،ُ  طالعبلـفتح الرحيم اظتلك السعدم،  انتر: (ِ)
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، كىػذا مػا كافػق بػو الشػيخ السػعدم أئمػة علمػات االختيار أكمل من صػرب االضػطرار كاضطرارم، كصرب
 أٝبعْب.-رٞبه  هللا تعاا-السنة كسار عليو

الرابع:  الفصل كيليو األلوىية،توحيد العقدية ا٤بتعلقة باألصوؿ  لث:الثاالفصل كىنا نصل إا  اية 
 .نتحدث فيو عن األصوؿ العقدية ا٤بتعلقة ُب توحيد األ٠بات كالصفات، كهللا كيل االحساف مالذ

 

 
 

 .الفصل الرابع: األصوؿ العقدية اظتتعلقة يف توحيد األشتا  كالصفات
إف الةاحث ُب أ٠بات هللا ا٢بسُب كصفاتو العلى، ليدرؾ أف ىذا الةاب ىو أى  مةاحث االعتقاد ؛ إذ 

، الٍب ىي أعت  ما يرجوه العةد من  ٗبعرفة  أ٠بات هللا كصفاتو يستطيع التوصل للمعرفة ا٢بقة اب 
نة  ، ا٤بقاصد كا٤بطالا ُب العل  كالعةادة ، فالعل  أب٠بائو ا٢بسُب ا٤بتضمًٌ للصفات العلى؛ أشرؼ العلـو

كأفضلها، بل ىو أصلها كلها ك أعالىا مكانة، كأجلها شرفان، فهو الفقو األكرب ُب الدين، كأ٠بى 
ا٤براتا ُب كماؿ اإلٲباف كاليقْب، كأفضل الثمرات ُب ٙبقيق التوحيد، كذلك أف شرؼ العل  يعلو 

اا، كأب٠بائو ا٢بسُب ،صفاتو العلى، الٍب بشرؼ معلومو، كال أشرؼ كأفضل من العل  اب تةارؾ كتع
 جاتت ُب اآلايت القرآنية ،كالسنة النةوية ا٤بطهَّرة.

لذا ف ف ٪بد أف السلف الصاّب قدٲبان كحديثا اىتموا بةياف أ٠بات هللا كصفاتو، كشرحها،    
ف موقفو منه  حيث كا-رٞبو هللا تعاا-كإيضاحها، كبياف ٜبرات اإلٲباف  ا، ككاف الشيخ السعدم

من األ٠بات ا٢بسُب كالصفات الواجةة  تعاا موقف أىل السنة كا١بماعة كىو: إثةات صفات 
 الكماؿ  تعاا، الٍب أثةتها لنفسو كأثةتها رسوؿ هللا من غّب تعطيل كال ٛبثيل كال تشةيو.

 كىذا ما سنالحتو من خالؿ ا٤بةاحث التالية:

 كالصفات.اظتبحث األكؿ: تعريف توحيد األشتا  
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 اظتبحث الثاين: معتقد أىل السنة يف ابب األشتا  كالصفات.        

 أصوؿ االمياف أبشتا  هللا كصفاتو. الثالث:اظتبحث         

 اظتبحث الرابع: تفسًن أشتا  هللا اضتسىن.        

 اظتبحث اطتامس: ذترات معرفة هللا أبشتائو كصفاتو. 
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 األشتا  كالصفات.اظتبحث األكؿ: تعريف توحيد 
إف العلػ  أب٠بػػات هللا كصػػفاتو أشػػرؼ علػػ  القلػػوب، كأزكػػى مػا أدركتػػو العقػػوؿ؛ فهػػو زبػػدة الرسػػالة اإل٥بيػػة، 

 كىو الطريق إا معرفة هللا كعةادتو كحده ال شريك لو.

بقولو: "ىو اإلٲباف ٗبا كصف بو ق  ِٖٕ)ت-رٞبو هللا تعاا–كقد عرفو شيخ اإلسالـ ابن تيمية 
كال (، 3)،كال تكييف ( 2)،كال تعطيل (  0)ػ، من غّب ٙبريف كتابو، كٗبا كصفو بو رسولو دمحم ػ   نفسو ُب

.(5)"(4)ٛبثيل

بتعريػػػػػف جػػػػػامع حيػػػػػث قػػػػػاؿ: " توحيػػػػػد األ٠بػػػػػات -رٞبػػػػػو هللا تعػػػػػاا-كعرَّفػػػػػو الشػػػػػيخ السػػػػػعدم
ػ ابلكماؿ ا٤بطلق مػن ٝبيػع الوجػوه بنعػوت العتمػة، كا١بػالؿ، كالصفات: كىو اعتقاد انفراد الرب ػ 

كا١بماؿ الٍب ال يشػاركو فيهػا مشػارؾ بوجػو مػن الوجػوه. كذلػك إبثةػات مػا أثةتػو هللا لنفسػو، أك أثةتػو لػو 
ػ من ٝبيع األ٠بات، كالصفات، كمعانيها، كأحكامها الواردة ُب الكتاب كالسنة علػى الوجػو  رسولو ػ 

كجاللػػو ، مػػن غػػّب نفػػي لشػػيت منهػػا ، كال تعطيػػل ، كال ٙبريػػف ، كال ٛبثيػػل .كنفػػي مػػا الالئػػق بعتمتػػو 
 .(ٔ)نفاه عن نفسو ، أك نفاه عنو رسولو ػ   ػ من النقائر كالعيوب كمن كل ما يناُب كمالو " 

ا ُب موضػػع آخػػر:" "كتوحيػػد األ٠بػػات كالصػػفات، كىػػو إثةػػات ٝبيػػع مػػ-رٞبػػو هللا تعػػاا–كقػػاؿ 
من األ٠بات ا٢بسُب كما دلت عليو من الصفات من غّب  --أثةتو هللا لنفسو، أك أثةتو لو رسولو دمحم 

                                                           

 التحريف معناه: تغيّب ألفاظ األ٠بات كالصفات أك تغيّب معانيها. 0

 التعطيل معناه :سلا الصفات كنفيها عن هللا تعاا. ِ

 التكييف معناه: بياف ا٥بيئة الٍب تكوف عليها الصفات. ّ

 التمثيل فمعناه: التشةيو، فال يقاؿ: ذات هللا مثل ذكاتنا أك شةو ذكاتنا، كىكذا. ْ

 . ٔ،صِط  التنبيهات اللطيفة   (انتر: السعدمٓ)

طريا . كلنفس ا٤بؤلف َُ، ص ُ،طاجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية (انتر: السعدم، ٔ)
 .ٕٖص ،ُ، طالوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ
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 .(0)تشةيو، كال ٛبثيل، كمن غّب ٙبريف كال تعطيل "
أف توحيد األ٠بات كالصفات يدخل فيو توحيد الربوبية فقاؿ:"، توحيد األ٠بات -رٞبو هللا تعاا-كذكر 

.(2)وحيد الربوبية، كىذا يرجع إا العل  كاالعتقاد"كالصفات، كيدخل فيو ت

متفػػرد  –-مػػن خػػالؿ مػػا تقػػدـ تةػػْب لنػػا أف توحيػػد األ٠بػػات كالصػػفات ىػػو: اإلٲبػػاف أبف هللا 
ابلكمػػػاؿ ا٤بطلػػػق مػػػن ٝبيػػػع الوجػػػوه بنعػػػوت العتمػػػة، كا١بػػػالؿ، كا١بمػػػاؿ. كذلػػػك إبثةػػػات مػػػا أثةتػػػو هللا 

ات ا٢بسػػػُب كالصػػػفات العلى،كإثةػػػات معانيهػػػا كأحكامهػػػا مػػػن األ٠بػػػ - -لنفسػػػو، أك أثةتػػػو لػػػو رسػػػولو
 الواردة ابلكتاب كالسنة .

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .ُُ،صُط  سؤاؿ كجواب يف أىم اظتهمات(، كلنفس ا٤بؤلف، ّٗ/ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدم،ُ)

 .ٖ،صُفتح الرحيم اظتلك العبلـ  ط(انتر: السعدم، ِ)
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 اظتبحث الثاين: معتقد أىل السنة يف ابب األشتا  كالصفات.

 .  (ُ)اظتطلب األكؿ: معتقد أىل السنة يف ابب األشتا  اضتسىن

الثابتة ُب القرآف كصحيح السنة، مع إثةات  اتفق أىل السنة كا١بماعة على إثةات ٝبيع أ٠بات هللا تعاا
ما تضمنتو تلك األ٠بات من صفات الكماؿ على الوجػو الالئػق بػذم العػزة كا١بػالؿ، كإثةػات مػا يتعلػق 
  ذه األ٠بات كالصفات من أحكػاـ كمقتضػيات، كٲبكػن إٝبػاؿ عقيػدة السػلف مػع ذكػر أقػوا٥ب ، كمػنه 

 و كما تةينو النقاط التالية:يرل ما يركن-رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدم
التوقػػف علػػى مػػا جػػات ُب القػػرآف الكػػرمي، كمػػا صىػػليحى االحتجػػاج بػػو مػػن األحاديػػث  أكالن:

النةوية؛ فيشمل الصحيح، كا٢بسن منها، دكف زايدة كال نقصاف، كدكف ا٣بػوض ُب إثةػات األ٠بػات 
 لسةةْب:، كذلك (ِ)توقيفيةٗبجرد العقل، كىو معُب قو٥ب : إف أ٠بات هللا 

: أف ابب األ٠بات ا٢بسػُب يػدخل ُب نطػاؽ األمػور الغيةيػة الػٍب ال ٲبكػن لنػا السبب األكؿ
، كلو كاف العقل قادران على معرفة أ٠بات هللا، كمػا -عليه  السالـ–أف نعرفها إال عن طريق الرسل 

الرسل إا ٩با ال ٯبوز، ٤با احتاج الناس إا الوحي، كألصةح إرساؿ -سةحانو-ٯبوز أف يسمى بو 
 .(ّ)الناس من العةث، تعاا هللا كتقدس عما يقوؿ التا٤بوف علوان كةّبان 

أف العل  ابأل٠بػات ا٢بسػُب علػى سػةيل التفصػيل فػرع مػن العلػ  ابلػذات، كالعقػل  الثاين:السبب 
،فػال  ٲبكنػو إدراؾ مػا يسػتحقو تعػاا مػن األ٠بػات تفصػيالن ،فوجػا الوقػوؼ ُب ذلػك (ْ)ال يدرؾ الػذات

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئېئ   ېئ  ېئ  ىئ   ىئ  ىئ    ی  ی          ی  چ  ؛لقولػػػػػػػو تعػػػػػػػاا:(ٓ)النصػػػػػػػوصعلػػػػػػػى 

چی  جئ   
 (ٔ). 

                                                           

 . ّٔ-ِّ، د.ط،صألشتا  هللا اضتسىناآلاثر اإلميانية ( انتر: رابب ٪بيا أمْب، ُ)
 (.َِٕ/  ُ، د.ط، )شفا  العليل يف مسائل القضا  كالقدر( انتر: ابن القي ، ِ)
 ( " بتصرؼ شديد".ْْ،ْٓ، ص)ٓ، ط النهج األشتى يف شرح أشتا  هللا اضتسىن(انتر: الٌنجدم ، ّ)
 . ُْٔ،صُ،ط القواعد الكلية  لؤلشتا  كالصفات عند السلف( انتر: الربيكاف، ْ)
القواعد اظتثلي يف صفات هللا  كأشتائو  . كانتر: ابن عثيمْب،ٔٔ،صُ، طشرح أشتا  هللا اضتسىن( انتر: ابن القي ، ٓ)

 (.ُّ، د.ط، ص )اضتسىن
 .ّٔ( سورة اإلسرات: آية ٔ)
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بقولو:" نصف هللا تعاا ٗبا توقيفية أف أ٠بات هللا كصفاتو -رٞبو هللا تعاا-كيةْب الشيخ السعدم 
كال ٛبثيل، بل  من غّب ٙبريف كال تعطيل كمن غّب تشةيو كصف بو نفسو كٗبا كصف بو رسولو

نثةت لو سةحانو ما أثةتو لنفسو من األ٠بات كالصفات، كننفي عنو النقائر كالعيوب كمشا ة 
ا٤بخلوقات إثةااتن بال ٛبثيل، كتنزيهان بال تعطيل، فمن شةو هللا ٖبلقو فقد كفر، كمن جحد ما كصف 

.(0)هان "تشةيبو نفسو فقد كفر ، كليس ما كصف هللا بو نفسو أك كصفو بو رسولو 

پ  پ   پ  ڀ  ڀ  ڀ چ  : ذلك أيضان عند تفسّبه لقولو -رٞبو هللا تعاا–كيةْب 

چ
:"كىذا الكالـ يتضمن ثالثة أشيات: أمرين منهي عنهما، كٮبا :قوؿ الكذب على هللا تعاا، (ِ)

كالقوؿ بال عل  ُب أ٠بائو كصفاتو كأفعالو كشرعو كرسلو، فمن كصف هللا بغّب ما كصف بو نفسو، أك 
هللا  ، أك نفى عنو ما أثةتو لنفسو، أك أثةت لو ما نفاه عن نفسو، فقد قاؿ علىكصفو بو رسولو 

.(ّ)بال عل ، كالثالث: مامور بو كىو قوؿ ا٢بق ُب ىذه األمور"

ُب موضعو آخر:" كالواجا ُب ا٠بائو ا٢بسُب كصفاتو العليا أف تثةت -رٞبو هللا تعاا–كيقوؿ      
على ما جات بو الكتاب كالسنة على الوجو الالئق ٔبالؿ هللا كعتمتو، فال ينفى منها اس  كال ينفى 

(ْ)من معانيها صفة، كال تشةو بصفات ا٤بخلوقْب"


 تعػػاا أ٠بػػات جػػات  ػػا كتابػػو  ىػػػ :" ّْٓ)ت - تعػػاارٞبػػو هللا-* ك يقػػوؿ اإلمػػاـ الشػػافعي
كاخرب  ا نةيو أمتو ال يسع أحدا من خلق هللا قامت عليو ا٢بجة ردىػا؛ ألف القػراف نػزؿ  ػا كصػح عػن 

 .(ُ)القوؿ  ا فيما ركل عنو العدكؿ  " رسوؿ هللا 
                                                           

 .ِِٓ، صُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ُ)

 .ُُٕسورة النسات: اآلية  (ِ)
 (."بتصرؼ".ُِٔ،َٖ/ُ)  ُط   تيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدمّ)
 .ٓٓ،صِ، طاضتا الواضح اظتبٌن ( انتر: السعدم،ْ)
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أعػػِب األ٠بػػات -" كمػػن علػػ  ىػػذا الةػػاب  ق :ّٖٖ)-رٞبػػو هللا تعػػاا-(ِ)كقػػاؿ اإلمػػاـ ا٣بطػػايب 
 . (ّ)ك٩با يدخل ُب أحكامو كيتعلق بو من شرائط : أنو ال يتجاكز فيها التوقيف " -الصفات 

" كمػػذىا  ق :َِٔ)ت–رٞبػػو هللا تعػػاا -(ْ)كقػػاؿ اإلمػػاـ موفػػق الػػدين ابػػن قدامػػة ا٤بقدسػػي
اإلٲباف بصفات هللا تعاا كأ٠بائػو الػٍب كصػف  ػا نفسػو ُب آايتػو كتنزيلػو،  -رٞبة هللا عليه   –السلف 

 .(ٓ)، من غّب زايدة عليها، كال نقر منها "كعلى لساف رسولو 

 : أم ابلغة ُب ا٢بسن غايتو، قاؿحسىنكما يقر أىل السنة أف أ٠بات هللا تعاا كلها   اثنيان:

   : چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ  چ   چڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  چ، 

ىذا ا٤بعتقد على منهج أىػل السػنة عنػد تفسػّبه ٥بػذه اآليػة -رٞبو هللا تعاا-يةْب الشيخ السعدم      
بقولػػػو: "ىػػػذا بيػػػاف لعتػػػي  جاللػػػو كسػػػعة أكصػػػافو، أبف لػػػو األ٠بػػػات ا٢بسػػػُب، أم: لػػػو كػػػل اسػػػ  حسػػػن، 

ؿ علػى صػفة كمػاؿ عتيمػة، كبػذلك كانػت حسػُب، ف  ػا لػو دلػت علػى غػّب كضابطو: أنو كل اسػ  دا
صفة، بل كانت علما ٧بضا مل تكن حسُب، ككذلك لو دلت على صػفة ليسػت بصػفة كمػاؿ، بػل إمػا 

                                                                                                                                                                                     

العلو (.، كأكرده الذىيب ، ُب ْٗ/ُ، )ُ، طاجتماع اصتيوش اإلسبلمية على غزك اظتعطلة ك اصتهمية( انتر: ابن القي ، ،ُ)
 األكا منو فقط . "ابختصار".( ا١بملة ُٔٔ/ُ، ) ُ، طللعلي الغفار

( ىو ٞبد بن دمحم بن إبراىي   بن خطاب ا٣بطايب الةسٍب، أبو سليماف، الفقيو، األديا ، ادث، صاحا التصانيف الةديعة، ِ)
( ، ّْٓ/ ُ، )ُط كفيات األعياف كأنبا  أبنا  الزماف  ىػ. *انتر ُب ترٝبتو: ابن خلكاف،ُّٗىػ، كقيل :ُّٕكلد سنة 
بغية الوعاة يف (، السيوطي،ِّ/ُٕ،)ٗ، طسًن أعبلـ النببل (، الذىيب،  ِِٖ/ ّ، د.ط، )طبقات الشافعية السةكي،

 (. ْٔٓ/ ُ، د.ط ،) طبقات اللغويٌن كالنحاة
 .ُُُ،صُطشأف الدعا  ( انتر: ا٣بطايب، ّ)
ُب فنوف كثّبة ( ىو عةد هللا بن أٞبد بن دمحم بن قدامة ا٤بقدسي ا٢بنةلي ، موفق الدين ، فقيو ، زاْ) ىد ، كثّب العةادة ، كاف إماما ن

الذيل على طبقات اضتنابلة   ( ، ابن رجا ا٢بنةلي، ُٓٔ/ ِِ، )مرجع ساباىػ. *انتر ُب ترٝبتو: الذىيب، َِٔ، توُب سنة 
 (.ٖٖ/ٓ، )ٕ،ط شذرات الذىب يف أخبار من ذىب(.، ابن العماد العكرم،  ُّّ/ِد.ط، ) 

 .ُُ،ص ُط التأكيل ذـ ( انتر: ا٤بقدسي، ٓ)
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صفة نقر أك صفة منقسمة إا ا٤بدح كالقدح، مل تكػن حسػُب، فكػل اسػ  مػن أ٠بائػو داؿ علػى ٝبيػع 
 .(ُ)يع معناىا"الصفة الٍب اشتق منها، مستغرؽ ١بم

ُب موضعو آخر:" كمن حسنها أنو أمر العةاد أف يدعوه  ا؛ أل ا كسيلة مقربة -رٞبو هللا تعاا–كيقوؿ 
  (ِ) إليو ٰبةها كٰبا من ٰبةها كٰبا من ٰبفتها، كٰبا من يةحث عن معانيها كيتعةد لو  ا.

مع إقرار أىل السنة ٔبميع األ٠بات، ف    يقركف ٔبميع ما تضمنتو تلك األ٠بات من صفات  اثلثان:     
، أعالـه ابعتةار داللتها على الذات، كأكصاؼه ابعتةار أعبلـه كأكصاؼه --الكماؿ، فا٠بات هللا 

عاا رٞبو هللا ت-كما يةْب ذلك الشيخ السعدم–تةارؾ كتعاا -داللتها على الصفات، فا٠بات الرب 
بقولو:" أف أ٠باته ا٢بسُب كلها أعالـ كأكصاؼ دالة على معانيها، ككلها أكصاؼ مدح كٞبد كثنات؛ -

 .(ّ)كلذلك كانت حسُب فلو كانت أعالما ٧بضة مل تكن حسُب"

ك ذا يتميز معتقد السلف عن سائر أىل الةدع، سوات من أقر ابأل٠بات كأنكر بعض           
لصفات ٩بن رأل أف أ٠بات هللا جامدة ال ٙبمل أم معُب، كال تتضمن أم الصفات، أك من أنكر كل ا

علي  بال عل ، قدير بال قدرة، ٠بيع بال ٠بع، كما يذىا إليو ا٤بعتزلة، كمن ٫با  --صفة، كزع  أنو
 ٫بوى  كا١بهمية .

                                                           

 (.َّٗ/  ُ،) ُ، طتيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدم،ُ)
 .ُُِص ،ِلشيخ عبد الرزتن ابن سعدم  ط(. انتر: عةد الرزاؽ العةَّاد، آُْ/ ٓ،)مرجع سابا ( انتر: السعدم،ِ)
شفا  (، كانتر أيضان: ابن القي  ٤بؤلفاتو التالية: ُّْ/ٔ، )ّ، طغتموع الفتاكل( لالستزادة ُب ىذه ا٤بسالة: ابن تيمية، ِٔ)

(، ِٖ/ُ، )ِ، طمدارج السالكٌن بٌن منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ نستعٌن(،َِٕ، د.ط، ص)العليل يف مسائل القضا  كالقدر
(، َُٕ/ُ، )ُ، طبدائع الفوائد(، ُِٕ، ص )ِ، طجبل  األفهاـ يف فضل الصبلة على دمحم خًن األانـ(، ُِٓ/ُ)

، اضتا الواضح اظتبٌن (، كانتر أيضان: انتر: السعدم،ّٖٗ/ّ، )ّ، طالصواعا اظترسلة على اصتهمية كاظتعطلة
القواعد اظتثلي يف صفات هللا كأشتائو ،ابن عثيمْب، ٔٗ،صُ، طتوضيح الكافية الشافية .كلنفس ا٤بؤلف :ٓٓ،صِط

 (.ُِد.ط، ص ) اضتسىن 
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كابلتضمن ابظتطابقة  كما يقر أىل السنة أف داللة أ٠بات هللا تعاا على ذاتو كصفاتو تكوف  رابعان:
 كاباللتزاـ.

 إف داللة األ٠بات ا٢بسُب قسماف: 

 كىي نوعاف:  أكالن: داللة لفظية 

كذلك بداللة االس  على ٝبيع أجزائو: "الذات كالصفات" داللة اللفظ على كل  داللة مطابقة:-أ
 معناه.

 كذلك بداللة االس  على بعض أجزائو. داللة تضمن:-ب
: كذلك بداللة االس  على غّبه من األ٠بات أك الصفات داللة التزاـ: كىي اثنيان: داللة معنوية عقلية

 الٍب تتعلق تعلقنا كثيقنا  ذا االس  كإف كانت خارجة عنو.

إا نوعي داللة األ٠بات ا٢بسُب، كأ ا مشتملة على -رٞبو هللا تعاا–كقد أشار الشيخ السعدم 
ْب، كداللة االلتزاـ، كىذا جارمو ُب ٝبيع األ٠بات الدالالت الثالث كىي: داللة ا٤بطابقة، كداللة التضم

ا٢بسُب كل كاحد منها يدؿ على الذات، كتلك الصفة داللة مطابقة، كيدؿ على الذات كحدىا أك 
على الصفة كحدىا داللة تضمن. كيدؿ على الصفة األخرل الالزمة لتلك ا٤بعا  داللة التزاـ، بقولو : 

وية عقلية، ف ف أعطيت اللفظ ٝبيع ما دخل فيو من ا٤بعا  فهي "ف ف الداللة نوعاف: لفتية، كمعن
داللة مطابقة، ألف اللفظ طابق ا٤بعُب من غّب زايدة كال نقصاف، كإف أعطيتو بعض ا٤بعُب فتسمى 
داللة تضمن، ألف ا٤بعُب ا٤بذكور بعض اللفظ كداخل ُب ضمنو، كأما الداللة ا٤بعنوية العقلية فهي 

لصحيح؛ ألف اللفظ ٗبجرده ال يدؿ عليها كإ٭با ينتر العةد كيتامل ُب ا٤بعا  خاصة ابلعقل كالفكر ا
الالزمة لذلك اللفظ الذم ال يت  معناىا بدكنو كما يشَبط لو من الشركط، كىذا ٯبرم ُب ٝبيع 
األ٠بات ا٢بسُب كل كاحد منها يدؿ على الذات كتلك الصفة داللة مطابقة، كيدؿ على الذات 

فة كحدىا داللة تضمن. كيدؿ على الصفة األخرل الالزمة لتلك ا٤بعا  داللة كحدىا أك على الص
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التزاـ، مثاؿ ذلك: )الرٍَّٞبىًن( يدؿ على الذات كحدىا كعلى الرٞبة كحدىا داللة تضمن، كعلى 
نو األمرين داللة مطابقة، كيدؿ على ا٢بياة الكاملة، كالعل  ايط، كالقدرة التامة ك٫بوىا داللة التزاـ أل

، ك" ىذه (ُ)ال توجد الرٞبة من دكف حياة الراح  كقدرتو ا٤بوصلة لرٞبتو، للمرحـو كعلمو بو كٕباجتو" 
ٙبتاج إا قوة فكر كأتمل ، كيتفاكت فيها أىل العل  ، فالطريق إا معرفتها  -داللة التزاـ -األخّبة

ففكر فيما يتوقف عليو كال يت  أنك إذا فهمت اللفظ كما يدؿ عليو من ا٤بعُب ،كفهمتو فهمان جيدان 
بدكنو، كىذه القاعدة تنفعك ُب ٝبيع النصوص الشرعية فدالالهتا الثالث كلها حجة ؛أل ا معصومة 

 (.ِ)٧بكمة "


، كأف هللا ىو الذم ٠بى  ا (ّ) غًن ؼتلوقةكما يقر أىل السنة أف أ٠بات هللا ا٢بسُب قدٲبة   خامسان:
ذه األ٠بات. فا٠بات هللا غّب ٨بلوقة بل ىو الذم تكل   ا، ىو الذم تكل    - -نفسو، فا 

كأما القرآف ف   بقولو :"  -رٞبو هللا تعاا–كقد أكَّد ذلك الشيخ السعدم ككالـ هللا غّب ٨بلوؽ، 
منزؿ غّب ٨بلوؽ. منو بدا كإليو يعود، تكل  هللا بو صدقان، ك٠بعو جربيل  أقوؿ إنو كالـ هللا 

 منو حقان كبلغو دمحمان  كحيان كإنو عْب كالـ هللا حقيقة، كأف ٝبيعو كالـ هللا كليس قوؿ الةشر
،...كنقوؿ :إف هللا فوؽ ٠باكتو مستو على عرشو ابئن من خلقو ليس ُب ٨بلوقاتو شيت من ذاتو، كال 

.(4)ُب ذاتو شيت من ٨بلوقاتو كىو العلي األعلى بكل اعتةار"

                                                           

 .ٓٓ،ْٓ، ص ِ،طاظتبٌناضتا الواضح  ( انتر: السعدم،ُ)
 .ُّّ-ُِّ، صُ، طتوضيح الكافية الشافية ( انتر: السعدم،ِ)

 .ُُٔ، صُ. طاجمللي يف شرح القواعد اظتثلى( انتر: كاملة الكوارم، ّ)
 .ِّٓ، صُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ْ)
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: )أسػالك بكػلًٌ اسػ  ىػو لػك، ٠بيػت ٠بات ا٢بسػُب مػن كػالـ هللا قػوؿ الرسػوؿ ك٩با يدؿ على أف األ
ػػد ذلػػك  اإلمػػاـ ابػػن القػػي  (ُ)بػػو نفسػػك( بقولػػو : "كقػػد دؿ  ق ُٕٓ)ت-رٞبػػو هللا تعػػاا -، كقػػد أكَّ

ا٢بديث على أف أ٠بات هللا غّب ٨بلوقة بل ىو الػذم تكلػ   ػا ك٠بػى  ػا نفسػو ،ك٥بػذا مل يقػل بكػل اسػ  
خلقتػػو لنفسػػك كلػػو كانػػت ٨بلوقػػة مل يسػػالو  ػػا، فػػ ف هللا ال يقسػػ  عليػػو بشػػيت مػػن خلقػػو، فا٢بػػديث 

 .(ِ)صريح ُب أف أ٠باته ليست من فعل اآلدميْب كتسمياهت "

إقػػرار أىػػل السػػنة أنػػو لػػيس مػػن أ٠بػػات هللا اسػػ  جامػػد ال معػػُب لػػو، بػػل كػػل اسػػ  مػػن األ٠بػػات  سادسػػان:
-ا٢بسُب يدؿ على الذات، كعلػى مػا تضػمنو ذلػك االسػ  مػن صػفة، كمػا يةػْب ذلػك الشػيخ السػعدم

منها، كصفاتو تدؿ علػى ا٠بائػو، فمػا  مشتقة بقولو: "األ٠بات تدؿ على الصفات كىي-رٞبو هللا تعاا 
ابلعلػػػي  القػػػدير ا٢بػػػي السػػػميع الةصػػػّب ك٫بوىػػػا إال ٤بػػػا اتصػػػف بػػػو مػػػن كمػػػاؿ العلػػػ  كالقػػػدرة كا٢بيػػػاة ٠بػػػى 

 (.ّ)كالسمع كالةصر، كالفعل مرتةطة بو األ٠بات كالصفات "

، كأ ػا مالقيػة ٤بصػادرىا ُب --، ٗبعػُب أ ػا دالػة علػى صػفة لػو مشػتقةكىذا معُب قوؿ العلمات: إ ا 
يريػدكا بػذلك أ ػا متولػدة منهػا تولػد الفػرع مػن أصػلو كمػا توٮبػو مػن نفػى االشػتقاؽ، اللفظ كا٤بعػُب، كمل 

كمسالة اس  )هللا( مشتق كسائر األ٠بات، كىي مسالة خالفية فالةعض قاؿ: أنو جامد، كالةعض اآلخر 
 .(ْ)ذىا: أنو مشتق كليس جامدان كما ذىا إليو الةعض

                                                           

،] قاؿ شعيا األرنؤكط:  ِٕٗ(،رق  ا٢بديث : ِّٓ/  ّ، كتاب الرقائق، ابب: األدعية ) صحيحو( أخرجو ابن حةاف ُب ُ)
، كتاب مسند ا٤بكثرين من الصحابة، ابب: مسند عةد هللا بن مسعود، مسنده إسناده صحيح[، كأخرجو أٞبد بن حنةل ُب 

، ص السلسلة الصحيحةةا  ُب . كصححو األلُّْٖ(، رق  ا٢بديث:ِْٓ/  ُ، كأيضان:)ُِّٕ(، رق  ا٢بديث: ُّٗ/ُ)
(ُٗٗ.) 
 (.ِٕٔ/  ُ، د.ط، )شفا  العليل يف مسائل القضا  كالقدر( انتر: ابن القي ، ِ)
 .ََُ، صُ، طتوضيح الكافية الشافية ( انتر: السعدم،ّ)

، د.ط،   كالقدرشفا  العليل يف مسائل القضا( انتر ُب بياف اشتقاؽ أ٠بات هللا ا٢بسُب: ابن القي  ٤بؤلفاتو التالية: ّّ)
(، كانتر ِٕ-ِٔ/ُ، )ُ، طبدائع الفوائد(، ِٖ/ُ، )ِ، طمدارج السالكٌن بٌن منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ نستعٌن (،ِٕٕص)

، ص ٓطالنهج األشتى يف شرح أشتا  هللا اضتسىن  (، الٌنجدم، َُُ-َُٔ، ص )ّط معىن "ال إلو إال هللا" أيضان: الزركشي، 
(َٕ.) 



 

071 
 

قد كافق أىل السنة كا١بماعة ُب معتقدى  ُب ابب -اارٞبو هللا تع-٩با سةق نقوؿ إف الشيخ السعدم 
 األ٠بات ا٢بسُب، كسار على منهجه .

 اظتطلب الثاين: معتقد أىل السنة يف ابب الصفات.

من غّب ٙبريف كال - -يصفوف هللا ٗبا كصف بو نفسو كٗبا كصفو بو رسولو أىل السنة كا١بماعة 
مةِبّّ كطريقته  ُب أ٠بات هللا كصفاتو  يل، كتنزيو بال تعطيل،تعطيل، كال تكييف كال ٛبثيل، إثةاته بال ٛبث

:(ُ)على أصلْب ٮبا


مػػػن غػػػّب  يثةتػػػوف مػػػا أثةتػػػو هللا لنفسػػػو ُب كتابػػػو أك علػػػى لسػػػاف رسػػػولو األصػػػل األكؿ )اإلثبػػػات :
 ٙبريف، كال تعطيل، كمن غّب تكييف، كال ٛبثيل.

مػع اعتقػادى  ينفػوف مػا نفػاه هللا عػن نفسػو ُب كتابػو أك علػى لسػاف رسػولو  األصل الثاين) النفػي :
ثةوت كماؿ ضده  تعاا إذ إف كل ما نفاه هللا عػن نفسػو فهػو صػفات نقػر تنػاُب كمالػو الواجػا؛ 
فجميع صفات النقر كالعجز كالنـو كا٤بوت ٩بتنعة على هللا تعاا لوجوب كمالو، كما نفاه عػن نفسػو 

انتفػػػات تلػػػك الصػػػفة ا٤بنفيػػػة، كإثةػػػات كمػػػاؿ ضػػػدىا؛ كذلػػػك أف النفػػػي اػػػض ال يػػػدؿ علػػػى فػػػا٤براد بػػػو 
مد عليها كما ُب قولو تعاا:   . (ِ)چ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے چالكماؿ حٌب يكوف متضمنان لصفة ثةوتية ٰبي

طريقػػة أىػػل السػػنة كا١بماعػػة ُب اإلٲبػػاف أب٠بػػات هللا  -رٞبػػو هللا تعػػاا-كقػػد قػػرر الشػػيخ السػػعدم 
 كيفية اإلٲباف اب كأب٠بائو ا٢بسُب كصفاتو العليا ، كأنو مةِب على أصلْب : كصفاتو بقولو :"

ف نػػو ينفػػي عػػن هللا مػػا يضػػاد الكمػػاؿ مػػن أنػػواع  النفػػي أحػػدٮبا :النفػػي كاثنيهمػػا :اإلثةػػات؛ أمػػا
العيوب كالنقائر ، كينفي عنو أيضنا أف يكوف لػو شػريك أك نديػد أك شػةيو ُب شػيت مػن صػفاتو أك ُب 
حػػق مػػن حقوقػػو ا٣باصػػة ، فكػػل مػػا ينػػاُب صػػفات الكمػػاؿ فػػ ف هللا منػػزه عنػػو مقػػدس ، كالنفػػي مقصػػود 

ت منو ُب الكتاب كالسنة عن هللا إال بقصد إثةات ضده ، لغّبه ، كالقصد منو إثةات ما مل يرد نفي شي

                                                           

كلنفس (. :9/6، 84-7/79)، ّ، طغتموع الفتاكل(.، انتر: ابن تيمية، َُِ/ِد.ط،)التوحيد  ( انتر: ابن منده، ُ)
 (.:99-998و >=5و 6=5و 576و 555-=54و 6/549، )ُ،ط منهاج السنة النبويةا٤بؤلف، 

 .ِٓٓ( سورة الةقرة:آية ِ)
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ػػنة كالنػػـو كا٤بػػوت لكمػػػاؿ  فنفػػي الشػػريك كالنديػػد عػػن هللا لكمػػاؿ عتمتػػو كتفػػػرده ابلكمػػاؿ؛ كنفػػي السًٌ
 حياتو كنفي عزكب شيت عنو لعلمو كقدرتو  . ك٥بذا كاف التنزيو كالنفي ألمور ٦بملة عامة.

إثةات اجملمالت كا٢بمد ا٤بطلق، كالكماؿ ا٤بطلق، كاجملد ا٤بطلق ف نو ٯبمع األمرين:  اإلثباتكأما 
ك٫بوىا. كإثةات اجملمالت: كتفصيل عل  هللا كقدرتو كحكمتو كرٞبتو، ك٫بو ذلك من صفاتو، فاىل 

السنة كا١بماعة لزموا ىذا الطريق الذم ىو الصراط ا٤بستقي ، صراط الذين أنع  هللا عليه ، كبلزكمه  
افع ٛبت ٥ب  النعمة، كصحت عقائدى ، ككملت أخالقه ، أما من سلك غّب ىذا ٥بذا الطريق الن

(.ُ")السةيل ف نو منحرؼ ُب عقيدتو كأخالقو كآدابو


*كقد قرر ىذا اظتنهج اضتا يف أشتا  هللا كصفاتو من خبلؿ تفسًنه لؤلدلة كاآلايت القرآنية 
 التالية:

خػػػالص:" فهػػػذه السػػػورة مشػػػتملة علػػػى عػػػن سػػػورة اإل-رٞبػػػو هللا تعػػػاا-: فقػػػاؿالػػػدليل األكؿ
ف ثةات الوحدانية  كمعا  الصمدية كلها يتضمن إثةات تفاصيل ٝبيػع  ،(ِ)توحيد األ٠بات كالصفات"

األ٠بػػػات ا٢بسػػػُب كالصػػػفات العلػػػي ، فهػػػذا أحػػػد نػػػوعى التوحيػػػد ، كىػػػو اإلثةػػػات كىػػػو أعتػػػ  النػػػوعْب ، 
پ  ڀ   ڀ  چ  :فػؤ كا٤بثػػل ، كىػذا داخػػل ُب قولػو تعػػااكالنػوع الثػػا : التنزيػو  عػػن الػوالدة كالنػػد كالك

أم: لػػػيس لػػػو مكػػػافع كال ٩باثػػػل كال نتػػػّب ، فمػػػٌب اجتمػػػع  ،(ّ)چڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  
للعةػػد ىػػذه ا٤بقامػػات ا٤بػػذكورة ُب ىػػذه السػػورة ، أبف نػػزه هللا كقدسػػو عػػن كػػل نقػػر كنػػد ككفػػؤ كمثيػػل ، 
كشػػهد بقلةػػو انفػػراد الػػرب ابلوحدانيػػة كالعتمػػة كالكػػربايت كٝبيػػع صػػفات الكمػػاؿ الػػٍب ترجػػع إا ىػػذين 

، الصػمد ،ٍب صػمد إا ربػو كقصػده ُب عةوديتػو كحاجتػو الةاطنػة كالتػاىرة  اال٠بْب الكرٲبْب كٮبا األحد

                                                           

 .ُٗ،ُٖ، صِط  التنبيهات اللطيفة  ( انتر: السعدمُ)

 (.ّٕٗ/  ُ، )مرجع سابا انتر: السعدم،( ِ)
 .ْ،ّ( سورة اإلخالص: اآليتاف ّ)
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ًب لػػو التوحيػػد العلمػػي االعتقػػادم كالتوحيػػد العملػػي ، فحػػق لسػػورة تشػػتمل علػػى  -، مػػٌب كػػاف كػػذلك
 (.ُ)ىذه ا٤بعارؼ أف تعدؿ ثلث القرآف"

ٺ  ٿ        ٿٿ   ٿ     ٹ  چ : كمن ذلك ما بينو عند تفسػّبه لقولػو تعػاا : الدليل الثاين

چٹ    
،:"أم: ليس يشةهو تعاا كال ٲباثلو شيت من ٨بلوقاتو، ال ُب ذاتو، كال ُب أ٠بائو، كال ُب (ِ)

صفاتو، كال ُب أفعالو، ألف أ٠باته كلها حسػُب، كصػفاتو صػفة كمػاؿ كعتمػة، كأفعالػو تعػاا أكجػد  ػا 
چ ت، النفػراده كتوحػده ابلكمػاؿ مػن كػل كجػو. ا٤بخلوقات العتيمة من غّب مشارؾ، فليس كمثلو شػي

چٿ     ٹ      
چٹچ ١بميػػع األصػػوات، ابخػػتالؼ اللغػػات، علػػى تفػػنن ا٢باجػػات.   (ّ)

يػػرل (ْ)
دبيػػػا النملػػػة السػػػودات، ُب الليلػػػة التلمػػػات، علػػػى الصػػػخرة الصػػػمات، كيػػػرل سػػػرايف القػػػوت ُب أعضػػػات 

 قيقة.ا٢بيواانت الصغّبة جدا، كسرايف ا٤بات ُب األغصاف الد

كىػػػذه اآليػػػة ك٫بوىػػػا، دليػػػل ٤بػػػذىا أىػػػل السػػػنة كا١بماعػػػة، مػػػن إثةػػػات الصػػػفات، كنفػػػي ٩باثلػػػة 
چٺ  ٿ        ٿٿ   چ ،ُب قولو:  5ا٤بشةهة ا٤بخلوقات. كفيها رد على

 چ،ُب قولو:  7ا٤بعطلة كعلى(ٔ)

چٿ     ٹ  ٹ     چ
(ُ) "(ِ). 

                                                           

 .ِِ،ُِ،صِط   التنبيهات اللطيفة  ( انتر: السعدمُ)

 .ُُ( سورة الشورل :جزت من آية ِ)
 .ُُ( سورة الشورل :جزت من آية ّ)
 .ُُ( سورة الشورل :جزت من آية ْ)
ٓ
ى  الزائغوف عن سةيل الرسل كأتةاعه  ُب أ٠بات هللا كصفاتو، غلوا ُب جانا اإلثةات، كقٌصركا ُب جانا النفي،  اظتشبهة: 

كطريقته  أ   أثةتوا  الصفات على كجو ٲباثل صفات ا٤بخلوقْب، فقالوا:  كجو، كيداف، كعيناف، كوجوىنا، كأيدينا، 
 .ُِ،د.ط ، ص ريب التدمريةتقكأعيننا، ك٫بو ذلك. انتر : ابن عثيمْب ، 

 .ُُ( سورة الشورل : جزت من آية ٔ)
ٕ
ى  الزائغوف عن سةيل الرسل كأتةاعه  ُب أ٠بات هللا كصفاتو، كى  الذين أنكركا ما ٠بى هللا تعاا، ككصف بو نفسو  اظتعطلة: 

فه  ٧برًٌفوف للنصوص، معطًٌلوف  إنكاران كليٌان أك جزئيٌان، كحرٌفوا من أجل ذلك نصوص الكتاب ا٢بكي ، كالسنة النةوية،
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،:"أم: ىػػػػل تعلػػػػ   (ّ)    ڀ    ڀ  ڀ   ڀچ  كقػػػػاؿ أيضػػػػان عنػػػػد قولػػػػو تعػػػػاا:الػػػػدليل الثالػػػػث: 
مسػػاميا كمشػػا ا ك٩بػػاثال مػػن ا٤بخلػػوقْب. كىػػذا اسػػتفهاـ ٗبعػػُب النفػػي، ا٤بعلػػـو ابلعقػػل. أم: ال تعلػػ  لػػو 
مسػػاميا كال مشػػا ا، ألنػػو الػػرب، كغػػّبه مربػػوب، ا٣بػػالق، كغػػّبه ٨بلػػوؽ، الغػػِب مػػن ٝبيػػع الوجػػوه، كغػػّبه 

الكمػاؿ ا٤بطلػق مػن ٝبيػع الوجػوه، كغػّبه انقػر لػيس فيػو فقّب ابلذات من كػل كجػو، الكامػل الػذم لػو 
من الكماؿ إال ما أعطاه هللا تعاا، فهذا برىاف قاطع على أف هللا ىو ا٤بستحق إلفػراده ابلعةوديػة، كأف 
عةادتػػو حػػق، كعةػػادة مػػا سػػواه ابطػػل، فلهػػذا أمػػر بعةادتػػو كحػػده، كاالصػػطةار ٥بػػا، كعلػػل ذلػػك بكمالػػو 

 .(ْ)ات ا٢بسُب"كانفراده ابلعتمة كاأل٠ب

ُب موضػػػع آخػػػر: "اشػػػتملت علػػػى أف هللا تعػػػاا كامػػػل األ٠بػػػات كالصػػػفات  –رٞبػػػو هللا -كقػػػاؿ  
عتي  النعوت، جليل القدر كليس لو ُب ذلك شةيو كال نتّب كال ٠بي بل قد تفرد ابلكماؿ ا٤بطلػق مػن 

على ىذا أكرب األدلة على أنو الذم ال تنةغي العةادة التاىرة كالةاطنة،  ، كدؿٌ ٝبيع الوجوه كاالعتةارات
القلةيػة كالةدنيػػة كا٤باليػة، إالٌ لوجهػػو الكػػرمي، خالصػة ٨بلصػػة؛ كمػا خلػػر لػػو الكمػاؿ كالعتمػػة كالكػػربايت 

 .(ٓ)كاجملد كا١بالؿ"

 الدليل الرابع :تقرير القرآف عتذا األصل:    

قػػرآف الكػػرمي مػػن أكلػػو إا آخػره يقػػرر ىػػذا األصػػل الػػذم ىػػو أكػػرب األصػػوؿ أف ال –رٞبػػو هللا -كقػد بػػْبَّ 
كأعتمهػػا ،بقولػػو: " انتػػر إا توحيػػد هللا كتفػػرده ابلوحدانيػػة، كتوحػػده بصػػفات الكمػػاؿ، كيػػف كانػػت 
الكتا السماكية مشحونة  ا، بل ىي ا٤بقصد األعت ، كخصوصا القرآف الذم ىو من أكلػو إا آخػره 

                                                                                                                                                                                     

للصفات، كى  أربع طوائف: أكالن: األشاعرة كمن ضاىاى  من ا٤باتريدية ، اثنيان: ا٤بعتزلة، اثلثان: غالة ا١بهمية، كالقرامطة، 
 .ِْ، صمرجع ساباكالةاطنية، رابعان: غالة الغالة من الفالسفة ،كا١بهمية كالقرامطة كالةاطنية. انتر : ابن عثيمْب ، 

 .ُُ( سورة الشورل :جزت من آية ُ)
 (.ْٕٓ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدم،ِ)
 .ٓٔ( سورة مرمي: جزت من آية ّ)
 (.ْٖٗ/ ُ،)اظترجع السابا ( انتر: السعدم،ْ)
 .ُٔ، صُ(، طاجمللد األكؿ-ثقافة إسبلمية)اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ( انتر: السعدم، ٓ)
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م ىػػػػو أكػػػػرب األصػػػػوؿ كأعتمهػػػػا كانتػػػػر كيػػػػف اتفقػػػػت ٝبيػػػػع الرسػػػػل كاألنةيػػػػات يقػػػػرر ىػػػػذا األصػػػػل الػػػػذ
كخصوصا خاٛبه  كإمامه  دمحم  ، على توحيد هللا كأنو متفرد ابلوحدانية كعتمة الصفات: من سعة 

ا٢بسػن العل ، ك وؿ القدرة كاإلرادة كعمـو ا٢بجة كا٢بكمة كا٤بلك كاجملد كالسػلطاف كا١بػالؿ كا١بمػاؿ ك 
ٍب انتر إا ىذا األصل العتػي  ُب قلػوب سػادات ا٣بلػق، ك أكيل ، كاإلحساف ُب أ٠بائو كصفاتو كأفعالو

األلةػاب الكاملػة، كالعقػوؿ التامػػة كيػف ٘بػده أعتػػ  مػن كػل شػػيت، كأكػرب مػن كػػل شػيت، كأكضػح مػػن  
 .(ُ)كل شيت، كأنو مقدـ على ا٢بقائق كلها"

ا كاتفقػت عليػو الرسػل ىػو ا٤بػنهج ا٢بػق الػذم ال ٯبػوز العػدكؿ كمعلـو أف ا٤بنهج الذم أنزلػت بػو الكتػ
عنو، بل إف العدكؿ عنو إا غّبه بعػد كضػالؿ كاسػتةداؿ للػذم ىػو أدىن ابلػذم ىػو خػّب، ككلمػا ازداد 
اإلنساف رغةة ُب غّبه من ا٤بناىج ازداد بعدا عن الطريق ا٤بستقي ، ككلما بعد عن الطريق ا٤بستقي  ازداد 

 .(ِ)ت هللا كصفاتوإ٢باده ُب أ٠با

قد قرر ا٤بسػلك الػذم سػار عليػو -رٞبو هللا تعاا–من خالؿ ما تقدـ ٪بد أف الشيخ السعدم 
 السلف الصاّب ُب بياف كيفية اإلٲباف أب٠بات هللا كصفاتو العلى، كأ ا مةنية على أصلْب:

، كالعجػػز، -سػػةحانو كتعػػاا-أف هللا  األكؿ: ػػنة، كالنَّػػـو منػػزهه عػػن صػػفات الػػنقر مطلقػػا؛ كالسًٌ
أنػو متصػف بصػفات الكمػاؿ الػٍب ال نقػر فيهػا، علػى كجػو االختصػاص  كالثاين:.كا١بهل، كغّب ذلك

 .ٗبا لو من الصفات، فال ٲباثلو شيته من ا٤بخلوقات ُب شيت من الصفات

 أبشتا  هللا كصفاتو:أصوؿ االمياف  الثالث:اظتبحث 
 اظتطلب األكؿ: أركاف اإلمياف أبشتا  هللا كصفاتو:

دلت عليو من ا٤بعا ، كٗبا تعلقت  من قواعد األ٠بات كالصفات اإلٲباف أب٠بات هللا كصفاتو، كٗبا
 بو من اآلاثر.

                                                           

 . َّ، صُط اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )الفتاكل  ( انتر: السعدم، ُ)
 .ُُُ، صِ،طالشيخ عبد الرزتن ابن سعدم ( انتر: عةد الرزاؽ العةَّاد ، ِ)
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أنو -أم أىل السنة -بقولو:" كمن أصو٥ب  العتيمة-رٞبو هللا تعاا-كقد كضَّح ذلك الشيخ السعدم
ال يت  اإلٲباف اب حٌب يؤمن العةد ٔبميع أ٠بات هللا ا٢بسُب، كٝبيع ما دلت عليو من الصفات، كما 

صدر عنها من األفعاؿ كا٤بتعلقات كاألحكاـ. كىذه األصوؿ الثالثة ىي: أركاف اإلٲباف ابأل٠بات 
.(0)كالصفات"

ا٢بساف )القاعدة الثالثوف( كذكر فيهػا ُب كتابو القواعد -رٞبو هللا تعاا-كقعَّد الشيخ السعدم
أركاف اإلٲباف أب٠بات هللا كصفاتو فقاؿ: "ىػي ثالثػة: إٲباننػا ابالسػ ، كٗبػا دؿ عليػو مػن ا٤بعػُب، كٗبػا تعلػق 

 بو من اآلاثر. كىذه القاعدة العتيمة: خاصة أب٠بات الرب سةحانو كتعاا.

ا، كيػررت ُب آايت متعػددة، ٕبسػا مػا كُب القرآف من األ٠بػات ا٢بسػُب مػا ينيًٌػف عػن ٜبػانْب ا٠بػ
يناسػػا ا٤بقػػاـ، كمػػا تقػػدـ بعػػض اإلشػػارة إليهػػا. كىػػذه القاعػػدة تنفعػػك ُب كػػل اسػػ  مػػن أ٠بائػػو ا٢بسػػُب 
ا٤بتعلقػػة اب٣بلػػق كاألمػػر، كالثػػواب كالعقػػاب، فعليػػك أف تػػؤمن أبنػػو علػػي ، كذك علػػ  عتػػي ، ك٧بػػيط بكػػل 

يت، كرحػي ، كذك رٞبػة عتيمػة كرٞبتػو كسػعت  شيت، قدير، كذك قدرة كقوة عتيمة كيقدر علػى كػل شػ
كل شيت كالثالثة متالزمػة، فاالسػ  دؿ علػى الوصػف، كذلػك دؿ علػى ا٤بتعلػق. فمػن نفػى كاحػدان مػن 
ىػػذه األمػػور الثالثػػة ف نػػو مل يػػت  إٲبانػػو أب٠بػػات الػػرب كصػػفاتو، الػػذم ىػػو أصػػل التوحيػػد. كلنكتػػف  ػػذا 

  .(ِ)مط"األ٭بوذج ليعرؼ أف األ٠بات كلها على ىذا الن

                                                           

 .ََُ، صُ، طتوضيح الكافية الشافية( انتر: السعدم، ُ)





تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن  كلنفس ا٤بؤلف:(، ّْ،ّّ/ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدم،ِ)
اجملموعة  ، ك أيضان:ُُ، صُط اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )الفتاكل   ، كلو أيضان:ٕ، صُ، طالقرآف

،  اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )التفسًن .ِٔ، صُ، طالكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية 
 .ُٗ، صُط
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لػو  بقولو: "كل اس  مػن أ٠بائػو ق ُٕٓ)ت-رٞبو هللا-كقد كضَّح ذلك اإلماـ ابن القي  
 تعةد ٨بتر بو علمنا كمعرفةن كحاالن:

علمنا كمعرفة: أم إف من عل  أف هللا مسمى  ذا االس  كعرؼ ما يتضمنو من الصفة ٍب اعتقد ذلك 
هللا مدلوالن خاصِّا كأتثّبنا معيننا ُب القلا كالسلوؾ، فهذه عةادة. كحاالن: أم إف لكل اس  من أ٠بات 

ف ذا أدرؾ القلا معُب االس  كما يتضمنو كاستشعر ذلك، ٘باكب مع ىذه ا٤بعا ، كانعكست ىذه 
.(0)ا٤بعرفة على تفكّبه كسلوكو"

 أف أ٠بات هللا تعاا إف دلت على كصف متعد، تضمنت ثالثة أمور:فتةْب ٩با سةق 

 :لثالػػثثةػػوت الصػػفة الػػٍب تضػػمنها  عػػز كجػػل ا الثػػاين:لػػك االسػػ   عػػز كجػػل ،ثةػػوت ذ أحػػدىا:
ثةوت حكمها كمقتضاىا ك٥بذا استدؿ أىل العل  على سقوط ا٢بد عػن قطػاع الطريػق ابلتوبػة، اسػتدلوا 

 چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  چ  علػػػػػى ذلػػػػػػك بقولػػػػػػو تعػػػػػػاا:
،ألف مقتضػػى ىػػذين اال٠بػػْب أف يكػػوف هللا تعػػاا قػػد غفػػر ٥بػػ  ذنػػو  ، كرٞبهػػ  إبسػػقاط ا٢بػػد عػػنه  (ِ)

مثػػاؿ ذلػػك: "السػػميع" يتضػػمن إثةػػات السػػميع ا٠بػػان  تعػػاا، كإثةػػات السػػمع صػػفة لػػو كإثةػػات حكػػ  
چڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ     ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ  ذلػػك كمقتضػػاه كىػػو أنػػو يسػػمع السػػر كالنجػػول كمػػا 

كإف دلت على كصف غّب متعد تضمنت أمرين: أحػدٮبا: ثةػوت ذلػك االسػ   عػز كجػل الثػا : ،(ّ)
عػز كجػل  –ثةوت الصفة الػٍب تضػمنها  عػز كجػل مثػاؿ ذلػك: "ا٢بػي" يتضػمن إثةػات ا٢بػي ا٠بػان  

 .،كمثالو ا٢بي كالقيـو(ْ)كإثةات ا٢بياة صفة لو –

 اظتطلب الثاين: أقساـ الصفات.

                                                           

 (.َِْ/ُ، )ِ، طمدارج السالكٌن( ابن القي ، ُ)
 .ّْ( سورة ا٤بائدة: آيةِ)
 .ُ( سورة اجملادلة: جزت من آيةّ)
 .ُّد.ط، ص القواعد اظتثلي يف صفات هللا كأشتائو اضتسىن ( انتر: ابن عثيمْب، ْ) 
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إا تقسػػػػي  صػػػػفات هللا جػػػػل كعػػػػال بقولػػػػو: "كمػػػػن  –رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا -السػػػػعدمأشػػػػار الشػػػػيخ 
 األصوؿ ا٤بتفق عليها بْب السلف الٍب دلت عليها ىذه النصوص أف صفات الةارم قسماف:

 .صفات ذاتية القس  األكؿ:

 صفات فعلية. القس  الثا :

كالقػوة، كالعػزة، كا٤بلػك، ال تنفك عنها الػذات كصػفة ا٢بيػاة، كالعلػ ، كالقػدرة،  صفات ذاتية: 
 كالعتمة، كالكربايت، ك٫بوىا كالعلو ا٤بطلق.

تتعلػػػق  ػػػا أفعالػػػو ُب كػػػل كقػػػت كآف كزمػػػاف ك٥بػػػا آاثرىػػػا ُب ا٣بلػػػق كاألمػػػر ،  كصػػػفات فعليػػػة:
فيؤمنوف أبنو تعاا فعاؿ ٤با يريد ، كأنػو مل يػزؿ كال يػزاؿ يقػوؿ كيػتكل  كٱبلػق كيػدبر األمػور ، كأف أفعالػو 

فشيئنا ، تةعنا ٢بكمو كإرادتو ، ف ف شرائعو كأكامره كنواىيػو الشػرعية ال تػزاؿ تقػع شػيئنا فشػيئنا ، تقع شيئنا 
كقػػد دؿ علػػى ىػػذا األصػػل الكةػػّب مػػا ُب ىػػذه النصػػوص مػػن ذكػػر قػػاؿ كيقػػوؿ ، ك٠بػػع كيسػػمع ، ككلػػ  
 كيكلػػػ  ، كاندل كانجػػػى ، كعلػػػ  ، ككتػػػا كيكتػػػا ، كجػػػات كٯبػػػيت ، كأتػػػى كأيٌب ، كأكحػػػى كيػػػوحي ،

ا٤بػػذكورة آنفنػػا ، ك٫بوىػػا مػػن األفعػػاؿ ا٤بتنوعػػة الػػٍب تقػػع مقيػػدة أبكقاهتػػا ، كمػػا ٠بعػػت ُب ىػػذه النصػػوص 
 .(ُ)من أكرب األصوؿ كأعتمها"كىذا 

إا أف ىػذا ىػو التقسػي  ا٢بػق عنػد أىػل السػنة،  –رٞبػو هللا تعػاا -كقد أشػار الشػيخ السػعدم
لصػػفات الةػػارم، كأف  الصػػحيح :" ىػذا ىػػو التقسػي كبػْبَّ بطػػالف التقسػي  الةاطػػل عنػد ا٤بخػػالفْب بقولػػو

صفات الذات متعلقة ابلذات، كصفات أفعالو متصفة  ػا الػذات، كمتعلقػة ٗبػا ينشػا عنهػا مػن األقػواؿ 
 كاألفعاؿ.

                                                           

 . ّٗ، صُ، طاظتباحث اظتنيفةالتنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليو الواسطية من ( انتر: السعدم، ُ)
: اجملموعة الكاملة ظتؤلفات  ن ، كأيضإُ، صُط اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )الفتاكل   كانتر لنفس ا٤بؤلف:

 .ِّٔ، صُ، طالشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية 
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أف صػػػفات األفعػػػاؿ ال تقػػػـو بػػػذات هللا، بػػػل الفعػػػل  الباطػػػلكأمػػػا تقسػػػي  بعػػػض أىػػػل الكػػػالـ 
عنػػدى  عػػْب ا٤بفعػػوؿ، فهػػذا قػػوؿ ابطػػل ابلكتػػاب كالسػػنة كاإلٝبػػاع مػػن السػػلف، كىػػو ٨بػػالف ٤بػػا يعقلػػو 
العقالت ُب قلو  ، ف ف صفات األفعاؿ قائمة ٗبن فعلها، كمتصػف  ػا مػن قا٥بػا أك عملهػا، كال يتصػور 

لػػوؽ مػػن غػػّب خلػػق، كمػػا ال يتصػػور أحػػد ا٠بػػان مشػػتقان داالن علػػى ُب العقػػل مفعػػوؿ مػػن غػػّب فعػػل، كال ٨ب
غػػّب صػػفة ُب اػػل ا٤بسػػمى بػػو. كالػػذم أكجػػا ٥بػػ  ىػػذا الغلػػط الفػػاحش زعمػػوا أ ػػ  إذا مل يقولػػوا  ػػذا 
اقتضى حلوؿ ا٢بوادث ُب ذات هللا، فنفوا  ذا كل صفة فعليػة  فػانكركا اسػتواته علػى عرشػو كنزكلػو، 

دىا شػػيئان فشػػيئان، كأقوالػػو الػػٍب يػػتكل   ػػا شػػيئان بعػػد شػػيت. كىػػذا التعطيػػل ألفعالػػو نتػػّب كأفعالػػو الػػٍب يوجػػ
تعطيػػل ا١بهميػػة كمػػن تػػةعه  ١بميػػع صػػفات هللا الذاتيػػة كالفعليػػة، كال فػػرؽ بػػْب األمػػرين. فػػ ذا كػػاف ىػػذا 

 التعطيل لصفاتو الذاتية ابطالن فكذلك التعطيل لصفاتو الفعلية ابطل.

ف    أثةتوا كػل مػا جػات بػو الكتػاب كالسػنة مػن صػفات هللا، كاعَبفػوا  ماعةأىل السنة كاصتأما 
 ػػا ال فػػرؽ عنػػدى  بػػْب الصػػفات الذاتيػػة كالصػػفات الفعليػػة ا٤بتعلقػػة ٗبشػػيئتو كقدرتػػو، ككلهػػا قائمػػة اب، 
كهللا موصػػوؼ  ػػا، كىػػو القػػوؿ الػػذم دؿ عليػػو النقػػل كالعقػػل، كمػػن أكصػػاؼ األفعػػاؿ األ٠بػػات ا٤بزدكجػػة  

 .(ُ)٤بقدـ ا٤بؤخر كالضار النافع كا٤بعطي ا٤بانع ك٫بوىا." كا

إا معانيها  -رٞبو هللا تعاا-، مع بياف الشيخ السعدم (2)كاضرب أمثلة للصفات الذاتية كالفعلية
 ا١بليلة كمنها:

 أكالن: من الصفات الذاتية:
                                                           

ؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اجملموعة الكاملة ظت (،كانتر:ِٔٓ/ُ،)ُ، طتيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ُ)
 .ِٖٓ،ِْٔصمرجع سابا ، اإلسبلمية 

، ص ِ( انتر: ٤بزيد من األمثلة للصفات الذاتية كالفعلية ، كتاب :عةد الرزاؽ العةَّاد، الشيخ عةد الرٞبن ابن سعدم، طِ)
ُّْ-ُّٖ. 
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"فالسميع الذم أحاط ٠بعو ٔبميع ا٤بسموعات، فكل ما ُب العامل  الصفة األكىل: صفة )السمع :
العلوم كالسفلي من األصوات يسمعها سرىا كعلنها ككا ا لديو صوت كاحد ال ٚبتلط عليو 

ك٠بعو تعاا  كالقريا كالةعيد كالسر كالعالنية عنده سوات...األصوات كال ٚبفى عليو ٝبيع اللغات 
ألصوات التاىرة كالةاطنة، ا٣بفية كا١بلية، كإحاطتو التامة  ا. الثا : نوعاف: أحدٮبا: ٠بعو ١بميع ا

.(1)٠بع اإلجابة منو للسائلْب كالداعْب كالعابدين فيجيةه  كيثيةه  "  

كالةصّب الذم يةصر كل شيت كإف دؽ كصغر فيةصر دبيا النملة  الصفة الثانية: صفة )البصر : 
السودات على الصخرة الصمات ُب الليلة التلمات كٝبيع أعضائها الةاطنة كالتاىرة كسرايف القوت ُب 

أعضائها الدقيقة، كيرل سرايف ا٤بات ُب أغصاف األشجار كعركقها كٝبيع النةااتت على اختالؼ 
ل نياط عركؽ النملة كالنحلة كالةعوضة كأصغر من ذلك فسةحاف من أنواعها كصغرىا كدقها، كير 

ٙبّبت العقوؿ ُب عتمة كسعة متعلقات صفاتو ككماؿ عتمتو كلطفو كخربتو ابلغيا كالشهادة 
  .(2)كا٢باضر كالغائان كيرل خياانت األعْب كتقلةات األجفاف، كحركات ا١بناف  

 أكالن: من الصفات الفعلية:

الكماؿ ا٤بطلق التػاـ مػن ٝبيػع الوجػوه اثبػت  تعػاا نقػال  إف صفة )الصرب :الصفة األكىل: 
كصػػربه أكمػػل صػػرب؛ ألنػػو عػػن كمػػاؿ  ،ُب ٝبيػػع األ٠بػػات كالصػػفات كالنعػػوت كمػػن أنػػواع الكمػػاؿ الصػػرب

 .(ّ)قدرة، ككماؿ غُب عن ا٣بلق ككماؿ رٞبة ك إحساف  

                                                           

اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم  (،كانتر لنفس ا٤بؤلف:ِِٔ/ٓ،)ُ، طتيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ُ)
 .ِِٗ،ِِٖص  ُط، )العقيدة اإلسبلمية 

اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم  (،كانتر لنفس ا٤بؤلف:ِِٔ/ٓ،)ُ، طتيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ِ)
 "بتصرؼ". .ِِٗ صمرجع سابا  ، )العقيدة اإلسبلمية 

اجملموعة  (، كلنفس ا٤بؤلف:ُِ/ُٔ، )ُط لكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )الفتاكل  اجملموعة ا( انتر: السعدم، ّ)
 .ِِْ، صُ، طالكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية 
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  الصفة الثانية: )اإلتياف كالنزكؿ كاالستوا  : 

أنو كردت آايت قرآنية  ا تتضح أقواؿ أىل السنة ا٤بثةتْب -رٞبو هللا تعاا-يةْب الشيخ السعدم 
للصفات اإلخةارية، كاالستوات، كالنزكؿ كاجمليت، كغّبىا، مع رده للمخالفْب ٥با ابلدليل النقلي 

 كالعقلي، من ىذه األدلة القرآنية:

ىئ  ىئ    ىئۆئ  ۈئ  ۈئ      ېئ  ېئ  ېئ  ەئ  ەئ  وئ     وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئٹ ٹ چ  الػػػدليل األكؿ: 

چی  ی  ی   
(ُ)

 عند تفسّب ىذه اآلية:–رٞبو هللا تعاا -يقوؿ الشيخ السعدم، 

"كىػػذا فيػػو مػػن الوعيػػد الشػػديد كالتهديػػد مػػا تنخلػػع لػػو القلػػوب، يقػػوؿ تعػػاا: ىػػل ينتتػػر السػػاعوف ُب 
يػػـو ا١بػػزات ابألعمػػاؿ، الػػذم قػػد الفسػػاد ُب األرض، ا٤بتةعػػوف ٣بطػػوات الشػػيطاف، النابػػذكف ألمػػر هللا إال 

حشػػػػي مػػػػن األىػػػػواؿ كالشػػػػدائد كالفتػػػػائع، مػػػػا يقلقػػػػل قلػػػػوب التػػػػا٤بْب، كٰبػػػػق بػػػػو ا١بػػػػزات السػػػػيع علػػػػى 
 ا٤بفسدين.

كذلػػػػك أف هللا تعػػػػاا يطػػػػوم السػػػػماكات كاألرض، كتنثػػػػر الكواكػػػػا، كتكػػػػور الشػػػػمس كالقمػػػػر، كتنػػػػزؿ 
چۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ      چ تعػػاا: ا٤بالئكػػة الكػػراـ، فتحػػيط اب٣بالئػػق، كينػػزؿ الةػػارم تةػػارؾ 

(ِ)
ليفصػػل بػػْب ، 

 عةاده ابلقضات العدؿ.

فتوضع ا٤بوازين، كتنشر الدكاكين، كتةيض كجوه أىل السػعادة كتسػود كجػوه أىػل الشػقاكة، كيتميػز أىػل 
 ا٣بّب من أىل الشر، ككل ٯبازل بعملو، فهنالك يعض التامل على يديو إذا عل  حقيقة ما ىو عليو.

أشػػةهها دليػػل ٤بػػذىا أىػػل السػػنة كا١بماعػػة، ا٤بثةتػػْب للصػػفات االختياريػػة، كاالسػػتوات، كىػػذه اآليػػة كمػػا 
كالنػػزكؿ، كاجملػػيت، ك٫بػػو ذلػػك مػػن الصػػفات الػػٍب أخػػرب  ػػا تعػػاا، عػػن نفسػػو، أك أخػػرب  ػػا عنػػو رسػػولو 

ا للمعطلػػة علػػى  ، فيثةتو ػػا علػػى كجػػو يليػػق ٔبػػالؿ هللا كعتمتػػو، مػػن غػػّب تشػػةيو كال ٙبريػػف، خالفػػ
اخػػػتالؼ أنػػػواعه ، مػػػن ا١بهميػػػة، كا٤بعتزلػػػة، كاألشػػػعرية ك٫بػػػوى ، ٩بػػػن ينفػػػي ىػػػذه الصػػػفات، ك يتػػػاكؿ 

                                                           

 َُِ( سورة الةقرة: آية ُ)
 َُِ( سورة الةقرة: جزت من آية ِ)
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ألجلها اآلايت بتاكيالت ما أنزؿ هللا عليها من سلطاف، بل حقيقتها القدح ُب بياف هللا كبياف رسػولو، 
ت لػيس معهػ  دليػل نقلػي، بػل كال كالزع  أبف كالمه  ىو الذم ٙبصل بػو ا٥بدايػة ُب ىػذا الةػاب، فهػؤال

 دليل عقلي.

:فقػػد اعَبفػػوا أف النصػػوص الػػواردة ُب الكتػػاب كالسػػنة، ظاىرىػػا بػػل صػػرٰبها، داؿ  الػػدليل النقلػػي أمػػا 
علػػى مػػذىا أىػػل السػػنة كا١بماعػػة، كأ ػػا ٙبتػػاج لػػداللتها علػػى مػػذىةه  الةاطػػل، أف ٚبػػرج عػػن ظاىرىػػا 

 و من ُب قلةو مثقاؿ ذرة من إٲباف.كيزاد فيها كينقر، كىذا كما ترل ال يرتضي

: فليس ُب العقل ما يدؿ على نفػي ىػذه الصػفات، بػل العقػل دؿ علػى أف الفاعػل العقلي الدليلكأما 
أكمػػل مػػن الػػذم ال يقػػدر علػػى الفعػػل، كأف فعلػػو تعػػاا ا٤بتعلػػق بنفسػػو كا٤بتعلػػق ٖبلقػػو ىػػو كمػػاؿ، فػػ ف 

٥بػ : الكػالـ علػى الصػفات، يتةػع الكػالـ علػى الػذات، زعموا أف إثةاهتا يػدؿ علػى التشػةيو ٖبلقػو، قيػل 
فكمػا أف  ذاات ال تشػةهها الػذكات، فللػو صػفات ال تشػةهها الصػفات، فصػفاتو تةػع لذاتػو، كصػػفات 

 خلقو، تةع لذكاهت ، فليس ُب إثةاهتا ما يقتضي التشةيو بوجو.

الصػػفات: إمػػا أف تثةػػت كيقػػاؿ أيضػػا، ٤بػػن أثةػػت بعػػض الصػػفات، كنفػػى بعضػػا، أك أثةػػت األ٠بػػات دكف 
ا١بميػػع كمػػا أثةتػػو هللا لنفسػػو، كأثةتػػو رسػػولو، كإمػػا أف تنفػػي ا١بميػػع، كتكػػوف منكػػرا لػػرب العػػا٤بْب، كأمػػا 
إثةاتك بعض ذلك، كنفيك لةعضػو، فهػذا تنػاقض، ففػرؽ بػْب مػا أثةتػو، كمػا نفيتػو، كلػن ٘بػد إا الفػرؽ 

السػػػنة: كاإلثةػػػات ٤بػػػا نفيتػػػو ال يقتضػػػي سػػػةيال فػػػ ف قلػػػت: مػػػا أثةتػػػو ال يقتضػػػي تشػػػةيها، قػػػاؿ لػػػك أىػػػل 
تشةيها، ف ف قلت: ال أعقل من الذم نفيتو إال التشةيو، قاؿ لك النفاة: ك٫بن ال نعقل من الذم أثةتو 

 إال التشةيو، فما أجةت بو النفاة، أجابك بو أىل السنة، ٤با نفيتو.

تو، فهو متناقض، ال يثةت لو كا٢باصل أف من نفى شيئا كأثةت شيئا ٩با دؿ الكتاب كالسنة على إثةا
(.ُ)"دليل شرعي كال عقلي، بل قد خالف ا٤بعقوؿ كا٤بنقوؿ



                                                           

 .(2/94)،ُ، طتيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدم،ُ)
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ٺ  ٺ  ٿ    ٺٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٹ ٹ چ الػػػػػدليل الثػػػػػاين: 

 چڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ    ڄٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄ
يقػوؿ ،(ُ)

"كُب ىػػذه اآليػػة دليػػل ٤بػػذىا أىػػل السػػػنة عنػػد تفسػػّب ىػػػذه اآليػػة:–رٞبػػو هللا تعػػاا -السػػعدمالشػػيخ 
كا١بماعػػة ُب إثةػػات األفعػػاؿ االختياريػػة  تعػػاا كاالسػػتوات كالنػػزكؿ كاإلتيػػاف  تةػػارؾ كتعػػاا مػػن غػػّب 

 (.ِ)تشةيو لو بصفات ا٤بخلوقْب، كُب الكتاب كالسنة من ىذا شيت كثّب"

من أقساـ  للصفات داخل ُب الصػفات الثةوتيػة، -رٞبو هللا تعاا-ر اليو الشيخ السعدمكما أشا      
 : الصفات الثةوتية، كالصفات السلةية.(ّ) حيث أف الصفات تنقس  إا قسمْب

، ككلهػا صػفات   : مػا أثةتػو هللا تعػاا لنفسػو ُب كتابػو، أك علػى لسػاف رسػولوالصفات الثبوتية ىػي 
،كأمثلػػة ىػػذه الصػػفات كثػػّبة ،كمنهػػا: العلػػ ، كا٣بلػػق، كا٢بيػػاة،  كمػػاؿ، ال نقػػر فيهػػا بوجػػو مػػن الوجػػوه

كالقػػػػدرة، كاإلرادة كالسػػػػمع، كالةصػػػػر، كالكػػػػالـ، كاإلحيػػػػات، كاإلماتػػػػة، ك الرضػػػػى، كالغضػػػػا، كالوجػػػػو، 
 حقيقة على الوجو الالئق بو.  ااكاليدين، كالرجل، كالعلو كاالستوات، كغّب ذلك؛ فيجا إثةاهتا  تع

 ك ىذه الصفات الثةوتية تنقس  إا قسمْب:

، كىي: الٍب مل يزؿ كال يزاؿ متصفان  ا؛ كالعل ، كالقدرة، كالسمع، كالةصر، كالعزة، صفات ذاتية أكالن:
 كا٢بكمة، كالعلو، كالعتمة، كمنها الصفات ا٣بربية؛ كالوجو، كاليدين، كالعينْب.

                                                           

 ُٖٓاألنعاـ: آية ( سورة ُ)
 .(2/280)،مرجع سابا ( انتر: السعدم،ِ)

 ُِّ/ّد.ط، ) در  تعارض العقل ك النقل  ( انتر: للمزيد من معرفة أقساـ الصفات إا ا٤براجع التالية: انتر: ابن تيمية، ّ)
أٞبد بن حجر آؿ ( ،انتر:  ٖٔ،ِْْ/ٔ،) ّ،طغتموع الفتاكل،كلو أيضان: َٖ،د.ط،صالرد على اظتنطقيٌن(،كلنفس ا٤بؤلف: 
الكواشف اصتلية عن معاين (،عةد العزيز السلماف ، ٖٓ/ ُ) ُ،ط العقائد السلفية أبدلتها النقلية كالعقليةبوطامي الةنعلي، 

ثلي القواعد اظت( ، كلنفس ا٤بؤلف ابن عثيمْب، ُِْ/ ُ، )ُ، طالعقيدة الواسطية . ابن عثيمْب، شرحِْٗ،صٔ،ط الواسطية
 ،نقده ظتسالك اظتتكلمٌن كالفبلسفة يف اإلعتيات-ابن تيمية السلفي ىراس، ، ِٖد.ط، ص يف صفات هللا كأشتائو اضتسىن 

الصفات  ، التميمي،َِّ،ص ّ،طالصفات اإلعتية يف الكتاب كالسنة النبوية .،دمحم أماف بن علي ا١بامى، ٕٖ، صُط
 .ِٖ،صُ،ط صفات هللا عز كجلعةد القادر السقاؼ، ،علوم بن ٖٓ،د.ط ،صاإلعتية تعريفها أقسامها 
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كىي: الٍب تتعلق ٗبشيئة هللا، إف شات فعلها، كإف شات مل يفعلها: كا٣بلق،  فعلية  اثنيان: صفات
 كالرزؽ، كاالستوات على العرش، كالنزكؿ إا السمات الدنيا، كاجمليت، ك٫بوىا.

، ك كلهػػػا عػػػن نفسػػػو ُب كتابػػػو ،أك علػػػى لسػػػاف رسػػػولو  مػػػا نفػػػاه هللا  كالصػػػفات السػػػلبية ىػػػي:
، كالتلػػػػ ، كاٚبػػػػاذ صػػػػفات نقػػػػر ُب حقػػػػو:  كأمثلتهػػػػا كثػػػػّبة، منهػػػػا: ا٤بػػػػوت، كا١بهػػػػل، كالعجػػػػز، كالنػػػػـو

 .الصاحةة، أك الولد، أك الشريك، ك٫بو ذلك

٩با تقدـ تةْب أف من قواعد صفات هللا تعاا، أ ا تنقسػ  إا قسػمْب: صػفات ذاتيػة، صػفات         
 السلف الصاّب كىو ا٤بنهج ا٢بق.كفق منهج -رٞبو هللا تعاا-فعلية، كىذا ما قرره الشيخ السعدم

 اظتبحث الرابع: تفسًن أشتا  هللا اضتسىن.

 اظتطلب األكؿ: منهج شرح أشتا  هللا اضتسىن: 

ىذا األصل ىو أعت  أصوؿ التوحيد، بل ال يقـو التوحيد كال يت  كال يكمل حٌب ينةِب على ىذا 
رفة أ٠بائو ا٢بسُب كما تشتمل عليو من األصل، ف ف التوحيد يقول ٗبعرفة هللا، كمعرفة هللا أصلها مع

 ا٤بعا  العتيمة كالتعةد  بذلك.

ا، من أحصاىا  - -ككرد حديث أف رسوؿ هللا  قاؿ: )إف  تسعةن كتسعْب ا٠بنا، مائة إال كاحدن
كإحصاؤىا ٙبصيل معانيها ُب القلا، كامتالت القلا من آاثر ىذه ا٤بعرفة، ف ف كل .(ُ)دخل ا١بنة( 

لي العةد ُب ىذه الدار كال ُب دار القرار أجلَّ  اس  لو ُب القلا ا٣باضع  ا٤بؤمن بو أثر كحاؿ ال ٰبيىصًٌ

                                                           

، ِّٕٗ(، رق  ا٢بديث: ُِٗٔ/  ٔ، كتاب التوحيد، ابب: إف  مائة اس  إال كاحدة، )صحيحوأخرجو الةخارم ُب  (ُ)
، ُب كتاب صحيحو[، كأخرجو الةخارم أيضان ُب ِّٕٗ( حديث ّٕٕ/ُّ، )فتح البارم]انتر: ابن حجر العسقال ، 

فتح  ، ]انتر: ابن حجر العسقال ،ِٖٓٓ(، رق  ا٢بديث: ُٖٗ/  ِابب: ما ٯبوز من االشَباط ك الثنيا ُب اإلقرار، )الشركط، 
، كتاب الذكر كالدعات كالتوبة، ابب: ُب أ٠بات هللا تعاا صحيحو[.كأخرجو مسل  أيضان ُب ِّٕٔ( حديث ّْٓ/ٓ، )البارم

 ن أيب ىريرة هنع هللا يضر.ع .ٖٔٗٔ(، رق  ا٢بديث: ّٔ/ٖكفضل من أحصاىا، )
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 .(0)كأعت  منها، فنسالو تعاا أف ٲبنَّ علينا ٗبعرفتو ك٧بةتو كاإلانبة إليو
بشرح أ٠بات هللا ا٢بسُب ،كاتس  منهجو  عند شرحو أل٠بات  -رٞبو هللا تعاا-ىت  الشيخ السعدمكقد ا

هللا ا٢بسُب بةياف ا٤بعُب التاىر لالس  مع الغوص ُب بياف ا٤بعا  اإلٲبانية لو٠بات ا٢بسُب، كبياف آاثر 
 مع إغفالو لوكجو اإلٲباف  ا. كىذه السمة ٩با مٌيزت شرحو على كثّب من شركح األ٠بات ا٢بسُب

.(2)اللغوية لالس ، كىذا ظاىر ُب أغلا األ٠بات الٍب شرحها رٞبو هللا تعاا

 ككبلـ السعدم عنها. (ّ)أمثلة ألشتا  هللا اضتسىناظتطلب الثاين: 

 تبارؾ كتعاىلهللاأكالن: اسم اصتبللة 
چڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   چ  : قولو منها  (ْ)( مرةِِْٕكرد ىذا االس  ُب كتاب هللا )     

(ٓ). 
 :اظتعىن اللغوم 

 :(ٔ))هللا( أصلو )اإللو( ، ك اإللو ُب لغة العرب، أطلق ٤بعافو ٜباف ىي

أم ا٤بعةود ُب (، ٕ) چے     ۓ  ۓ        ےہ  ہ  ہ  ہ  ھ       ھ  ھ       ھٹ ٹ چ ، اظتعبود األكؿ:
 السمات ،كا٤بعةود ُب األرض.

                                                           

 .ُُ،صُفتح الرحيم اظتلك العبلـ  ط( انتر: السعدم، ُ)
 .ٓصتفسًن أشتا  هللا اضتسىن  د.ط  ( انتر: السعدم،ِ)

  وما بعدها. 65ص ، د.ط،اآلاثر اإلميانية ألشتا  هللا اضتسىن( انتر: رابب ٪بيا أمْب، ّ)
.ّّ،ص ُ، طأشتا  هللا اضتسىن( انتر: عمر األشقر، ْ)

 .ِٓٓ( سورة الةقرة، آية: ٓ)

التفسًن الكبًن كمفاتيح ( كىذه ا٤بعا  عند من قاؿ: أب ا مشتقة، ك٤بعرفة اشتقاقات لفظ ا١باللة )هللا( يرجع اا كتاب الرازم، ٔ)
ف تفسًن القرآ(. ابن كثّب،  ُْْ/ َِ، )ُطاصتامع ألحكاـ القرآف (، انتر: القرطيب، ُٕٔ- ُٓٔ/ُ، ص )ُطالغيب  
 (.ُُّ/ُ، )ِط العظيم 

 .ْٖ(سورة الزخرؼ،آية:ٕ)



 

085 
 

،أم (ُ) چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ :  إليواظتلتجأ كاظتفزكع  الثاين:
 ينصرك   على األعدات، فكانت العرب تلجا إا آ٥بتها طلةان للنصرة.

چ   ڇ  ڇ  ٹ ٹ چ  كقد كانت العرب ٙبا آ٥بتها ك تعتًٌمها ك٘بلُّها، احملبوب اظتعظم: الثالث:

 .(ِ) چ  کڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ڈڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ       ڎ

: أم: أفَّ )اإللو( ٙبتار فيو القلوب، عند التفكر ُب عتمتو سةحانو، الذم حتتار العقوؿ فيو الرابع:
 .(ّ)كتعجز عن بلوغ كنو جاللو كعتمتو 

؛ ألف ا٣بلق يتا٥بوف إليو ُب حوائجه  كيتضرعوف إليو عند شدائدى ، فاجملّب ١بميع اطتامس: اجملًن
 چېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی     ی          ی  جئ  ٹ ٹ چ ا٣بالئق من كل ا٤بضار كما 

،كىو   (ْ)
 چحئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب    جئىئ  ىئ  ی   ی    ی  یٹ ٹ چ كحده ا٤بنع  ٔبميع النع  كما 

 .(ٔ) چۇ  ۆ  ۆ       ۈ  ۈ     ٴۇ  ۋ  ٹ ٹ چ ،ك(ٓ)

                                                           

 .ْٕسورة يس،آية:ُ))

.  ُٓٔ( سورة الةقرة ،آية :ِ)

( .ِٖٕ، د.ط، ص)  األسىن يف شرح  أشتا  هللا اضتسىن( انتر: القرطيبّ)

 . ٖٖسورة ا٤بؤمنوف: آية ْ))

 . ّٓسورة النحل: آية ٓ))

 .ِٔسورة النمل: آية ٔ))
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  ڤٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤٹ ٹ چ ، االحتجاب أف لفظ ا١باللة يتضمن معُب السادس:

  .(ُ) چڤ  ڤ  ڦ  ڦ   

القلوب؛ فالقلوب ال تسكن إال إا ذكره، كاألركاح ال تفرح إال ٗبعرفتو،  تسكن إليوالذم  السابع:
كالنفوس ال تطمئن إال ابلتقرب إليو، فكل شيت ٚبافو فتهرب منو، كمن خاؼ هللا تقرب إليو 

ىت  يت     جث    متختمب  ىب  يب   جت  حت      ٹ ٹ چ  فيحصل لو االطمئناف كالسكوف، كما 

 . (2)چمث  ىث  يث   
: أف لفظ ا١باللة متضمنه ٤بعُب: أف العةاد يتوجهوف إليو كحده سةحانو كتعاا، أم: أفَّ الثامن  

ابلتضرع إليو  مولعوف: "إف العةاد مالوىوف: أم  -رٞبو هللا تعاا–)اإللو( كما قاؿ اإلماـ ابن كثّب 
ٿ    ٺڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺ  ڀٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀ ٱ  ٻ چ  ُب كل األحواؿ" ،لقولو تعاا:

  .(ّ) چٿ  ٿ           ٿ  

كقد رجح ٝباعة من العلمات القوؿ األكؿ، كأف لفظ ا١باللة "هللا" مشتق من)ألًو أيلىو( إذا عةد، فهو 
فهو  ، ككل االشتقاقات ،كا٤بعا  األخرل تدخل ٙبت ىذا ا٤بعُب األكؿ؛معبودإلو ٗبعُب مالوه أم 

 متضمن ٥با.

  اظتعاين اظتتضمنة السم اصتبللةهللاتبارؾ كتعاىل 
ىذا االس  ا١بليل ىو أعت  األ٠بات ا٢بسُب ،ك أعالىا ،ك أٝبع ٤بعانيها ،تفرَّد هللا بو تةارؾ كتعاا عن 
ٝبيع العا٤بْب ،كقد قةض هللا تعاا أفئدة ا١باىلْب كألسنته  عن التسمَّي بو،من غّب مانع كال 

    .(ُ) چ  ٴۇڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٹ ٹ چ ،(ْ)عكاز 
                                                           

  .َُّآيةسورة األنعاـ: ُ))

 .  ِٖسورة الرعد: اآلية (ِ)

  .ٕٔسورة اإلسرات :آية ّ))

(.ِٕٔ،ص)ُ،طاصتامع ألحكاـ القرآف(انتر: القرطيب ، ْ)
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وي كيعةده  (ِ): ىو ا٤بالوه ا٤بعةود، ذك األلوىيَّة، كالعةودية على خلقو أٝبعْبك هللا  ، كىو الذم ييؤ٥بًٌ
و قلوب العةاد: ٧بةةن، كتعتيمان، كخضوعان، كخوفان  (ّ)كل ا٤بخلوقات ُب السموات كاألرض، كالذم تؤ٥بًٌ

كطمعان ك رجاتان، كإجالالن، كإكرامنا 
(ْ). 

شارحان ا٤بعا  ا١بليلة  ٥بذا االس  العتي  :"كهللا عز  -رٞبو هللا تعاا-كيقوؿ الشيخ السعدم      
شانو ىو ا١بامع لصفات األلوىية كىي: صفات الكماؿ، كا١بالؿ، كا١بماؿ ، كالعتمة، مع نفي 

:ألفَّ لو  يؤلوف؛كىذه الصفات ا١بليلة "ىي الٍب يستحقُّ أف ييؤلوى، كييعةد ألجلها،  أضدادىا عنو
ألنَّو  كيؤلو::ألنو ا٤بنفرد ابلقيُّومية، كالرُّبوبية، كا٤بلك، كالسلطاف، كيؤلو  أكصاؼى العتمة كالكربايت،

: ألنو ايط بكل شيتو علمان، كيؤلوا٤بتفرد ابلرٞبة، كإيصاؿ النًٌع  التاىرة كالةاطنة إا ٝبيع خلقو، 
: ألنو ا٤بتفردي ابلغُب ا٤بطلق التاـ من كيؤلو كعزة ،كقهران، كحكمان، كحكمةن، كإحساانن، كرٞبة، كقدرة،

ٝبيع الوجوه ،كما أف ما سواه مفتقره إليو على الدكاـ من ٝبيع الوجوه، مفتقره إليو ُب حاجاتو كلها 
؛كأعت  ا٢باجات ىي :افتقاره إا عةادتو كحده، كالتالو لو كحده، فاأللوىية تتضمن ٝبيع األ٠بات 

 كما سياٌب.( ٓ)ات العلى، ك ذا احتجَّ من قاؿ: إف )هللا( ىو االس  األعت "ا٢بسُب، كالصف
ُب موضع آخر مةينان أثر ىذا االس  ا١بليل على القلا :"  -رٞبو هللا تعاا-كيقوؿ الشيخ السعدم

ف ذا تدبر اس  هللا عرؼ أف هللا تعاا لو ٝبيع معا  األلوىية، كىي كماؿ الصفات كاالنفراد  ا، 
ـ الشريك ُب األفعاؿ ألف ا٤بالوه إ٭با يؤلو ٤با قاـ بو من صفات الكمػاؿ فيحا كٱبضع لو كعد

                                                                                                                                                                                     

 .ِٓ( سورة لقماف، آية : ُ)

هبجة ( ّّ/ُ، )ِطاضتا الواضح اظتبٌن    (. كلنفس ا٤بؤلف ، َِٔ/ٓ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن( انتر: السعدم، ِ)
 .ٗ،ٖ،صُط تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف ، ُٓٔ،صْط األبرار قلوب 

(ّ)
 (.ُِّ-ُِِ/ُ،  )ُ، طجامع البياف يف أتكيل القرآفنتر: الطربم، ا

  (ُِِ/ِ، )ُ، طبدائع الفوائد(، ُُْ/ُ، د.ط، )شفا  العليل يف مسائل القضا  كالقدرانتر: ابن القي  ٤بؤلفاتو التالية: (ْ)
 .َِّ،ص ِ، ط الفوائد ، َُٖ،ص ِ، طاعتجرتٌن كابب السعادتٌنطريا 

هبجة ( ّّ/ُ، )ِطاضتا الواضح اظتبٌن    ،كلنفس ا٤بؤلف ، َِص ،ُفتح الرحيم اظتلك العبلـ  ط(انتر: السعدم، ٓ)
 . "ابختصار كتصرؼ".ٗ،ٖ،صُط تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف ، ُٓٔ،صْط قلوب األبرار 
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ألجلها، كالةارم هلالج لج ال يفوتو من صفات الكماؿ شيت بوجو من الوجوه، أك يؤلو أك بعةد ألجل نفعو 
ىو ا٤بالك لذلك   كتوليو كنصره فيجلا النفع ٤بن عةده فيدفع عنو الضرر، كمن ا٤بعلـو أفَّ هللا تعاا

كلو، كأفَّ أحدان من ا٣بلق ال ٲبلك لنفسو كال لغّبه نفعان كال ضران كال مواتن كال حياة كال نشورا ف ذا تقرر 
عنده أفَّ هللا كحده ا٤بالوه أكجا لو أف يعلق بربو حةو كخوفو كرجاته، كأانب إليو ُب كل أموره، كقطع 

و من نفسو كماؿ كال لو فعاؿ كال حوؿ كال قوة إال اب االلتفات إا غّبه من ا٤بخلوقْب ٩بن ليس ل
.(0)العلي العتي "

 هلالج لج القيـو -اضتيُّ اثنيان: هللا 
چ  :كرد ىذاف اال٠باف ُب كتاب هللا عز كجػل مقَبنػْب معػان ُب ثالثػة مواضػيع منهػا قولػو تةػارؾ كتعػاا   

چ  ھڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ   ہ  ہ
ككرد ا٠بػػػو تعػػػاا ؛ (ّ) چ  ۇئەئ  ەئ  وئ  وئ  ائچ  :- -، كقولػػػو(ِ)

( مػرتْب  منهػػا :قولػو  ك ُب دعػػات ،( ْ)چٹ   ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ چ  :)ا٢بػي( منفصػال عػػن )القيػـو
: ))اللَّهػػ  لػػك أسػػلمت، كبػػك آمنػػت، ، كقولػػو (ٓ): ))اي حػػي اي قيػػـو برٞبتػػك أسػػتغيث((النػػيب 

ال إلػػو إال أنػػت أف تضػػلِب، أنػػت ا٢بػػي كعليػػك توكلػػت، كإليػػك أنةػػت، كبػػك خاصػػمت، أعػػوذ بعزتػػك 
 .(ٔ)الذم ال ٲبوت كا١بن كاإلنس ٲبوتوف((

  :اظتعىن اللغوم 
                                                           

 .ِٔ،صِط   اظتواىب الرابنية من اآلايت القرآنية  انتر: السعدم( ُ)

 .ِٓٓسورة الةقرة،آية: ( ِ)

.ُُُ( سورة طو،آية: ّ)

 .ٖٓ( سورة الفرقاف،آية:ْ)

، كحسنهاػ األلةا  ُب صحيح ِّْٓ(، رق  ا٢بديث:ّٗٓ/  ٓ، ) ِٗكتاب الدعوات ،ابب: السنن  أخرجو الَبمذم ُب(5) 
 (.ِٕٔٗالَبمذم )

(،رق  َٖ/ٖ،كتاب الذكر كالدعات كالتوبة، ابب: التعوذ من شر ما عمل كمن شر ما مل يعمل، ) صحيحوأخرجو مسل  ُب (ٔ) 
 (.َْٕٕ) :(،رق  ا٢بديثَٖ/ٖ)
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،كىذا (ِ)، كا٢بياة :ًضدُّ ا٤بوت، ك ييسمَّى ا٤بطر حيٌان ،ألنو بو حياة األرض(ُ)ا٢بي لغةن: نقيض ا٤بيت
ن ٝبيع الوجوه كاالعتةارات االس  ا١بليل لربنا العتي  ،يدؿ على كماؿ حياتو تةارؾ كتعاا، كٛبامها م

،كما أفاد)أؿ( الذم يفيد االستغراؽ كالشموؿ" فليس ُب الوجود موجود لو حياة من ذاتو لذاتو، إال 
 .(ّ)هللا جلَّ كعال كحده" 

ك القيـو لغةن: من ًصيىغ ا٤بةالغة ُب القياـ على الشيت ، فهو السيد الذم يسوس األمور، كيدبرىا، 
اافتة ،كأيٌب الفعل على معنيْب: األكؿ: القياـ ابلذات، كالةقات على الوصف، ابلرعاية، كالعناية ،ك 

 (. ْ)كالثا : إقامة الغّب، كاإلبقات عليو، ألف غّبه مفتقر إليو

 .معىن االشتٌن يف حا هللا تعاىل 
 هللا تةارؾ كتعاا ىو ا٢بيُّ الذم ال ٲبوت أبدان ،ك ىو القيـو القائ  على كل شيت:

أكالن: فهو سةحانو ذك ا٢بياة الكاملة ُب كجودىا، ككاملةه ُب أزما ا ، فهو سةحانو حيّّ ال أكَّؿى لو  
،  (ٔ)،ك حياتو سةحانو مل تسةق بعدـ ،ك ال يلحقها زكاؿ كال فنات على الدكاـ(ٓ)ٕبدٌو ،ك ال آخر لو أبمد

، كيةيد كل من ادَّعى من دكنو (ٔ)الدكاـ  .(ٕ)إ٥بنا "، كما ٲبوت كل من اٚبذ من دكنو رابن

                                                           

  .َِٗ،صُ،ط  األشتا  اضتسىن يف القرآف الكرشانتر: الكردم  ُ)  

،مادة:"  ُ، طالعرب لساف(، ابن منتور، ُِِ/ِ، د.ط، مادة:" حي"، )معجم مقاييس اللغةابن فارس،  ِ)
 (.َُٕٓ/ِ)حي"،

 ( .ّٕٕ، د.ط، ص)  األسىن يف شرح  أشتا  هللا اضتسىنانتر: القرطيبّ))

" ،)   مرجع ساباانتر: ابن منتور ( ْ) .َٗٔ،صاظتفردات يف غريب القرآف(، االصفها ، ّٓ/ُُ،مادة "قيـو

(ٓ)
 (.ّٖٔ/ٓ) ، ُ، طجامع البياف يف أتكيل القرآفالطربم، نتر: ا
 .ّٖ،صٖ، طاصتامع أشتا  هللا اضتسىن( انتر: ماىر مقدـ، ٔ)
 (.ٗٔ) ،صٓ، طالنهج األشتى يف شرح أشتا  هللا اضتسىنالنجدم،  (.،َُٗ/ّص)   مرجع سابا انتر: الطربم (ٕ)
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، (ُ)اثنيان: فمن كماؿ حياتو كٛبامها: أنو تعاا كامل القدرة ، انفذ اإلرادة كا٤بشيئة ،ُب كلَّ كقتو كحْبو 
كىو تعاا ٰبي النفوس كاألركاح بنور العل ، كا٥بدل، كاإلٲباف ،"فةو حيت القلوب من الكفر، كا١بهل 

 .(ِ)، كالنُّكراف" 

، كال سػػػهو ، كال غفلػػػةه كال اثلثػػػان: كمػػػن كما٥بػػػا: أف حياتػػػو سػػػ ةحانو تسػػػتلـز أف ال أتخػػػذه سػػػنة كال نػػػـو
، ك ال موته أبمًٌ حاؿو من األحػواؿ، قػاؿ سػةحانو : : ))إفَّ كقػاؿ. (ّ)چ  ۓھ  ھ  ھ  ے  ے چ عجزه

 .(ْ)هللا ال يناـ كال ينةغي لو أف يناـ((
: أم القائ  بنفسو مطلقان  أبدان، فل  ٰبتج إا أحد بوجوو من الوجوه، ، ال بغّبه أزالن ك (ٓ)رابعان: كىو قيـو

 .(ٔ)الوجوه، لكماؿ غناه كقدرتو
: القائ  على ٝبيع العوامل، العلوية كالسفلية، كمن فيهما من ا٤بخلوقات، كا١بمادات، ُب  خامسان: كىو قيـو

ما فيو ٝبيع أحوا٥ب : بتدبّبى ، ك أرزاقه  ،كحفته ، كُب ٝبيع شؤك   ابلعناية كالرعاية ،ك إمدادىا بكلًٌ 
،كُب  (ٕ) چ ىۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې          ې  ې  ېچ  بقاؤىا ، كصالحها ُب كل كقت كحْب ، قاؿ عزَّ شانو:

ُب صالة الليل: ))الله  ربنا لك ا٢بمد أنت قي  السموات كاألرض ك لك ا٢بمد أنت  دعات ا٤بصطفى
، "ف فَّ صفة ا٢بياة متضمًٌنةه ١بميع صفات الكماؿ، مستلزمة ٥با، (ٖ)رب السماكات كاألرض كمن فيهن(( 

                                                           

(.ٕٗٔ/ ِ، ) ُ،ط بدائع الفوائد(.،ابن القي  ، َٖ،ص)ُطشأف الدعا   ( انتر: ا٣بطايب، ُ)

 (.ْٖ/ِ، )ُ، طكتاب التوحيد( انتر: ابن منده، ِ)
 .ِٓٓ( سورة الةقرة:آية ّ)
 .ْٓٔ(،رق  ا٢بديث:ُُُ/ُ، )«إف هللا ال يناـ » ،كتاب اإلٲباف، ابب ُب قولو عليو السالـ  صحيحو(أخرجو مسل  ُب ْ)
 (.َّّ/ٓ)   ُط   تيسًن الكرش الرزتن انتر: السعدم(ٓ)

 (.َُْ/ِ،) مرجع سابا( انتر: ابن القي ، ٔ)

 .ّّسورة الرعد، آية : ( ٕ)
(، َِٕٗ/  ٔ،كتاب التوحيد، ابب: قوؿ هللا تعاا ﴿ كجوه يومئذ انضرة . إا ر ا انظرة ﴾، )صحيحوأخرجو الةخارم ُب (ٖ)

،كتاب ا٤بسافرين، ابب: الدعات ُب صالة الليل كقيامو،  صحيحوأخرجو مسل  ُب  .ََْٕ(، رق  ا٢بديث: َِٕٗ
 .ُْْٖ(، رق  ا٢بديث: ُْٖ/ِ)



 

090 
 

؛ ألنو القيـو الذم قاـ بنفسو كاستغُب عن ٝبيع (ُ)كصفة القىيُّومية متضمنة ١بميع صفات األفعاؿ"
٨بلوقاتو، كقاـ ٔبميع ا٤بوجودات، فاكجدىا كأبقاىا، كأمده ٔبميع ما ٙبتاج إليو ُب كجودىا 

( ىو فتضمن .(ِ)كبقائها" ىذاف اال٠باف الكرٲباف معا  أ٠بائو كصفاتو كأفعالو، ك٥بذا قيل: إف )ا٢بي القيـو
 (ّ)االس  األعت .

 
 هلالج لج  العليماثلثان :هللا 

ڇ   ڇ  ڍ  چ  كرد اس  هللا )العلي ( ُب مائة كسةعة كٟبسْب موضعان من التنزيل منها: قولو تعاا:

چڈ  ژ  ژ  ڑ    ڈڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ
(ْ). 

 :اظتعىن اللغوم  
العل : نقيض ا١بهل، كىو معرفة الشيت، ك إدراكو ٕبقيقتو، أم: على ما ىو عليو بدكف تردد كبدكف 

 .(ٓ)شك، كىو على كزف فعيل من أبنية ا٤بةالغة
 اظتعىن يف حا هللا تعاىل:*   
 ا٣بالئق كما خلفه ، فالهللا تةارؾ كتعاا العلي : العامل بكل شيت، الذم لكماؿ علمو يعل  ما بْب أيدم  -

يعزب عنو مثقاؿ ذرة ُب األرض، كال ُب السمات، كال أصغر من ذلك، كال أكرب، كإنو ال يغفل، كال 
                                                           

 ( .َِْ/ْ، )ِٕ،ط زاد اظتعاد يف ىدم خًن العباد انتر: ابن القي ،  (ُ)

تيسًن الكرش (،انتر لنفس ا٤بؤلف:  ِٓ/ُ، مرجع سابق،)تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف(انتر: السعدم، ِ)
، مرجع اإلسبلمية اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة  ( ،كأيضان:ُّّ/ُ، مرجع سابق،) الكرش الرزتن

 .ََّسابق، ص
 ،ُ، طجامع البياف يف أتكيل القرآف(. الطربم، ْٖ/ِ، )ُ، طكتاب التوحيدانتر: ابن منده، ( انتر ا٤بعا  السابقة: ّ)
  السعدم(.، ُِّٓ،ص)ِ، طفتح القدير(، الشوكا ، ِّْ،ص)ِططريا اعتجرتٌن كابب السعادتٌن (.ابن القي ، ّٖٖ/ٓ)

. كلو ايضان: اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ْٔ،صُط اظتبٌن يف شرح توحيد األنبيا  كاظترسلٌن اضتا الواضح 
 .َْٔ، مرجع سابق، ص)العقيدة اإلسبلمية 

 .ِّ( سورة الةقرة، آية: ْ)

 .َٖٓص ،اظتفردات يف غريب القرآف،االصفها ، (َِّٖ/ْ)مادة "عل  " ، ، ُ، طلساف العرب  انتر: ابن منتور (ٓ)
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ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ        مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  يب  جت          ٹ ٹ چ :(ُ)ينسى

چحت  
(ِ)(ّ)

. 
يكوفي قػىٍةلى كىٍونًو كٗبىا يكوفي كلىمَّا يكيٍن بٍعدي قػىٍةل أف يكوف مل يػىزىؿ العاملي ٗبا كاف كما كمن كماؿ علمو أنو تعاا -

عالًمان كال يىزاؿي عا٤بان ٗبا كاف كما يكوف كال ٱبفى عليو خافيةه ُب األرض كال ُب السمات سةحانو كتعاا
()ْ. 

 ابلتواىر كالةواطنأحاط علمو كماؿ عل  هللا تعاا الذم -رٞبو هللا تعاا-كيةْب الشيخ السعدم 
بقولو : "فيعل  تعاا األمور ا٤بتقدمة كاألمور ا٤بتاخرة أزال كأبدا كيعل  جليل األمور ك حقّبىا كصغّبىا 
ككةّبىا كيعل  تعاا ظواىر األشيات كبواطنها غيةها كشهادهتا ما يعل  ا٣بلق منها كما ال يعلموف، كيعل  

يعل  تعاا ما ٙبت األرض السفلي كما يعل  ما فوؽ تعاا الواجةات كا٤بستحيالت ك ا١بائزات، ك 
السموات العلى كيعل  تعاا جزئيات األمور كخةااي الصدكر كخفااي األشيات ُب كل األكقات كال 

 .(ٔ) كىو الذم أحاط علمو ٝبيع األشيات ُب كل األكقات" ،(ٓ)يعرض لعلمو خفات كال نسياف"
 

                                                           

اضتا الواضح اظتبٌن يف شرح توحيد األنبيا  ، كلنفس ا٤بؤلف، ُُٖص،ُ، طتوضيح الكافية الشافيةانتر: السعدم، (ُ)
 .ّٔص ،ُط كاظترسلٌن 

 .ٗٓ( سورة األنعاـ، آية: ِ)

 .بتصرؼ.ِّٕ،ُّٕص،ٖ، طاصتامع أشتا  هللا اضتسىنانتر: ماىر مقدـ، (ّ)

 (.ُْٔ/  ُِ، مادة "عل " ) مرجع سابا( انتر: ابن منتور :ْ)

اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم  (، كلنفس ا٤بؤلف،ُْٓ/ٓ، مرجع سابق،)تيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ٓ)
اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،ك أيضان: ّٕٗ،ُِّ،َِّ، مرجع سابق، ،صالسعدم )العقيدة اإلسبلمية 

 .ٗٓ، صُ(، طاجمللد األكؿ-ثقافة إسبلمية)
 .ْٔ، ّٔ،ص ِ، طاظتواىب الرابنية من اآلايت القرآنية( انتر: السعدم ، ٔ)
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 اظتطلب الثالث: مسألة اسم هللا األعظم.
،لورد نصوص  ُبعد ما تةْب أف ٝباىّب العلمات قدٲبان كحديثان يذىةوف إا إثةات أف  تعاا ا٠بان أعت 

 نةوية بذلك كما سياٌب.

إال أ   اختلفوا ُب كونو ا٠بان ظاىران ٲبكن للمسل  أف يعرفو، كأف يدعو هللا تعاا بو أـ ال؟ على ثالثة 
 تثةتها كىي:أرات كلكل منها كجو ىو موليها، كأدلة 

 كليلة القدر ، ال يعلمو الناس.،(ِ) القائلوف إف االس  األعت  ٨بفي ُب األ٠بات ا٢بسُب  أكالن:

القائلوف أبنو يعلمو ا٣باصة من الناس، من األنةيات كاألكليات دكف سائر الناس، لكنه  اختلفوا ُب  اثنيان:
 ٙبديد ىؤالت األشخاص الذين خصه  هللا تعاا ٗبعرفتو.

 القائلوف بتعيْب أ٠بات معينة ،كأ ا ىي االس  األعت  ، كمنها:لثان: اث

 ، كىذا رجحو أكثر أىل العل . )هللا  لفظ ا١باللة  األكؿ:    

رٞبو هللا –، ك٩با رجحو أب ما االس  األعت  شيخ اإلسالـ ابن تيمية  )اضتي القيـو ا٠بي  الثاين:
 .-رٞبو هللا تعاا–كتلميذه ابن القي   -تعاا

 الثالث: ذك اصتبلؿ ك اإلكراـ.

 الرابع: ال إلو إال أنت سبحانك إين كنت من الظاظتٌن.

 اطتامس : الرزتن.

 السادس: رب.رب.
                                                           

ُ
 .َُْ-ُُُ، ص ُ، طاسم هللا األعظمانتر لتفاصيل مسالة اس  هللا األعت ، للكتاب: عةد هللا بن عمر الدميجي،  

 (.ِِٖ/ُُ،د.ط، ) فتح البارم( ابن حجر العسقال  ، ِ)
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يتجلى حينما سئل عن االس   االسم األعظمُب حقيقة  -رٞبو هللا تعاا-كأما رأم الشيخ السعدم
 األعت  من أ٠بات هللا ا٢بسُب: ىل ىو اس  معْبَّ معركؼ أك اس  غّب معْب كال معركؼ؟

ا٢بسُب اس  ال  فكاف جوابو عن السؤاؿ: "بعض الناس يتن أف االس  األعت  من أ٠بات هللا
من خصو هللا بكرامة خارقة للعادة، كىذا ظن خطا؛ ف ف هللا تةارؾ كتعاا حثَّنا على معرفة يعرفو إال 

أ٠بائو كصفاتو، كأثُب على من عرفها، كتفقو فيها، كدعا هللا  ا دعات عةادة كتػىعىةُّدو كدعات مسالة، كال 
الذم ال منتهى ١بوده  ريا أف االس  األعت  منها أكالىا  ذا األمر؛ ف نو تعاا ىو ا١بواد ا٤بطلق

ككرمو، كىو ٰبا ا١بود على عةاده، كمن أعت  ما جاد بو عليه  تػىعىرُّفيو ٥ب  أب٠بائو ا٢بسُب كصفاتو 
العليا؛ فالصواب أف األ٠بات ا٢بسُب كلها حسُب، ككل كاحد منها عتي ، كلكن االس  األعت  منها  

ذاتية كالفعلية، أك دؿ على معا  ٝبيع كل اس  مفرد أك مقركف مع غّبه إذا دؿ على ٝبيع صفاتو ال
 الصفات؛ مثل:

 ف نو االس  ا١بامع ٤بعا  األلوىية كلها، كىي ٝبيع أكصاؼ الكماؿ . )هللا ؛

ف ف ا٢بميد االس  الذم دؿ على ٝبيع اامد ك الكماالت   )اضتميد اجمليد ؛ :كمثل
رب من ذلك ا١بليل ا١بميل الغِب ( الذم دؿ على أكصاؼ العتمة كا١بالؿ، كيقك)اجمليدتعاا. 
 الكرمي.
كالقيـو  ف ف ا٢بي من لو ا٢بياة الكاملة العتيمة ا١بامعة ١بميع معا  الذات )اضتي القيـو ؛ :كمثل

الذم قاـ بنفسو كاستغُب عن ٝبيع خلقو كقاـ ٔبميع ا٤بوجودات؛ فهو االس  الذم تدخل فيو صفات 
 األفعاؿ كلها. 

الذم لو ٝبيع معا  العتمة كالكربايت ُب ذاتو كأ٠بائو كصفاتو،  الكبًن العظيم كمثل: ا٠بو )
 كلو ٝبيع معا  التعتي  من خواص خلقو .

(؛ ف ف ا١بالؿ صفات العتمة كالكربايت ك الكماالت اي ذا اصتبلؿ كاإلكراـ :(كمثل: قولك
ذلك فعل  بذلك أف االس  ا٤بتنوعة، كاإلكراـ استحقاقو على عةاده غاية ا٢با كغاية الذؿ، كما أشةو 
تةْب الواردة عن ا٤بصطفى األعت  اس  جنس، كىذا ىو الذم تدؿ عليو أيضان األدلة الشرعية 
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، الذم إذا سيئل بو أعطى كإذا ديعي بو أجاب ،كمن ىذه النصوص ما  ُكتثةت ىذا االس  األعت 
 يلي:

٠بع رجالن يقوؿ: الله  إ  وؿ هللا أف رس-هنع هللا يضر - بًن ا٢بيصىٍيا :حديث بريدة اضتديث األكؿ
أسالك ،أ  أشهد أنك أنت هللا ال إلو إال أنت، األحد الصمد الذم مل يلد كمل يولد، كمل يكن لو  
كفوان أحد، فقاؿ :))كالذم نفسي بيده لقد ساؿ هللا اب٠بو األعت  الذم إذا دعي بو أجاب كإذا 

 .(ِ)سئل بو أعطى((

ُب ا٤بسجد كرجل يصلي فقاؿ قاؿ :كنت جالسان مع النيب  –هنع هللا يضر –حديث أنس اضتديث الثاين :
:الله  إ  أسالك أبف لك ا٢بمد ال إلو إال أنت ،ا٤بناف بديع السموات كاألرض ،اي ذا ا١بالؿ 

؛ فقاؿ النيب دعا هللا اب٠بو األعت  الذم إذا دعي بو أجاب كإذا سئل : ((كاإلكراـ ،اي حي اي قيـو
 .(ّ)و أعطى((ب

 قاؿ: ))اس  هللا األعت  ُب سور من القراف  حديث أيب أمامو أف رسوؿ هللا  اضتديث الثالث:
فمٌب دعا هللا العةدي ابس  من ىذه األ٠بات العتيمة ٕبضور .(ْ)ثالث :ُب الةقرة ،ك آؿ عمراف ،كطو((
  .(ُ)قلا كرقة كانكسار؛ مل تكد ترد لو دعوة

                                                           

ُ
 األدلة ُب بياف معُب اس  هللا األعت ، كهللا أعل .ك ذا القوؿ ٘بتمع  

، كأخرجو أبو داكد  ُب ِّْٓ( ،رق  ا٢بديث : ُٖٕ/ٓ،) ٓٔ،كتاب أبواب الدعوات ،ابب: السنن( أخرجو الَبمذم ُب  ِ)
ب ،كتاب الدعات اب سننو ، ك أخرجو ابن ماجو ُبُْْٗ،ُّْٗ( رق  ا٢بديث: ٕٗ/ِ،كتاب الصالة ،ابب :الدعات ، ) سننو

(، كقاؿ :صحيح َْٓ/ُ،كتاب الدعات )مستدركو ، كأخرجو ا٢باك  ُب ّٕٖٓ( رق  ا٢بديث: ُِٕٔ/ِ:اس  هللا األعت ، )
 على شرط الشيخْب كمل ٱبرجاىػ ك٥بػ شاىػد صحيح على شرط مسل .

،كتاب الصالة ابب  وسنن(، كأخرجو أبو داكد  ُب ِٓ/ّ،كتاب السهو ،ابب: الدعات بعد الذكر ) سننو ( أخرجو النسائي ُبّ)
( كذكر اس  )ا٢بناف(، كأخرجو ابن ِْٓ،ُٖٓ،َُِ/ّ، )مسنده، كأخرجو أٞبد ُب  ُْٓٗ( رق  ا٢بديثٕٗ/ِ:الدعات ، )
 مستدركوكأخرجو ا٢باك  ُب  ِِّٖ، رق  ا٢بديث: ِٗٓ،كتاب األدعية ،ابب: الدعات أب٠بات هللا تعاا،ص صحيحو حةاف  ُب 

 و ك كافقو الذىػيب.(، كصححَّٓ/ُ،كتاب الدعات )
، كأخرجو ا٢باك  ُب ّٖٔٓ( رق  ا٢بديث: ُِٕٔ/ِ،كتاب الدعات ،ابب: اس  هللا األعت  )سننو ( أخرجو ابن ماجة ُب ْ)

السلسلة الصحيحة (. كصححو األلةا  ُب ّٔ/ ُ، ) ُ، ط مشكل اآلاثر(، الطحاكم ، َٓٓ/ُ،كتاب الدعات ) مستدركو
 .ْٕٔ( رق  ا٢بديثِّٖ/ِ،د.ط،) لؤللباين
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 ألمور منها: كالرأم الذم أرجحو يف مسألة االسم األعظم  ىو لفظ اصتبللة )هللا      
 ( مرة كما مرَّ سابقان .ِِْٕكثرة كركده ُب القرآف الكرمي ، فقد كرد ُب كتاب هللا )  أكالن:
أف فيها اس  هللا  أنو االس  الوحيد الذم كرد ُب كل األحاديث الٍب أخرب الرسوؿ  اثنيان:

 .(ِ)األعت 
 : أفَّ ىذا االس  مل يطلق على غّب هللا تةارؾ كتعاا ٕباؿ ، كال يتجرأ أحد على اثلثان 

 .(ّ)ادعائو إال ما كاف من قادة الضالؿ الكةار أمثاؿ فرعوف الذين ى  أرذؿ الناس كأضله 
ىو يدؿُّ عليو داللة جامعة ١بميع األ٠بات اس  )هللا( يدؿُّ داللة العىل  على اإللو ا٢بٌق، ك أفَّ  رابعان:

، ك٥بذا تضاؼ األ٠بات ا٢بسُب كلها إليو فيقاؿ: الرٞبن، الرحي ، كالقدكس، (ْ)ا٢بسُب اإل٥بية األحدية
، ك ال يقاؿ )هللا( من أ٠بات الرٞبن، فدؿَّ على أنو كالسالـ، ك العزيز، ك ا٢بكي  من أ٠بات هللا 

 .(ٓ)سائر األ٠بات مضافة إليواألصل ُب أ٠بات هللا تعاا، ك 
رأم ٩با تقدـ تةْب أف القائلْب بتعيْب االس  األعت ، فقد اختلفوا ُب ٙبديده كتعيينو، لكن        

أف األ٠بات ا٢بسُب كلها حسُب، ككل  ىو: ُب حقيقة االس  األعت -رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدم
كاحد منها عتي ، كلكن االس  األعت  منها كل اس  مفرد أك مقركف مع غّبه إذا دؿ على ٝبيع 

 .صفاتو الذاتية كالفعلية، أك دؿ على معا  ٝبيع الصفات

                                                                                                                                                                                     

. )االس  األعت (.،ُِْ."بتصرؼ".فائدة رق  ِّٓ-َِٓ،د.ط، ص غتموع الفوائد كاقتناص األكابدانتر: السعدم ،  (ُ)

 .ُٔ-ُٓ،د.ط، ص   تفسًن أشتا  هللا اضتسىنكلنفس ا٤بؤلف

 .ّّ،ص ُ، ط  هللا اضتسىنأشتاكلنفس ا٤بؤلف ،( .ّّ،) ص ُِ، ط العقيدة يف هللا( انتر: عمر األشقر، ِ)

 (.ِِٓ/ ُُ، د.ط، )فتح البارم  ( انتر: ابن حجر العسقال ،ّ)

 .َٗ،ص ِ، ط أشتا  هللا كصفاتو يف معتقد أىل السنة كاصتماعةانتر: عمر األشقر، (ْ)

 (.ِِّ/ ُُ، ) مرجع سابا(كانتر: ابن حجر العسقال ، ّّ/ُ)، ِ، طمدارج السالكٌنانتر:ابن القي ،  (ٓ)
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مدان يشرح األ٠بات ا٢بسُب على منهج السلف معت-رٞبو هللا تعاا-كظهر لنا أيضان أف الشيخ السعدم
على األدلة النقلية أدلة الكتاب كالسنة.

 اظتبحث اطتامس: ذترات معرفة هللا أبشتائو كصفاتو.
العلػػ  أب٠بػػات هللا كصػػفاتو، كتػػدبرىا، كفهمهػػا علػػى مػػراد هللا أىػػ  العلػػـو كأشػػرفها؛ ٤بػػا يثمػػره مػػن الثمػػرات 

رٞبػػو هللا -مػػنه  الشػػيخ السػػعدمالعتيمػػة النافعػػة ا٤بفيػػدة، كلقػػد اعتػػُب علمػػات اإلسػػالـ قػػدٲبان كحػػديثان ك 
ُب بياف أ٠بات هللا كصفاتو، كشرحها، كإيضاحها كما مر، كبياف ٜبرات اإلٲباف  ا، فمن الثمرات -تعاا

 :0الٍب ٙبصل من جرات اإلٲباف  ا ما يلي
، كأجلها على اإلطالؽ ألٌف شرؼ العل  بشرؼ  أكالن:  إٌف العل  اب، كأ٠بائو، كصفاتو أشرؼ العلـو
، كا٤بعلـو ُب ىذا العل  ىو هللا سةحانو، كتعاا أب٠بائو، كصفاتو كأفعالو، فاالشتغاؿ بفه  ىذا ا ٤بعلـو

.(ِ)العل  اشتغاؿ أبعلى ا٤بطالا، كحصولو للعةد من أشرؼ ا٤بواىا

رٞبو هللا -إف معرفة هللا سةحانو كتعاا أب٠بائو ا٢بسِب ٩با يزيد اإلٲباف كما قاؿ الشٌيخ السعدم  اثنيان:
: "أٌف اإلٲباف أب٠بات هللا ا٢بسُب، كمعرفتها يتضٌمن أنواع التوحيد الثالثة، توحيد الربوبٌية، -تعاا

                                                           

ُ
،  ُ، طجامع البياف يف أتكيل القرآف(. الطربم، ُٗ،ُٖ/ِ، )ُ، طكتاب التوحيدانتر: ابن منده، انتر ا٤بعا  السابقة:  
طريا اعتجرتٌن كابب ابن القي ،  (،ّٕ-ِْ،د.ط،ص)التفسًن القيم البن القيم ،دمحم أكيس الندكم(. ّٖٖ/ٓ)

كلو  الصواعا اظترسلة على اصتهمية (،َُٗٗ/ِ،)السعادةمفتاح دار كلنفس ا٤بؤلف،(، ٖٓ-ِٖ،ص)ِطالسعادتٌن 
انتر: عمر  (،ُّٔ-ُُٔص) ُطالقوؿ السديد يف مقاصد التوحيد   انتر: السعدم، (،ِٔ-ٗٓ/ُ،)ّ، طكاظتعطلة
النهج األشتى يف شرح أشتا  هللا (،النجدم، ّٗ-ُٖ،ص) ِ، ط أشتا  هللا كصفاتو يف معتقد أىل السنة كاصتماعةاألشقر، 
(.ّٗ-ُٖص)،ٓ، طاضتسىن

كانتر:  (،ِٖ،ِٕ/ُد.ط،)  در  تعارض العقل كالنقل  كلنفس ا٤بؤلف(،ٔ/ٓ)، ّ، طغتموع الفتاكل( انتر: ابن تيمية، ِ)
 (.ِْ/ُ)  ُط   تيسًن الكرش الرزتن (.انتر: السعدمْٗ/ُ،د.ط ،)  إعبلـ اظتوقعٌنابن القي 
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، كأصلو كغايتو ُٲباف كركحوكتوحيد األلوىية، كتوحيد األ٠بات، كالصفات، كىذه األنواع ىي رىكح اإل
.(2)فكٌلما ازداد العةد معرفة أب٠بات هللا، كصفاتو ازداد إٲبانو، كقوم يقينو

أف هللا خلػػػق ا٣بلػػػق ليعةػػػدكه كيعرفػػػوه، فهػػػذا ىػػػو الغايػػػة ا٤بطلوبػػػة مػػػنه ، فاالشػػػتغاؿ بػػػذلك  اثلثػػػان:     
بعةػد، مل تػزؿ نعػ  هللا عليػو متػواترة،  اشتغاؿ ٗبا خلق لو العةد، كتركو كتضييعو إٮباؿ ٤بػا خلػق لػو. كقةػيح

 كفضلو عليو عتي  من كل كجو، أف يكوف جاىال بربو معرضا عن معرفتو.

أف أحػػػد أركػػػاف اإلٲبػػػاف، بػػػل أفضػػػلها كأصػػػلها اإلٲبػػػاف اب، كلػػػيس اإلٲبػػػاف ٗبجػػػرد قولػػػو:  رابعػػػان:
ؤمن بػو، كيةػذؿ جهػده ُب "آمنت اب" من غّب معرفة بربو. بل حقيقة اإلٲباف، أف يعرؼ الرب الذم ي

معرفة أ٠بائو كصفاتو، حٌب يةلغ درجة اليقْب، كٕبسا معرفتو بربو يكوف إٲبانو، فكلما ازداد معرفة بربو 
ازداد إٲبانػػػو ككلمػػػا نقػػػر، نقػػػر . كأقػػػرب طريػػػق يوصػػػلو إا ذلػػػك، تػػػدبر صػػػفاتو كأ٠بائػػػو مػػػن القػػػرآف. 

لػػو ذلػػك ا٤بعػػُب ككمالػػو كعمومػػو، كنزىػػو عمػػا كالطريػػق ُب ذلػػك، إذا مػػر بػػو اسػػ  مػػن أ٠بػػات هللا، أثةػػت  
 يضاد ذلك.

أف العل  بو تعاا أصل األشيات كلها، حػٌب إف العػارؼ بػو حقيقػة ا٤بعرفػة، يسػتدؿ ٗبػا  خامسان:
عػػػرؼ مػػػن صػػػفاتو كأفعالػػػو علػػػى مػػػا يفعلػػػو، كعلػػػى مػػػا يشػػػرعو مػػػن األحكػػػاـ، ألنػػػو ال يفعػػػل إال مػػػا ىػػػو 

 العػػدؿ كالفضػػل كا٢بكمػػة. ككػػذلك ال يشػػرع مػػا يشػػرعو مػػن مقتضػػى أ٠بائػػو كصػػفاتو، فافعالػػو دائػػرة بػػْب
األحكػػػاـ، إال علػػػى حسػػػا مػػػا اقتضػػػاه ٞبػػػده كحكمتػػػو كفضػػػلو كعدلػػػو؛ فاخةػػػاره كلهػػػا حػػػق كصػػػدؽ، 

 .(3)كأكامره كنواىيو عدؿ كحكمة. كىذا العل  أعت  كأشهر من أف ينةو عليو لوضوحو"

احػػد األحػػد: كىػػذه الثمػػرة مػػن أجػػل تزكيػػة النفػػوس كإقامتهػػا علػػى مػػنهج العةوديػػة للو  سادسػػان:
الثمرات الٍب ٙبصل ٗبعرفة أ٠بات هللا كصفاتو، فالشريعة ا٤بنزلة من عند هللا هتدؼ إا إصػالح اإلنسػاف، 
كطريقي الصالح ىو إقامة العةاد على منهج العةودية  كحده ال شريك لو، كالعل ي أب٠بػات هللا كصػفاتو، 

                                                           

ُ
 .ُّٓ، ص ُ، طالتوحيد  القوؿ السديد يف مقاصد انتر: السعدم 

 .ُُِ، صُ، طاجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية (انتر: السعدم، ِ)
 (. ّٔ،ّٓ/ُ،)ُ، طتيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدم،ّ)
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لعةػاد أبػواب األمػل، كيثةػت اإلٲبػاف، كيعػْب علػى الصػرب، فػ ذا عػرؼ يعص  إبذف هللا مػن الزلػل، كيفػتح ل
العةػػػد ربػػػو أب٠بائػػػو كصػػػفاتو، كاستحضػػػر معانيهػػػا أثٌػػػر ذلػػػك فيػػػو أٲبػػػا أتثػػػّب، كامػػػتو قلةػػػو أبجػػػل ا٤بعػػػارؼ 
كاأللطاؼ. فمثالن أ٠بات العتمة ٛبو القلا تعتيمان كإجالالن . كأ٠بات ا١بماؿ كالرب كاإلحساف كالرٞبة 

ود ٛبػػو القلػػا ٧بةػػة لػػو، كشػػوقان إليػػو، كرغةػػة ٗبػػا عنػػده، كٞبػػدان كشػػكران لػػو. كأ٠بػػات العػػزة، كا٢بكمػػة، كا١بػػ
كالعلػػ ، كالقػػدرة ٛبػػو القلػػا خضػػوعان كخشػػوعان كانكسػػاران بػػْب يديػػو عػػز كجػػل. كأ٠بػػات العلػػ ، كا٣بػػربة، 

ات ُب ا١بلػػوات كا٣بلػػػوات، كاإلحاطػػة، كا٤براقةػػة، كا٤بشػػػاىدة ٛبػػو القلػػػا مراقةػػةن  ُب ا٢بركػػات كالسػػػكن
كحراسةن للخواطر عن األفكار الرديئة، كاإلرادات الفاسدة. كأ٠بات الغُب، كاللطػف، ٛبػو القلػا افتقػاران، 

 .0كاضطراران، كالتفااتن إليو ُب كل كقت كحاؿ

أف مػػن أعتػػ  الضػػركرايت حاجػػة النفػػوس إا -رٞبػػو هللا تعػػاا-يةػػْب الشػػيخ السػػعدم سػػابعان:
معرفػة ر ػػا كخلقهػا ،كأب٠بائػػو ا٢بسػػُب، فيقػوؿ:" ك٥بػػذا ف نػػو ال أعتػ  حاجػػة كضػػركرة مػن معرفػػة النفػػوس 

اف بر ا ك مليكها الذم ال غُب ٥با عنػو طرفػة عػْب كال صػالح ٥بػا كال زكػات إال ٗبعرفتػو كعةادتػو ككلمػا كػ
العةػػد أعػػرؼ أب٠بػػات ربػػو كمػػا يسػػتحقو مػػن صػػفات الكمػػاؿ كمػػا يتنػػزه عنػػو ٩بػػا يضػػاد ذلػػك ،كػػاف أعتػػ  
إٲباان ابلغيا كاستحق من الثنات كا٤بدح ٕبسا معرفتو...ك ٤با كاف ىذا النوع ىو أصػل اإلٲبػاف ابلغيػا 

:)إف  تسػػػػعةن -هنع هللا يضر-ُب ا٢بػػػػديث الصػػػػحيح الػػػػذم ركاه أبػػػػو ىريػػػػرة  ك أعتمػػػػو كأجلػػػػو قػػػػاؿ النػػػػيب 
ا، مػػن أحصػػاىا دخػػل ا١بنػػة( . أم: ضػػةط ألفاظهػػا كأحصػػى معانيهػػا (ِ) كتسػػعْب ا٠بنػػا، مائػػة إال كاحػػدن

 .(3)كتعٌقلها ُب قلةو كتعةد هللا  ا، كتقرب ٗبعرفتها إا رب العا٤بْب"

                                                           

 ."بتصرؼ".ُّٓ-ُِّ،  ُ، ط  القوؿ السديد يف مقاصد التوحيدانتر: السعدم ُ

، ِّٕٗ(، رق  ا٢بديث: ُِٗٔ/  ٔ، كتاب التوحيد، ابب: إف  مائة اس  إال كاحدة، )صحيحوأخرجو الةخارم ُب  (ِ)
، ُب كتاب صحيحو[، كأخرجو الةخارم أيضان ُب ِّٕٗ( حديث ّٕٕ/ُّ، )فتح البارم]انتر: ابن حجر العسقال ، 

فتح  ، ]انتر: ابن حجر العسقال ،ِٖٓٓ(، رق  ا٢بديث: ُٖٗ/  ِالشركط، ابب: ما ٯبوز من االشَباط ك الثنيا ُب اإلقرار، )
، كتاب الذكر كالدعات كالتوبة، ابب: ُب أ٠بات هللا تعاا صحيحو[.كأخرجو مسل  أيضان ُب ِّٕٔ( حديث ّْٓ/ٓ، )البارم

 عن أيب ىريرة هنع هللا يضر. .ٖٔٗٔ(، رق  ا٢بديث: ّٔ/ٖكفضل من أحصاىا، )

 .ّٖ، ص ُ(،طاجمللد األكؿ-ثقافة إسبلمية)خ السعدم اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشي(انتر: السعدم، ّ)
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لو، كىذا عْب أف معرفة هللا تعاا تدعو إا ٧بةتو كخشيتو، كخوفو كرجائو، كإخالص العمل  اثمنان:    
سعادة العةد، كال سةيل إا معرفة هللا، إال ٗبعرفة أ٠بائو كصفاتو، ك التفقو ُب فه  معانيها. كقد اشتمل 
القرآف من ذلك على ما مل يشتمل عليو غّبه، من تفاصيل ذلك كتوضيحها، كالتعرؼ  ا إا عةاده، 

 كتعريفه  لنفسو كي يعرفوه.

علي  حكي  عدؿ ال يتل   أب٠بائو كصفاتو ) الرضا (، فمن عرؼ هللا كمن أجل آاثر معرفة هللا اتسعان:
ا رضي كصرب، كعل  أف ا٤بكركىات الٍب تصيةو كان الٍب تنزؿ بو فيها ضركب من ا٤بصاّب كا٤بنافع  أحدن
الٍب ال يةلغها علمو؛ لكنها ىي مقتضى عل  هللا تعاا كحكمتو فيطمئن كيسكن إا ربو، كيفوض 

إف الرضا من ٝبلة ٜبرات ق :"ٖٗٓ)ت-رٞبو هللا تعاا -(ُ)قوؿ اإلماـ ابن ا١بوزمأمره إليو، ي
ا٤بعرفة، ف ذا عرفتو رضيت بقضائو، كقد ٯبرم ُب ضمن القضات مرارات ٯبد بعض طعمها الراضي، أما 
العارؼ فتقل عنده ا٤برارات لقوة حالكة ا٤بعرفة، ف ذا ترقى اب٤بعرفة إا اةة، صارت مرارة األقدار 

 .(ِ)حالكة" 
فعلػػػػ  ٩بػػػػا تقػػػػدـ أف مػػػػن انفػػػػتح لػػػػو ىػػػػذا الةػػػػاب ابب األ٠بػػػػات كالصػػػػفات انفػػػػتح لػػػػو ابب التوحيػػػػد       

ا٣بػػالر، الػػذم ال ٰبصػػل إال للكيٌمػػل مػػن ا٤بوحػػدين. كإنػػو مػػن أعتػػ  أسػػةاب زايدة اإلٲبػػاف، كذلػػك ٤بػػا 
 جل كعال.يورثو ُب قلوب العابدين من اةة، كاإلانبة، ك اإلخةات، كالتقديس، كالتعتي  للةارم 

                                                                                                                                                                                     

 
ر، ادث، ا٤بؤرخ ، شيخ اإلسالـ عامل العراؽ.كلد سنة ُ) ( ابن ا١بوزم:ىو أبو الفرج الشيخ اإلماـ، العالمة، ا٢بافظ، ا٤بفسًٌ

٦بالسو ا٤بلوؾ،  ـ،كتا ٖبطو كثّبنا من كتةو إا أف مات. كاف ذا حظو عتي ، كصيت بعيد ُب الوعظ، ٰبضرُُُٔىػ=َٖٓ
كالوزرات كبعض ا٣بلفات، كاألئمة كالكربات، كقيل إ ػ حضر ُب بعض ٦بالسو مائة ألف. كقاؿ : كتةت أبصةعي ألفي ٦بلد، كاتب 

كمن تصانيفو ا٤بهمة: زاد ا٤بسّب ُب التفسّب؛ جامع ا٤بسانيد؛ ا٤بغِب ُب علـو ·. على يدم مائة ألف، كأسل  على يدم عشركف ألفنا
(،كأيضان: ابن  ُّ/ُّ،) ُ،طالبداية كالنهاية*انتر ترٝبتو ُب : ابن كثّب،  ـ.َُُِىػ=ٖٗٓكغّب ذلك توُب سنة القرآف 
 .( ُٗ/ّ،د.ط،)   أجبد العلـو(.القنوجيَُْ/ّ،)ُ،ط كفيات األعياف،خلكاف

 (."ابختصار".ِٗ/ ُ، د.ط، )صيد اطتاطر( انتر: ابن ا١بوزم ، ِ)
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كىنا نصل إا  اية الفصل الرابع: األصوؿ العقدية ا٤بتعلقة ُب توحيد األ٠بات كالصفات، كيليو   
الفصل ا٣بامس كىو يتحدث األصوؿ العقدية ا٤بتعلقة بنواقض التوحيد، كهللا كيل االحساف. 
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 .التوحيدنواقض اطتامس: األصوؿ العقدية اظتتعلقة ب الفصل

ُب النار، كردت  اف٨بلد ماأعت  التل ، كأف صاحةه ما، كأ مامنه خطورة الكفر كالشرؾ كالتحذيرفَّ إ
بةيػاف -رٞبػو هللا تعػاا-حولو آايت قرآنية كثّبة، كمثلو أيضان النفاؽ كالةدعة، كقد اىت  الشيخ السػعدم

نػػػواقض التوحيػػػد ىػػػذه، ككضَّػػػح لنػػػا أنواعهػػػا، كأقسػػػامها، كخطرىػػػا، كٝبيػػػع األمػػػور ا٤بتعلقػػػة  ػػػا ُب ضػػػوت 
 ا٤بةاحث التالية:

 .لكفراظتبحث األكؿ: ا -
 : الشرؾ.الثاين اظتبحث- 
  : النفاؽ.الثالث اظتبحث-
 : البدعة.الرابع اظتبحث-
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 .لكفراظتبحث األكؿ: ا
 ك أنواعو . كأقسامو لكفراظتطلب األكؿ: تعريف ا

 الكػاًفرىةً  كٝبػع. أيضػان  كًكفػاره  ككىفىػرىةه  كيفَّػاره  الكػاًفرً  كٝبػع. كيٍفػران  اب كىفىػرى  كقد. اإلٲباف ضدُّ  :الكيٍفري لغةن *
 الشػيتى  كفػٍرتي  كقد. التغطيةي : ابلفتح كالكىٍفري . الشكر ضدُّ  كىو النعمًة، جيحودي : أيضان  كالكيٍفري . الكىواًفري 
تػىٍرتيوي  أم كىٍفران، ابلكسر أٍكًفريهي  : الليل ا٤بتل ، ألنو سَب كلَّ شيت بتلمتػو. ككػلُّ شػيت غىطَّػى  .سى كالكاًفري

شيئان فقد كىفىرىهي 
(ُ). 

الكفر ا٤بناقض لإلٲباف  حقيقة-رٞبو هللا تعاا-يةْب الشيخ السعدم  الكفر اصطبلحان:تعريف *    
 تفيدى  ال الكفار فهؤالت بعضو، جحد أك الرسوؿ، بو جات ٤با ا١بحود ىو: الكفر كحقيقة:" بقولو
 ال كأنك إٲبا  ، ُب كسل  عليو هللا صلى الرسوؿ لطمع قطعا ىذا ُب ككاف ا٢بجة، إقامة إال الدعوة
(2)حسرات" عليه  نفسك تذىا كال عليه ، أتس

الكفػػر ىػػو تكػػذيا  بقولػػو:" ق ِٖٕ)ت-رٞبػػو هللا تعػػاا-كقػػد عرَّفػػو شػػيخ اإلسػػالـ ابػػن تيميػػة      
كسػػةو كعداكتػػو مػػع العلػػ  بصػػدقو ُب  ،فتكػػذيا الرسػػوؿ كفػػر كبغضػػو ،(ّ)الرسػػوؿ ُب شػػيت ٩بػػا جػػات بػػو

 .(ْ) الةاطن كفر عند الصحابة كالتابعْب ٥ب  إبحساف كأئمة العل  كسائر الطوائف

منها مػا  ؛لإلٲباف، كىو على شعا، كمراتا متفاكتة ا٤بناقض ىو االعتقاد كالقوؿ كالعملفالكفر إذف  
 يوجا ا٣بركج من ملة اإلسالـ، كمنها ما ىو دكف ذلك.

 كأنواعو: الكفر* أقساـ 

                                                           

د.ط،  الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية (، ا١بوىرم، ُْْ/ٓ، مادة:" كفر"، )ُ، طالعربلساف ( انتر: ابن منتور، ُ)
 ( .ُُٖ/ِمادة:" كفر"، )

 .(ُْ/  ُ)،ُ، طتيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدم،ِ)
 .ُٔٗ، صُط بغية اظتراتد  ( انتر: ابن تيمية،ّ)

 .(ُُٕ-ُِٕ/  ٓ)، ُط  منهاج السنة النبوية ( انتر: ابن تيمية،ْ)
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كفػػػر أف الكفػػر نوعػػاف:   فقػػاؿ:"الكفػػر مػػع تعريفهمػػػا  نػػوعي-تعػػػاارٞبػػو هللا -بػػْبَّ الشػػيخ السػػعدم   
 عمل ككفر جحود كعناد.

جػات بػو مػن عنػد هللا جحػودان كعنػادان مػن أ٠بػات الػرب أف يكفػر ٗبػا علػ  أف الرسػوؿ  فكفػر اصتحػود:
 اإلٲباف من كل كجو.كصفاتو كأفعالو كأحكامو، كىذا الكفر يضاد 

فينقسػػػػ  إا مػػػػا يضػػػػاد اإلٲبػػػػاف كاا مػػػػا ال يضػػػػاده، فالسػػػػجود للصػػػػن  كاالسػػػػتهانة  كأمػػػػا كفػػػػر العمػػػػل:
اب٤بصػػحف كقتػػل النػػيب كسػػةو يضػػاد اإلٲبػػاف، كأمػػا ا٢بكػػ  بغػػّب مػػا أنػػزؿ هللا ، كتػػرؾ الصػػالة ، فهػػو مػػن 

و هللا كرسػولو عليػو، فا٢بػاك  بغػّب الكفر العملي قطعػان كال ٲبكػن أف ينفػى عنػو اسػ  الكفػر بعػد أف أطلقػ
كلكػػن ىػػو كفػػر عمػػل ال كفػػر اعتقػػاد، كقػػد  مػػا أنػػزؿ هللا كػػافر كاترؾ الصػػالة كػػافر بػػنر رسػػوؿ هللا 

اإلٲبػػػاف عػػػن الػػػزا  كالسػػػارؽ كشػػػارب ا٣بمػػػر كمػػػن ال أيمػػػن جػػػاره بوائقػػػو، كإذا نفػػػي عنػػػو اسػػػ   نفػػػى 
د كاالعتقػػاد كأشػػيات كثػػّبة مػػن ىػػذا النػػوع ، اإلٲبػػاف فهػػو كػػافر مػػن جهػػة العمػػل كانتفػػى عنػػو كفػػر ا١بحػػو 

كمعلػػـو أنػػو إ٭بػػا أراد الكفػػر العملػػي ال االعتقػػادم ، كىػػذا الكفػػر ال ٱبرجػػو عػػن الػػدائرة اإلسػػالمية كا٤بلػػة 
ابلكليػة، كمػا مل ٱبػرج الػزا  كالسػارؽ كالشػارب مػن ا٤بلػة كإف زاؿ عنػو اسػ  اإلٲبػاف، كىػذا التفصػيل ىػػو 

كف كفػر، كنفػاؽ دكف نفػاؽ ، كشػرؾ دكف شػرؾ ، كفسػوؽ دكف فسػوؽ ، قوؿ الصحابة ، فههنا كفػر د
 (.ُكظل  دكف ظل ")

ٍب اعل  رٞبك هللا أف الكفر أع  من الشرؾ، فمن جحد ما جات بو الرسوؿ أك جحد بعضو بال        
.(2)أتكيل فهو الكافر من أم دين يكوف، سوات كاف صاحةو معاندان أك جاىالن ضاالن 

 .(ّ) رع ينقس  إا قسمْب: كفر أكرب )االعتقادم(، ككفر أصغر )العملي(إذف الكفر ُب الش

                                                           

 .ُِٗ، صُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ُ)

 .ِٖٔ،صُ، طتيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف( انتر: السعدم، ِ)
 
 ُُٕ-ُُْ، صُط  اإلمياف حقيقتو  خوارمو  نواقضو عند أىل السنة كاصتماعة  ( انتر: عةد هللا بن عةد ا٢بميد األثرم ّ)

 بتصرؼ.
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 النوع األكؿ: كفر أكرب )االعتقادم :

ىػػذا الكفػػر منػػاقض لإلٲبػػاف، كٱبػػرج صػػاحةو مػػن ملػػة اإلسػػالـ، كيوجػػا لصػػاحةو ا٣بلػػود ُب النػػار، كال  
تنالػػػو شػػػفاعة الشػػػافعْب، كيكػػػوف ابالعتقػػػاد، كابلقػػػوؿ، كابلفعػػػل، كابلشػػػك كالريػػػا، كابلػػػَبؾ، كابلػػػرد، 

 كابإلعراض، كابالستكةار.

 ا:ك٥بذا الكفر األكرب )االعتقادم( لو أنواع كثّبة؛ كمن أٮبه

 كاصتحود كالتكذيب:أكالن: كفر 

فمن كذ   فيما جاؤكا بو ظاىرا أك ابطنا فقد كفر ، لقولو  السالـ،كىو اعتقاد كذب الرسل عليه  
 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    ڳڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ    گ  ڳ   ڳ  ڳچ    :تعاا

  چ ک  ک  ک  گ  گ ڑ  ک چ عند ىذه اآلية:"  -رٞبو هللا تعاا–يقوؿ الشيخ السعدم ،(ُ)

  چ  ڳگ    گ  ڳ   ڳ  ڳچ فنسا ما ىو عليو من الضالؿ كالةاطل إا اَّلٌل، ،(ِ)
على يد رسولو ،(ّ)

 چڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    چ كلكن ىذا التامل العنيد، أمامو جهن  ،دمحم
يؤخذ  ا منه   ،(ْ)

.(5)ا٢بق، كٱبزكف  ا، كتكوف منز٥ب  الدائ ، الذين ال ٱبرجوف منو"

 كاالستكبار:اثنيان: كفر اإلاب  

ظػػاىران مػػع العلػػ  بػػو كمعرفتػػو ابطنػػان، كذلػػك أبف يقػػر أف مػػا  كىػػو عػػدـ االنقيػػاد كاإلذعػػاف لرسػػوؿ هللا 
 حق من ربو؛ لكنو يرفض اتةاعو أشران كبطران كاحتقاران للحق كأىلو.جات بو الرسوؿ 

                                                           

  .ٖٔ( سورة العنكةوت :آيةُ)
  .ٖٔ( سورة العنكةوت : جزت من آيةِ)
  .ٖٔ( سورة العنكةوت : جزت من آيةّ)
  .ٖٔ( سورة العنكةوت : جزت من آيةْ)
 (.ّٓٔ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدم،ٓ)
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 اثلثان: كفر الشك:

أبف ال ٯبـز بصدؽ النػيب   كال كذبػو؛ بػل يشػك ُب أمػره، كيػَبدد ُب اتةاعػو؛ إذ ا٤بطلػوب ىػو اليقػْب  
أبف ما جات بو الرسوؿ من ربو حق ال مرية فيو؛ فمن شك ُب االتةػاع ٤بػا جػات بػو الرسػوؿ، أك جػوز أف 

 يكوف ا٢بق خالفو؛ فقد كفر كفر شك.

 اإلعراض:رابعان: كفر  

، لقولػػو  أبف يعػػرض بسػػمعو كقلةػػو كعلمػػو عمػا جػػات بػػو الرسػػوؿ الػدين،ا٤بػراد اإلعػػراض الكلػػي عػػن ك  
چۀ   ہ  ہ  ہ  ہ     چتعػػػػاا : 

عنػػػػد ىػػػػذه  -رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا–يقػػػػوؿ الشػػػػيخ السػػػػعدم ، (ُ)
ۀ    چعػن دعػوة الرسػل فقػاؿ:  صػدكؼ"أف طائفة من ا٣بلق قد أبوا إال إعراضػا عػن ا٢بػق، ك  اآلية:

چہ  ہ  ہ  ہ    
كأمػػػا الػػػذين آمنػػػوا فلمػػػا علمػػػوا حقيقػػػة ا٢بػػػاؿ قةلػػػوا كصػػػااي ر ػػػ ، كتلقوىػػػا ، (ِ)

 .(3)ابلقةوؿ كالتسلي  كقابلوىا ابالنقياد كالتعتي  ففازكا بكل خّب، كاندفع عنه  كل شر"

 النوع الثاين: كفر األصغر)العملي :

كىو ما ال يناقض أصل اإلٲباف؛ بل ينقصو كيضعفو، كال يسلا صاحةو صفة اإلسالـ كحصانتو، كىو 
 مقتض الستحقاؽ الوعيد كالعذاب دكف ا٣بلود ُب النار، كلو صور كثّبة، منها: 

ک  ک  ک  ٹ ٹ چ  ،كذلػك بنسػةتها إا غػّب هللا تعػاا بلسػانو دكف اعتقػادهأكالن: كفر النعمة: 

چگ   ک  گ   گ  گ 
عنػػد ىػػذه  -رٞبػػو هللا تعػػاا–الشػػيخ السػػعدم يقػػوؿ ،(ْ)

چ :"فحسػا   علػى هللا فػ    يػركف اإلحسػاف، كيعرفػوف نعمػة هللا، كلكػنه  ينكرك ػا كٯبحػػدك ا،  اآليػة

                                                           

  .ّ( سورة األحقاؼ: جزت من آيةُ)
  .ّ( سورة األحقاؼ: جزت من آيةِ)
 (.ٕٕٗ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن انتر: السعدم،( ّ)
  .ّٖ( سورة النحل: آيةْ)
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چگ  گ    
ال خػػػػػّب فػػػػػيه ، كمػػػػػا يػػػػػنفعه  تػػػػػوايل اآلايت، لفسػػػػػاد مشػػػػػاعرى  كسػػػػػوت ،(ُ)

 .(2)كفور للنع  متمرد على هللا كعلى رسلوقصودى  كسّبكف جزات هللا لكل جةار عنيد  

 اثنيان: كفراف العشًن كاإلحساف:

: )أريت النار؛ ف ذا أكثر أىلهػا النسػات، يكفػرف( قاؿ: قاؿ النيب-رضي هللا عنهما -عن ابن عةاس 
قيل: أيكفرف اب. قاؿ: )يكفرف العشّب، كيكفرف اإلحساف؛ لػو أحسػنت إا إحػداىن الػدىر ٍب رأت 

 .(ّ) شيئان، قالت: ما رأيت خّبان قط(منك 

  :اثلثان: اضتلف بغًن هللا 

ف ٝباع أىل السنة كا١بماعة على أف ىذا الشػرؾ .(ْ) :)من حلف بغّب هللا فقد كفر، أك أشرؾ(لقولو
كالكفر ٮبػا مػن األصػغر الػذم ال ٱبػرج صػاحةو مػن اإلسػالـ، مػا مل يعتػ  ا٤بخلػوؽ بػو ُب قلػا ا٢بػالف  

 تعاا.كعتمة هللا 

 رابعان: قتاؿ اظتسلم:  

: )ال ترجعػوا بعػدم كفػاران؛ يضػرب بعضػك  ، كقولو(ُ):)سةاب ا٤بسل  فسوؽ، كقتالو كفر( لقولو
 فهذا النوع من الكفر غّب ٨برج من ا٤بلة ابتفاؽ أئمة أىل السنة كا١بماعة..(ِ) رقاب بعض(

                                                           

  .ّٖ( سورة النحل: جزت من آيةُ)
 (.ْْٓ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدم،ِ)
 .ِٗا٢بديث:(، رق  ُٗ/  ُ، كتاب اإلٲباف، ابب: كفراف العشّب ككفر بعد كفر، )صحيحو( أخرجو الةخارم ُب ّ)
ًت، )سننو( أخرجو أبو داكد ُب ْ) . ِّّٓ(، رق  ا٢بديث: ُِٕ/  ّ، كتاب األٲباف كالنذكر، ابب: ُب كىرىاًىيىًة ا٢بٍىًلًف اًبآلابى

( ، َُُ/  ْ، ابب: ما جات ُب كراىية ا٢بلف بغّب هللا ،) ، كتاب النذكر كاألٲباف عن السننكأخرجو الَبمذم ُب 
 األلةا  : صحيح..قاؿ الشيخ ُّٓٓ
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 اظتطلب الثاين: عواقب الكفر.

ـر اضتياة الطيبة يف الدارين: أكالن:  حيي

   فالعةد ا٤بؤمن بربو كبرسولو، ىو الػذم يعػيش عيشػة السػعدات ، كينػاؿ ا٢بيػاة الطيةػة ُب الػدنيا كاآلخػرة
ڳ   ڳ  ڳ  ڳ    گڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  گٹ ٹ چ 

ڈ  ژ  ژ  چ  عنػػد ىػػذه اآليػػة:" -رٞبػػو هللا تعػػاا–يقػػوؿ الشػػيخ السػػعدم ،(3)چڱ  ڱ  ڱ  

فػػػ ف اإلٲبػػػاف شػػػػرط ُب صػػػحة األعمػػػاؿ الصػػػػا٢بة كقةو٥بػػػا بػػػل ال تسػػػػمى .(4)چڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  
أعماال صا٢بة إال ابإلٲباف كاإلٲباف مقتض ٥با ف نو التصديق ا١باـز ا٤بثمر ألعماؿ ا١بوارح من الواجةات 

ك بطمانينػػة قلةػػو كذلػػ،(5)چ  گگ  گ  گچ كا٤بسػػتحةات فمػػن ٝبػػع بػػْب اإلٲبػػاف كالعمػػل الصػػاّب 
چ كسكوف نفسو كعدـ التفاتو ٤با يشوش عليػو قلةػو كيرزقػو هللا رزقػا حػالال طيةػا مػن حيػث ال ٰبتسػا 

                                                                                                                                                                                     

:) ال ترجعػوا بعػدم كفػارا يضػرب بعضػك  رقػاب بعػض (،  ، كتػاب الفػًب ، ابب: قػوؿ النػيبصحيحو( أخرجو الةخارم ُب ُ)
) ًسػػػةىابي  - -، كتػػػاب اإلٲبػػػاف ،ابب :بػىيىػػػاًف قػىػػػٍوًؿ النػػػيب  صػػػحيحو. أخرجػػػو مسػػػل  ُب  ٓٔٔٔ(، رقػػػ  ا٢بػػػديث:ِِٗٓ/  ٔ)

(، )اٍلميٍسًلً  فيسيوؽه كىًقتىا  . َِّ( ،ٕٓ/  ُليوي كيٍفره

. أخرجػو مسػل  ُب  ُُِ(، رقػ  ا٢بػديث:ٔٓ/  ُ، كتاب العل  ، ابب :اإلنصات للعلمػات  ،) صحيحو ( أخرجو الةخارم ُبِ)
          . ِِّث:(، رق  ا٢بديٖٓ/  ُ«. )الى تػىٍرًجعيوا بػىٍعًدل كيفَّارنا يىٍضًربي بػىٍعضيكيٍ  رًقىابى بػىٍعضو :» ، كتاب اإلٲباف ، ابب  صحيحو

  ٕٗسورة النحل: اآلية (ّ)

  ٕٗسورة النحل: جزت من اآلية (ْ)

  ٕٗسورة النحل: جزت من اآلية (ٓ)
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مػػن أصػػناؼ اللػػذات ٩بػػا ال عػػْب ،(2)چڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ   چُب اآلخػػرة ،(0)چڳ   
 .(3)حسنةرأت كال أذف ٠بعت كال خطر على قلا بشر فيؤتيو هللا ُب الدنيا حسنة كُب اآلخرة 

رٞبػػػػػو هللا –يقػػػػػوؿ الشػػػػػيخ السػػػػػعدم  ،(4)چ  ڌڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇٹ ٹ چ  ك
ال يضػػػػره كفػػػػرك ، كمػػػػا ال ينتفػػػػع  ،(5)چ  ڇچ  چ  چ   چ  ڇ  ڇچ  عنػػػػد تفسػػػػّب ىػػػػذه اآليػػػػة:"-تعػػػػاا

 بطاعتك ، كلكن أمره ك يو لك  ٧بض فضلو كإحسانو عليك .

إحسانو   ، كعلمو أف الكفر يشقيه  شقاكة ال يسعدكف بعدىا، لكماؿ  ،(6)چ  ڌڇ  ڍ   ڍ  ڌچ 
 .(7)بعدىا، كألنو خلقه  لعةادتو، فهي الغاية الٍب خلق ٥با ا٣بلق، فال يرضى أف يدعوا ما خلقه  ألجلو

 .(7)ألجلو
 عرض نفسو ظتقت هللا كغضبو: اثنيان:

ڦ  ڦ  ڄ  ٹ ٹ چ فيكػػوف عرضػػة لنػػزكؿ بػػو ا٤بصػػائا ، كٙبػػل بػػو الكػػوارث ؛ عقوبػػة عاجلػػة ، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ    ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  

عنػػػػػد   -رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا–الشػػػػيخ السػػػػػعدم يقػػػػوؿ ،(8)چڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  
تفسّب ىذه اآلية:" ىذا ٚبويف من هللا تعاا ألىل الكفر كالتكذيا كأنواع ا٤بعاصي، مػن أف أيخػذى  

                                                           

  ٕٗسورة النحل: جزت من اآلية (ُ)

  ٕٗسورة النحل: جزت من  اآلية (ِ)

 (.ْْٖ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدم،ّ)
  ٕسورة الزمر: جزت من اآلية (ْ)

  ٕسورة الزمر: جزت من اآلية (ٓ)

  ٕسورة الزمر: جزت من اآلية (ٔ)

 (.ُٕٗ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدم،ٕ)
 .ْٕ-ْٓسورة النحل: اآلايت من  (ٖ)
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ابلعذاب على غرَّة كى  ال يشعركف، إما أف أيخذى  العذاب مػن فػوقه ، أك مػن أسػفل مػنه  اب٣بسػف 
ور العػذاب بةػا٥ب ، كإمػا ُب حػاؿ ٚبػوفه  مػن العػذاب، كغّبه، كإما ُب حاؿ تقلُّةه  كشغله  كعػدـ خطػ

 فليسوا ٗبعجزين  ُب حالة من ىذه األحواؿ، بل ى  ٙبت قةضتو كنواصيه  بيده .

كلكنػػو رتكؼ رحػػػي  ال يعاجػػػل العاصػػْب ابلعقوبػػػة، بػػػل ٲبهلهػػ  كيعػػػافيه  كيػػػرزقه  كىػػ  يؤذكنػػػو كيػػػؤذكف 
ى  إا اإلقػػالع مػػن السػػيئات الػػٍب تضػػرى ، كيعػػدى  أكليػػاته، كمػػع ىػػذا يفػػتح ٥بػػ  أبػػواب التوبػػة، كيػػدعو 

بذلك أفضل الكرامات، كمغفرة مػا صػدر مػنه  مػن الػذنوب، فليسػتح اجملػـر مػن ربػو أف تكػوف نعػ  هللا 
عليو انزلة ُب ٝبيع اللحتات كمعاصيو صاعدة إا ربو ُب كل األكقات، كليعل  أف هللا ٲبهػل كال يهمػل 

زيػػز مقتػػدر، فليتػػا إليػػو، كلّبجػػع ُب ٝبيػػع أمػػوره إليػػو ف نػػو رتكؼ كأنػػو إذا أخػػذ العاصػػي أخػػذه أخػػذ ع
رحي . فالةدار الةدار إا رٞبتو الواسعة كبره العمػي  كسػلوؾ الطػرؽ ا٤بوصػلة إا فضػل الػرب الػرحي ، أال 

 .(0)يرضاه" كىي تقواه كالعمل ٗبا ٰبةو ك

 الضنك:اظتعيشة  اثلثان:

، كإف ملػػك ٝبيػػع فالكػافر بربػػو، كا٤بسػػتكرب عػػن عةادتػػو جعػػل  حياتػػو ضػنكا، كٝبػػع عليػػو ا٥بمػػـو كالغمػػـو
ٹ  كسائل الراحة، كأصناؼ ا٤بتاع الدنيوم؛ الٍب ىي عذاب معجل، كُب دار الربزخ، كُب الدار اآلخرة.

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  ی  جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    ٹ چ 

عنػػػد  تفسػػػّب ىػػػػذه اآليػػػة:" ٱبػػػػرب  -رٞبػػػو هللا تعػػػػاا–الشػػػيخ السػػػػعدم يقػػػوؿ  ،(2)چجب   حب             خب   مب   
كبنػوه الشػػيطاف عػػدكا  كإبلػيس أف يهةطػػا إا األرض، كأف يتخػػذكا آدـ ، تعػاا، أنػػو أمػػر آدـ 

٥ب ، فياخذكا ا٢بذر منو، كيعدكا لو عدتو كٰباربوه، كأنػو سػينزؿ علػيه  كتةػا، كيرسػل إلػيه  رسػال يةينػوف 
قي  ا٤بوصلة إليو كإا جنتو، كٰبػذرك   مػن ىػذا العػدك ا٤بةػْب، كأ ػ  أم: كقػت جػاتى  ٥ب  الطريق ا٤بست

ذلك ا٥بدل، الذم ىو الكتػا كالرسػل، فػ ف مػن اتةعػو اتةػع مػا أمػر بػو، كاجتنػا مػا  ػي عنػو، ف نػو ال 
ة، يضل ُب الدنيا كال ُب اآلخرة، كال يشقى فيهما، بػل قػد ىػدم إا صػراط مسػتقي ، ُب الػدنيا كاآلخػر 

 كلو السعادة كاألمن ُب اآلخرة.
                                                           

 .(ُْْ/  ُ)، ُ، طتيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدم،ُ)
  .ُِٓ،ُِْسورة طو: اآليتاف  (ِ)
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چڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    چ  :تعػاا كقد نفى عنو ا٣بوؼ كا٢بزف ُب آية أخرل، بقولو

ڀ  چ  اتةػػاع ا٥بػػدل، بتصػػديق ا٣بػػرب، كعػػدـ معارضػػتو ابلشػػةو، كامتثػػاؿ األمػػر أبف ال يعارضػػو بشػػهوة،ك (0)

أم: كتػػػػػايب الػػػػػذم يتػػػػػذكر بػػػػػو ،(3)چۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ چ ،(2)چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    
ٝبيع ا٤بطالا العالية، كأف يَبكو على كجو اإلعراض عنػو، أك مػا ىػو أعتػ  مػن ذلػك، أبف يكػوف علػى 

أم: فػػػػ ف جػػػػزاته، أف ٪بعػػػػل معيشػػػػتو ضػػػػيقة ،(4)چېئ  ېئ   ىئ  ىئ     چ كجػػػػو اإلنكػػػػار لػػػػو، كالكفػػػػر بػػػػو 
 مشقة، كال يكوف ذلك إال عذااب.

كفسرت ا٤بعيشة الضنك بعذاب القرب، كأنو يضػيق عليػو قػربه، كٰبصػر فيػو كيعػذب، جػزات إلعراضػو عػن 
ذكػر ربػػو، ...كبعػػض ا٤بفسػػرين، يػرل أف ا٤بعيشػػة الضػػنك، عامػػة ُب دار الػدنيا، ٗبػػا يصػػيا ا٤بعػػرض عػػن 

اآلخػػػرة، ذكػػػر ربػػػو، مػػػن ا٥بمػػػـو كالغمػػػـو كاآلالـ، الػػػٍب ىػػػي عػػػذاب معجػػػل، كُب دار الػػػربزخ، كُب الػػػدار 
ی  چ أم: ىػػػذا ا٤بعػػػرض عػػػن ذكػػػر ربػػػو ،(5)چىئ  چ إلطػػػالؽ ا٤بعيشػػػة الضػػػنك، كعػػػدـ تقييػػػدىا. 

  ٹٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ چالةصر على الصػحيح، كمػا ،(6)چی      ی  

جئ  حئ  مئ       ىئ  يئ    جب   حب                چ قاؿ على كجو الذؿ كا٤براجعػة كالتػامل كالضػجر مػن ىػذه ا٢بالػة: ،(7) چ

.(2)فما الذم صّب  إا ىذه ا٢بالة الةشعة،(0)چخب      چ ُب دار الدنيا ،(8)چ

                                                           

 .ّٖمن آية الةقرة : جزت سورة  (ُ)

 .ّٖالةقرة : جزت من آية سورة  (ِ)

  .ُِٓ،ُِْسورة طو: اآليتاف  (ّ)

 ُِْجزت من آية سورة طو:  (ْ)

  ُِْجزت من آية  سورة طو: ا (ٓ)

  ُِْجزت من آية  سورة طو: (ٔ)

 .ٕٗاألسرات: جزت من آية سورة (ٕ)

 ُِٓجزت من آية سورة طو:  (ٖ)
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 اطتوؼ كعدـ األمن يف الدارين: رابعان:

ٱ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ  اآلخػرة،كعد هللا الذين آمنوا بو كاتةعوا رسلو ابألمن التاـ ُب ا٢بياة الدنيا كُب 

عنػد   -رٞبػو هللا تعػاا–الشيخ السػعدم يقوؿ ،(3) چٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  ڀ  ڀ  
ٻ    پ  پ  پ  پ     ڀ  چ أم: ٱبلطػػػػػػػػػوا ،(4) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ    چ تفسػػػػػػػػػّب ىػػػػػػػػػذه اآليػػػػػػػػػة:" 

األمػػن مػػن ا٤بخػػاكًؼ كالعػػذاب كالشػػقات، كا٥بدايػػةي إا الصػػراط ا٤بسػػتقي ، فػػ ف كػػانوا مل ،(5) چڀ  ڀ  
يلةسوا إٲبا   بتل  مطلقا، ال بشرؾ، كال ٗبعاص، حصل ٥بػ  األمػن التػاـ، كا٥بدايػة التامػة. كإف كػانوا مل 
يلةسوا إٲبا   ابلشرؾ كحده، كلكنه  يعملوف السيئات، حصل ٥ب  أصل ا٥بداية، كأصل األمػن، كإف مل 

، مل ٰبصل ٥ب  ىداية، كال أمن، ٰبصل ٥ب  كما٥با. كمفهـو اآلية الكرٲبة، أف الذين مل ٰبصل ٥ب  األمراف
 .(6)بل حته  الضالؿ كالشقات"

 العذاب:خامسان: أنو ؼتلد يف 
 -٘بػرع غصصػها كمصػائةها  كقػد-ذلك أف الكافر ينتقل من عذاب إا عذاب، فهػو ٱبػرج مػن الػدنيا 

إا الػػدار اآلخػػرة ، كىػػي دار جػػزات كليسػػت دار أمػػا  فػػال بػػد أف يلقػػى اإلنسػػاف جػػزات عملػػو إف خػػّبا 
فخّب ، كإف شرا فشر ، كشر ما يلقػى الكػافر ُب الػدار اآلخػرة عػذاب النػار ، كقػد نػوع هللا علػى أىلهػا 

ٹ  ىػػ  لػػن تغػػِب عػػنه  شػػيئا مػػن عػػذاب هللا،أصػػناؼ العػػذاب ليػػذكقوا كابؿ أمػػرى  ، كأف أمػػوا٥ب  كأكالد

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ    ٿ  ٿ  ٿ     ڀٱ  ٻ   ٻ        ٻ  ٻ  پ  پ  پ   پ   ڀ  ڀ  ڀٹ چ 

                                                                                                                                                                                     

  ُِٓجزت من آية  سورة طو: (ُ)

 .(ُٓٓ/  ُ)، ُ، طتيسًن الكرش الرزتن انتر: السعدم،( ِ)
 .ِٖاألنعاـ: آية  سورة (ّ)

 .ِٖاألنعاـ: جزت من آية  سورة (ْ)

 .ِٖاألنعاـ: جزت من آية  سورة (ٓ)

 (.ِّٔ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدم،ٔ)
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رٞبو –يقوؿ الشيخ السعدم ،(0) چڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڦڤ      ڤ    ڤ  ڤ  ڦ  ٹٿ  ٹ  ٹ  ٹ
عند  تفسّب ىذه اآلية:"  ٤با ذكر يػـو القيامػة، ذكػر أف ٝبيػع مػن كفػر اب، ككػذب رسػوؿ  -هللا تعاا

هللا، ال بد أف يدخلوا النار كيصػلوىا ، كأف أمػوا٥ب  كأكالدىػ  لػن تغػِب عػنه  شػيئا مػن عػذاب هللا، كأنػو 
مػا جػرل علػى فرعػوف كسػائر األمػ  ا٤بكذبػة آبايت  سيجرم عليه  ُب الدنيا من األخػذات كالعقػوابت،

ڦ  ڦ   چ ،كعجػػػل ٥بػػػ  العقػػػوابت الدنيويػػػة، متصػػػلة ابلعقػػػوابت األخركيػػػة،(2) چ   ڦڤ  ڤ  ڦ چهللا 

 .(4)ف ايك  أف تستهينوا بعقابو، فيهوف عليك  اإلقامة على الكفر كالتكذيا(3) چڄ    

ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ     ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵   چ  ٹ ٹك

﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾   ﮿  ﯀  ﯁                   

يشػمل  ،(6)چۀ  ۀ  چ عند  تفسّب ىذه اآلية:"  -رٞبو هللا تعاا–يقوؿ الشيخ السعدم  ،(4)چ
 كا٤بشركْب.يشمل كل كافر، من اليهود، كالنصارل، كاجملوس، كالصابئْب، ،(6)چ

أم: ٯبعل ٥ب  ثياب من قطراف، كتشػعل فيهػا النػار، لػيعمه  العػذاب مػن ،(2)چہ  ہ  ہ  ہ  ھ       چ 
 ٝبيع جوانةه .

                                                           

 .ُُ،َُآؿ عمراف: اآليتاف  سورة (ُ)

 ُُآؿ عمراف: جزت من آية  سورة (ِ)

 ُُآؿ عمراف: جزت من آية  سورة (ّ)

 (.ّٔٗ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدم،ْ)
 ِِ - ُٗسورة ا٢بج: اآلايت  (ٓ)

 .ُٗسورة ا٢بج: جزت من آية  (ٔ)

 .ُٗسورة ا٢بج: جزت من آية  (ٕ)
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ا٤بات ا٢بار جدا، يصهر ما ُب بطو   من اللح  كالشح  كاألمعػات،  ،(0)چھ   ھ  ھ  ے  ے  چ 
بيػػد ا٤بالئكػة الغػالظ الشػػداد، تضػر   فيهػػا ،(2)چ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  چ مػن شػدة حػػره، كعتػي  أمػره، 

فال يفَب عنه  العذاب، كال ىػ  ينتػركف، ،(3)چ﮽  ﮾   ﮿  ﯀  ﯁          چ كتقمعه ، 
".نسػػػػاؿ هللا العافيػػػػة ُب (5)أم: اػػػػرؽ للقلػػػػوب كاألبػػػػداف،(4)چ          چكيقػػػػاؿ ٥بػػػػ  توبيخػػػػا: 

 الدارين .

:أيو اإلنساف تذكر أبف :" -رٞبو هللا تعاا–بن القي  كأخت  ىذا ا٤بةحث بكالـ ٝبيل لإلماـ ا
انصيتك بيد هللا ، كنفسك بيده ، كقلةك بْب إصةعْب من أصابع الرٞبن ، يقلةو كيف يشات ، 

كحياتك كموتك بيده ، كسعادتك كشقاكتك بيده ، كحركاتك كسكناتك كأقوالك إبذف هللا كمشيئتو ، 
شيئتو ، إف ككلك إا نفسك ككلك إا عجز كضعف كتفريط فال تتحرؾ إال إبذنو كال تفعل إال ٗب

كذنا كخطيئة ، كإف ككلك إا غّبؾ ، ككلك إا من ال ٲبلك لك ضرا كال نفعا كال موات كال حياة 
كال نشورا ، فال غُب لك عنو طرفة عْب ، بل أنت مضطر إليو على مدل األنفاس ظاىرا كابطنا ، 

و اب٤بعاصي كالكفر مع شدة الضركرة إليو من كل كجو ، قد يسةغ عليك النع  ، كأنت تتةغض إلي
.(6)اٚبذتو نسيا كمردؾ إليو كمرجعك كموقفك بْب يديو " 

                                                           

 .ُٗسورة ا٢بج: جزت من آية  (ُ)

 ُِسورة ا٢بج: آية  (ِ)

 .ِِسورة ا٢بج: جزت من آية (ّ)

 .ِِسورة ا٢بج: جزت من آية (ْ)

 (.ْٖٓ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدم،ٓ)
 ."بتصرؼ".ٔٓ، صِ، طالفوائد( ابن القي ، ٔ)
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٩با تقدـ يتهر لنا أف الكفر عواقةو كخيمو ُب الدارين، فمن أراد السعادة لنفسو فليؤمن بربو       
كيعمػل عمػال صػػا٢با يتفػر ٔبنػة الػػدنيا قةػل جنػة اآلخػػرة، كذلػك فضػل هللا يؤتيػػو مػن يشػات، جعلنػػا 

 ا٤بوا منه ، كزادان من فضلو إنو جواد كرمي.

 : الشرؾ.لثايناظتبحث ا
 تعريف الشرؾ كأقسامو. اظتطلب األكؿ:

ػػػرًكة سػػػوات ٨بالطػػػة الشػػػريكْب يقػػػاؿ: اشػػػَبىكنا ٗبعػػػُب تىشػػػارىكنا، كقػػػد اشػػػَبؾ  الشػػػرؾ لغػػػةن:   ػػػرٍكىةي كالشَّ الشًٌ
. كالشػرؾ ىػو النصػيا كأشػراؾ  الرجالف كتىشارىكا كشارىؾ أىحػديٮبا اآلخػر، كأشػرؾ اب: كفػر فهػو مشػرؾه

 .(ُ)كاعتقاد تعدد اآل٥بة

بربوبيتػػػو أك إ٥بيتػػػو أك أ٠بائػػػو -عػػػز كجػػػل-: ىػػػو أف ٯبعػػػل العةػػػد شػػػريكا  اصػػػطبلحتعريػػػف الشػػػرؾ 
بقولػو:" الشػرؾ اب كىػو أف ق ِٖٕ)ت-رٞبػو هللا تعػاا-كصفاتو.كقد عرَّفو شيخ اإلسالـ ابػن تيميػة

 .(2)"يدعو مع هللا ا٥با اخر

ُب موضػػع آخػػر:" الشػػرؾ اب أعتػػ  ذنػػا عصػػي هللا بػػو ، فمػػن جعػػل   -رٞبػػو هللا تعػػاا–ك قػػاؿ   
 .(3)ندا من خلقو فيما يستحقو عز كجل من اإل٥بية كالربوبية فقد كفر إبٝباع األمة" 

بقولػػػو: "حقيقػػػة الشػػػرؾ: ىػػػو التشػػػةو اب٣بػػػالق ق ُٕٓ)ت-رٞبػػػو هللا تعػػػاا–كيعرفػػػو اإلمػػػاـ ابػػػن القػػػي  
(4)ةيو ا٤بخلوؽ بو، فا٤بشرؾ مشةو للمخلوؽ اب٣بالق ُب خصائر اإل٥بية "كتش

.

                                                           

، كانتر: إبراىي  مصطفى، أٞبد الزايت، حامد عةد  َُِْ، مادة:" شرؾ"،صْ، طالقاموس احمليط(  انتر: الفّبكز آابدم، ُ)
،مادة:" شرؾ "،)  ُ، طلساف العرب(، ابن منتور، َْٖ/ُمادة:" شرؾ "، )  د.ط اظتعجم الوسيط القادر، دمحم النجار، 

َُ/ْْٖ.) 
 (.َُِ/ِ، )ُ، طاالستقامة( انتر: ابن تيمية، ِ)
 ("بتصرؼ".ٖٖ/ُ، )ّ، طالفتاكل غتموع( انتر: ابن تيمية، ّ)
 . "ابختصار".ُ،د.ط،ص اصتواب الكايف( ابن القي  ، ْ)
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حقيقػػػة الشػػػرؾ بقولػػػو:" كحقيقػػػة الشػػػرؾ اب: أف يعةػػػد -رٞبػػػو هللا تعػػػاا-كيةػػػْب الشػػػيخ السػػػعدم     
ا٤بخلوؽ كما يعةد هللا، أك يعت  كما يعت  هللا، أك يصرؼ لو نوع مػن خصػائر الربوبيػة كاإل٥بيػة، كإذا 

عةػاده، أف يعةػدكه ترؾ العةػد الشػرؾ كلػو صػار موحػدا، ٨بلصػا  ُب ٝبيػع أحوالػو، فهػذا حػق هللا علػى 
 .ُكال يشركوا بو شيئا"

 نوعي الشرؾ فقاؿ:" كىو نوعاف:-رٞبو هللا تعاا-كقد بْبَّ شيخ اإلسالـ ابن تيمية    

أم: مػػثال ُب -فهػػو: أف ٯبعػػل  نػػدا  الشػػرؾ يف اإلعتيػػةشػػرؾ ُب اإل٥بيػػة كشػػرؾ ُب الربوبيػػة. فامػػا  - 
هػػذا ىػػو الشػػرؾ الػػذم ال يغفػػره هللا إال ابلتوبػػة منػػو. كأمػػا عةادتػػو أك ٧بةتػػو أك خوفػػو أك رجائػػو أك إانبتػػو ف

فػػػ ف الػػػرب سػػػةحانو ىػػػو ا٤بالػػػك ا٤بػػػدبر ا٤بعطػػػي ا٤بػػػانع الضػػػار النػػػافع  فالشػػػرؾ يف الربوبيػػػةالنػػػوع الثػػػا : 
ا٣بػػافض الرافػػع ا٤بعػػز ا٤بػػذؿ فمػػن شػػهد أف ا٤بعطػػي أك ا٤بػػانع أك الضػػار أك النػػافع أك ا٤بعػػز أك ا٤بػػذؿ غػػّبه 

 (.ِ)بيتو"فقد أشرؾ بربو 

الشػرؾ إا شػركْب: شػرؾ يتعلػق بػذات ا٤بعةػود، شػرؾ -رٞبػو هللا تعػاا-كقد قسَّ  الشيخ السػعدم      
كىػػو شػػرؾ  شػػرؾ يتعلػػا بػػذات اظتعبػػود كأشتائػػو كصػػفاتوُب عةادتػػو سػػةحانو بقولػػو:" الشػػرؾ شػػركاف :

التعطيل كىو أقةح أنواعو، كشرؾ فرعوف كأشةاىو، فالشرؾ كالتعطيل متالزماف، كالتعطيػل ثالثػة أنػواع : 
تعطيل ا٤بصنوع عن صانعو كخالقو ،كتعطيلو عن كمالو ا٤بقدس ،كتعطيل معاملتو عما ٯبا على العةػد 

ا٤بشػركْب الػذين يعَبفػوف أف كشػرؾ   النوع الثػاين كىػو الشػرؾ يف عبادتػومن حقيقة التوحيد ،كىذا ىو 
: فكالشػرؾ ُب الشػرؾ األصػغرهللا ىو ا٣بػالق كحػده ،ا٤بالػك كحػده ،كلكػنه  يعةػدكف معػو سػواه ،كأمػا 

األلفػاظ ،كػا٢بلف بغػّب هللا كقػوؿ مػا شػات هللا كشػات فػالف ، كػالرايت كالعمػل الػذم قصػد بػو غػرض مػػن 
كالنيػػػات فػػػذلك الةحػػػر الػػػذم ال  اإلراداتالشػػػرؾ يف األغػػػراض النفسػػػية ،كمل يػػػرد بػػػو كجػػػو هللا ، كأمػػػا 

سػػاحل لػػو، كقػػل مػػن ينجػػو منػػو فمػػن أراد بعملػػو غػػّب كجػػو هللا، كنػػول شػػيئا غػػّب التقػػرب إا هللا كطلػػا 

                                                           

 (.ِٕٗ/ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتنانتر: السعدم،  ُ

 .(ْْ/ ْ،د.ط،) كأحكاـ اتركهاالصالة (،"ابختصار"، ابن القي ، ُٗ/ُ، )ّ، طغتموع الفتاكل( انتر: ابن تيمية، ِ)
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ا١بػػزات منػػو فقػػد أشػػرؾ ُب نيتػػو كإرادتػػو ،كاإلخػػالص أف ٱبلػػر  ُب أفعالػػو كأقوالػػو كإرادتػػو كنيتػػو، كىػػذه 
(0)   ا عةاده كله "الٍب أمر هللاىي ا٢بنيفية ملة إبراىي  

.

ُب موضػػع آخػػر أف الشػػرؾ ُب توحيػػد اإل٥بيػػة كالعةػػادة ينػػاُب التوحيػػد كػػل ا٤بنافػػاة، -رٞبػػو هللا تعػػاا-كبػػْب
 كقد قسمو إا قسمْب بقولو: "الشرؾ ُب العةادة كىو قسماف: شرؾ أكرب، كشرؾ أصغر.

كػػاف يػػدعو غػػّب هللا، أك يرجػػوه، أك   : أف يصػػرؼ العةػػد نوعػػا مػػن أنػػواع العةػػادة لغػػّب هللافالشػػرؾ األكػػرب
 ٱبافو. فهذا ٨برج من الدين، كصاحةو ٨بلد ُب النار.

فالوسػػائل كالطػػرؽ ا٤بفضػػية إا الشػػرؾ إذا مل تةلػػغ رتةػػة العةػػادة كػػا٢بلف بغػػّب هللا  كأمػػا الشػػرؾ األصػػغر:
"كالرايت ك٫بو ذلك

(2). 

رؾ شركاف: شرؾ أكرب، كشػرؾ أصػغر. أف الش-تعاارٞبو هللا -السعدم  فتةْب من تقسي  الشيخ      
ة الشػرؾ ُب الربوبيػ :النػوع األكؿ: ثالثة أنواع، يتعلق كل نوع أبنواع التوحيػد الثالثػةلو   كالشرؾ األكرب

 الشػػرؾ ُب توحيػػد األ٠بػػات كالصػػفات ،كالنػػوع الثػػا : كىػػذا إمػػا شػػرؾ ُب التعطيػػل كإمػػا شػػرؾ ُب األنػػداد
كشػػػرؾ الػػػدعات،   الشػػػرؾ ُب توحيػػػد األلوىيػػػة ،كالنػػػوع الثالػػػث:اد كىػػػو أيضػػػا إمػػػا ابلتعطيػػػل كإمػػػا ابألنػػػد

 كشرؾ اةة ،كشرؾ ا٣بوؼ كغّبه. ،الطاعة شرؾك 

                                                           

 .ِْٓ، صُ، طالوصوؿ إىل العلم اظتأموؿطريا ( انتر: السعدم، ُ)

، كلنفس ا٤بؤلف: ِّ،ّّ،ٓٔ، صُ، طاجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية ( انتر: السعدم، ِ)
طريا الوصوؿ إىل العلم .كلو، ِّٓ،صُ(، طاجمللد األكؿ-ثقافة إسبلمية)اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم 

القوؿ السديد ، ٗٓ، صِطاضتا الواضح اظتبٌن    ،ُٕ ، صُطسؤاؿ كجواب يف أىم اظتهمات   .ِْٓص ،ُ،طاظتأموؿ
 .ِٖٔ،صُ، طتيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف ،ِْ،صُ، طيف مقاصد التوحيد

  

http://www.khayma.com/kshf/K/akbr%20-%20asma.htm
http://www.khayma.com/kshf/K/akbr%20-%20asma.htm
http://www.khayma.com/kshf/K/akbar%20-%209a3ah.htm
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، كىػػو: ألفػػاظ كأفعػػاؿ. فاأللفػػاظ كػػا٢بلف شػػرؾ ظػػاىر : النػػوع األكؿ:لػػو نوعػػاف الشػػرؾ األصػػغر كأمػػا
كأما األفعاؿ: فمثل لةس ا٢بلقة كا٣بيط لرفع الػةالت أك دفعػو، كمثػل تعليػق التمػائ  خوفػاى  تعاا، بغّب هللا

 . 0من العْب كغّبىا

كػػػػالرايت   ؛النيػػػػات ، كىػػػػو الشػػػػرؾ ُب اإلرادات ك شػػػػرؾ خفػػػػيمػػػػن الشػػػػرؾ األصػػػػغر:  كأمػػػػا النػػػػوع الثػػػػا :
الةحػػر الػػذم ال سػػاحل لػػو. كقػػل مػػن ينجػػو منػػو. " :ىػػو  ُب اإلرادات كالنيػػات ؛ كىػػذا الشػػرؾ كالسػػمعة

فمػػن أراد بعملػػو غػػّب كجػػو هللا كنػػول شػػيئا مػػن غػػّب التقػػرب إليػػو كطلػػا ا١بػػزات منػػو فقػػد أشػػرؾ ُب نيتػػو 
 .(2)"أف ٱبلر  ُب أفعالو كأقوالو كإرادتو كنيتو كاإلخالص-كإرادتو 

 كقد كردت أحاديث تةْب ىذا النوع من الشرؾ، منها:    

قاؿ: )أال أخربك  ٗبا ىو أخوؼ عليك  من ا٤بسيح عندم؟(  - -أف رسوؿ هللا  اضتديث األكؿ:
 .ّقاؿ: قلنا: بلى، قاؿ: )الشرؾ ا٣بفي؛ أف يقـو الرجل يعمل ٤بكاف رجل(

الناس، اتقوا ىذا الشرؾ، ف نو أخفى من دبيا قاؿ: )أيها  - -أف رسوؿ هللا  اضتديث الثاين:
النمل(، فقاؿ لو من شات هللا أف يقوؿ: ككيف نتقيو كىو أخفى من دبيا النمل اي رسوؿ هللا؟ قاؿ: 

 .ْ)قولوا: الله  إان نعوذ بك من أف نشرؾ بك شيئان نعلمو، كنستغفره ٤با ال نعل (

                                                           

 كىذا ما سنةينو ُب ا٤بطلا القادـ: مسائل ُب ابب الشرؾ. ُ

 .ُُٓص  ،د.ط، اصتواب الكايف( ابن القي  ، ِ)

، الشعب(، كالةيهقي ُب َِْْ، كتاب الزىد، ابب: الرايت ابلسمعة،)سننو (، كابن ماجو ُبَّ/ّ) اظتسند أخرجو أٞبد ُب ّ
عن  (،َّصحيح الرتغيب )(، ك كافقو الذىيب، كحسنو األلةا  ُب ِّٗ/ْ،) اظتستدرؾ(، كصححو ا٢باك  ُب ّّْ/ٓ)

 .-هنع هللا يضر-أيب سعيد ا٣بدرم 

(، كحسنو لغّبه َٔ/ُ،) مسند (، كأبو يعلي ُبَٕ/ٔ،) اظتصنف(، كابن أيب شيةة ُب َّْ/ْ)اظتسند   أخرجو أٞبد ُب ْ
 .-هنع هللا يضر-عن أيب موسى األشعرم - (،ّٔ، )صحيح الرتغيباأللةا  ُب 
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 .يسٌمى الشرؾ ا٣بفيىذه النصوص تدٌؿ على أف ىناؾ نوعان آخر من الشرؾ 

عػل  نػدان كأف ٯبي  ٩با تقدـ يتهر لنا أف الشرؾ على ا٠بو ىػو تشػريك غػّب هللا مػع هللا ُب العةػادة،      
رٞبػػو -، كىػػذا مػا سػػار بػػو الشػيخ السػػعدمأصػػغركشػرؾ  أكػػرب،، كينقسػػ  إا نػوعْب: شػػرؾ هػػ كقػد خلق
 على منهج علمات أىل السنة كا١بماعة.-هللا تعاا

 الثاين: مسائل يف ابب الشرؾ:اظتطلب 

أصغر، حسا ما يكوف ُب قلا أك شرؾ شرؾ أكرب تكوف قد تدخل ُب ابب الشرؾ؛ ك  أفعاؿىناؾ   
: فمثػل لػةس ا٢بلقػة كا٣بػيط لرفػع الػةالت أك دفعػو، كمثػل تعليػق التمػائ  الشخر مػن نػوع ىػذا التشػريك

غّبىا، إذا اعتقد أف ىذه أسةاب لرفع الةالت ك  االستعاذة ك االستغاثة بغّب هللا تعاا ك،خوفاى من العْب 
أك دفعػػػو، فهػػػذا شػػػرؾ أصػػػغر. ألف هللا مل ٯبعػػػل ىػػػذه أسػػػةااب. أمػػػا إف اعتقػػػد أ ػػػا تػػػدفع أك ترفػػػع الػػػةالت 

 بنفسها فهذا شرؾ أكرب، ألنو تعلق بغّب هللا.

تةػْب ؾ، عنػد ترٝبتػو لكتػاب التوحيػد مسػائل ُب ابب الشػر -رٞبػو هللا تعػاا-ذكر الشيخ السػعدمكقد  
 ٥با كىي كالتايل: –رٞبو هللا -نستطردىا مع بياف شرحومثل ىذه األفعاؿ 

 اظتسألة األكىل: لبس اضتلقة كاطتيط كؿتوىا لرفع الببل  أك دفعو:
من لةس ا٢بلقة أك ا٣بيط أك ٫بوٮبا قاصدا بػذلك رفػع الػةالت بعػد نزكلػو، أك دفعػو قةػل نزكلػو فقػد إف    

كإف اعتقػد أف هللا ىػو الػدافع الرافػع  ىي الدافعة الرافعػة فهػذا الشػرؾ األكػرب.أشرؾ؛ ألنو إف اعتقد أ ا 
سةةا يستدفع  ا الةالت، فقػد جعػل مػا لػيس سػةةا شػرعيا كال قػدراي سػةةا، كىػذا  اكلكن، اعتقدىكحده 

  ٧بـر ككذب على الشرع كعلى القدر.

ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷      ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   ﮼   ﮽  ﮾  ﮿   ٹ ٹ چ                           

 چ﯀  ﯁                     
(ُ) . 

رأل رجال ُب يده حلقة مػن صػفر، فقػاؿ: مػا ىػذه؟ قػاؿ: مػن الواىنػة. :) - -أف النيب  : ضتديثك 
  (ُ) (أفلحت أبدافقاؿ: "انزعها ف  ا ال تزيدؾ إال كىنا، ف نك لو مت كىي عليك ما 

                                                           

 . ّٖ( سورة الزمر:جزت من آيةُ)
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  (ِ) (من تعلق ٛبيمة فال أًب هللا لو، كمن تعلق كدعة فال كدع هللا لو): كحديث 
إا أف ا٢بك  ُب ىذه ا٤بسالة متوقف فهمػو علػى معرفػة -رٞبو هللا تعاا–كأشار الشيخ السعدم       

 ب ثالثة أمور: أحكاـ األسةاب حيث فصل ا٤بسالة فقاؿ:" أنو ٯبا على العةد أف يعرؼ ُب األسةا
 أال ٯبعل منها سةةا إال ما ثةت أنو سةا شرعا أك قدرا.  أحدىا:
 أال يعتمد العةد عليها، بل يعتمد على مسةةها كمقدرىا، مع  اثنيها:

 قيامو اب٤بشركع منها، كحرصو على النافع منها. 
أف يعل  أف األسةاب مهما عتمت كقويت ف  ا مرتةطة بقضات هللا كقدره ال خركج ٥بػا  اثلثها:

عنػو، كهللا تعػاا يتصػرؼ فيهػا كيػف يشػات: إف شػات أبقػى سػةةيتها جاريػة علػى مقتضػى حكمتػو ليقػـو 
 ػػا العةػػاد، كيعرفػػوا بػػذلك ٛبػػاـ حكمتػػو، حيػػث ربػػط ا٤بسػػةةات أبسػػةا ا كا٤بعلػػوالت بعللهػػا، كإف شػػات 

ىا كيف يشات لئال يعتمد عليها العةاد، كليعلموا كماؿ قدرتو، كأف التصػرؼ ا٤بطلػق كاإلرادة ا٤بطلقػة غّب 
  كحده، فهذا ىو الواجا على العةد ُب نتره كعملو ٔبميع األسةاب. 

إذا عل  ذلك فمن لةس ا٢بلقة أك ا٣بيط أك ٫بوٮبا قاصدا بذلك رفع الةالت بعد نزكلو، أك دفعو 
 فقد أشرؾ؛ ألنو إف اعتقد أ ا ىي الدافعة الرافعة فهذا الشرؾ األكرب.قةل نزكلو 

 كىو شرؾ ُب الربوبية حيث اعتقد شريكا مع هللا ُب ا٣بلق كالتدبّب. 
كشرؾ ُب العةوديػة حيػث أتلػو لػذلك كعلػق بػو قلةػو طمعػا كرجػات لنفعػو، كإف اعتقػد أف هللا ىػو 

فع  ا الةالت، فقد جعل مػا لػيس سػةةا شػرعيا كال قػدراي الدافع الرافع كحده كلكن ،اعتقدىا سةةا يستد
 سةةا، كىذا ٧بـر ككذب على الشرع كعلى القدر. 

                                                                                                                                                                                     

:ابن  ( بسند ال أبس بو. كُب إسناده )ا٤بةارؾ( كىو ابن فضالة أبو فضالة الةصرم. قاؿْْٓ/  ْ،) اظتسند( أخرجو أٞبد ُب ُ)
( "صدكؽ يدلس كيسوم". كمن طريق أيب عامر ا٢بزاز عن ا٢بسن عن ِِٕ/  ِ) ِ، طتقريب التهذيبحجر  العسقال  ُب 

( ، ك كافقو ُِٔ/  ْ) مستدركوخرجو ا٢باك  ُب (، كأُُُْ، رق  ا٢بديث: )صحيحو عمراف بنحوه ، كأخرجو ابن حةاف  ُب 
 .-هنع هللا يضر-الذىيب. عن عمراف بن حصْب 

تعجيل ابن حجر العسقال   ُب  (، كُب إسناده )خالد بن عةيد( كىو ا٤بعافرم . قاؿُْٓ/ ْ،) اظتسند(أخرجو أٞبد ُب ِ)
( ،ك ُِٔ/  ْ) مستدركوقوف". كأخرجو ا٢باك  ُب :ط" رجاؿ حديثو موثو  ُُْص  ،ُ،طاظتنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة

 .-هنع هللا يضر-صححو ك كافقو الذىيب. عن عقةة بن عامر
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 ف نو ينهى عن ذلك أشد النهي، كما  ى عنو فليس من األسةاب النافعة.  الشرع أما
مػن األدكيػة  فليس ىذا من األسةاب ا٤بعهودة كال غّب ا٤بعهودة الٍب ٰبصل  ػا ا٤بقصػود، كال القىدىركأما 

ا٤بةاحة النافعة. ككذلك ىو من ٝبلة كسائل الشرؾ؛ ف نو ال بد أف يتعلق قلا متعلقها  ا، كذلك نوع 
 شرؾ ككسيلة إليو. 

الػػػٍب  فػػ ذا كانػػػت ىػػذه األمػػػور ليسػػت مػػػن األسػػػةاب الشػػرعية الػػػٍب شػػرعها علػػػى لسػػاف نةيػػػو
ٍب قػػد علػػ  أك جػػرب نفعهػػا مثػػل األدكيػػة يتوسػػل  ػػا إا رضػػات هللا كثوابػػو، كال مػػن األسػػةاب القدريػػة الػػ

ا٤بةاحة كاف ا٤بتعلق  ا متعلقا قلةو  ا راجيا لنفعها، فيتعْب على ا٤بؤمن تركها ليت  إٲبانػو كتوحيػده؛ ف نػو 
لػو ًب توحيػده مل يتعلػػق قلةػو ٗبػػا ينافيػو، كذلػك أيضػػا نقػر ُب العقػػل حيػث التعلػق بغػػّب متعلػق كال انفػػع 

ر ٧بػػض. كالشػػرع مةنػػاه علػػى تكميػػل أدايف ا٣بلػػق بنةػػذ الوثنيػػات كالتعلػػق بوجػػو مػػن الوجػػوه، بػػل ىػػو ضػػر 
اب٤بخلػوقْب، كعلػى تكميػل عقػػو٥ب  بنةػذ ا٣برافػات كا٣بػزعةالت، كا١بػػد ُب األمػور النافعػة ا٤برقيػة للعقػػوؿ، 

 .(ُ)ا٤بزكية للنفوس، ا٤بصلحة لوحواؿ كلها دينيها ك دنيويها كهللا أعل "
 الرقى كالتمائم. اظتسألة الثانية: ما جا  يف

ٰبةػا ا٤بػرأة ،كالتولػة كىػو: مػا  يعلػق علػى األكالد يتقػوف بػو العػْبما حك  الرقى كالتمائ  الػذم 
النةويػػػػة الشػػػػريفة ككػػػػالـ الشػػػػيخ النصػػػػوص وضػػػػح ذلػػػػك مػػػػن خػػػػالؿ ن زكجتػػػػو؟ إا زكجهػػػػا، كالرجػػػػل إا

 عنها:-رٞبو هللا تعاا-السعدم
ًػػي و أىفَّ  كضتػػديث: ػػافى مىػػعى رىسيػػوًؿ اَّللًَّ عىػػٍن عىةَّػػاًد بٍػػًن ٛبى ًَب بػىٍعػػًض  - -أىابى بىًشػػّبو األنصػػارم أىٍخةػىػػرىهي أىنَّػػوي كى
قىاؿى عىٍةدي اَّللًَّ ٍبني أىىًب بىٍكرو حىًسٍةتي أىنَّوي قىاؿى كىالنَّاسي  -رىسيوالن  - -فىاىٍرسىلى رىسيوؿي اَّللًَّ  -قىاؿى  -أىٍسفىارًًه 

َّ ُب رىقػىةىًة بىًعّبو ًقالىدىةه ًمٍن كىتىرو أىٍك ًقالىدىةه ًإالَّ قيًطعىٍت (– مىًةيًتًهٍ  ُب )الى يػىةػٍقىْبى
 (ِ)  

يقػوؿ: )إف الرقػى كالتمػائ  ك التولػة - -قػاؿ: ٠بعػت رسػوؿ هللا -هنع هللا يضر-عن ابػن مسػعود  حديث:ك 
 .(ُ) شرؾ(

                                                           

 (.ْْ-ِْ، ص)ُ، طاجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية (انتر: السعدم، ُ)
( رق  َُْٗ/  ّقيل ُب ا١برس ك٫بوه ُب أعناؽ اإلبل، ) ابب: ما، كالسّب كتاب ا١بهاد ،صحيحوأخرجو الةخارم ُب  (ِ)

رق  ، (ُّٔ/  ٔ)كراىة قالدة الوتر ُب رقةة الةعّب،  ، كتاب اللةاس كالزينة، ابب:صحيحو (. كأخرجو مسل  ُبِّْٖا٢بديث: )
 .(ُٕٔٓ ا٢بديث:)
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شيت يعلق على األكالد يتقوف بو العْب، لكن إذا كاف ا٤بعلق من القرآف فرخر فيػو بعػض  "التمائم": 
 السلف، كبعضه  مل يرخر فيو، كٯبعلو من ا٤بنهي عنو، منه  ابن مسعود هنع هللا يضر. 

ىي الٍب تسمى العزائ ، كخر منها الدليل ما خال مػن الشػرؾ، فقػد رخػر فيػو رسػوؿ هللا  ك"الرقى":
 كا٢بمة. من العْب 

 ىي شيت يصنعونو يزعموف أنو ٰبةا ا٤برأة إا زكجها، كالرجل إا امرأتو.  "التولة":ك

إا ىػذه ا٤بسػالة كفصػل فيهػا، كأ ػا منهػا مػن الشػرؾ األكػرب، -رٞبػو هللا تعػاا–كأشار الشيخ السػعدم 
كمنهػػػا ٧بػػػـر كػػػالٍب فيهػػػا أ٠بػػػات ال يفهػػػ  معناىػػػا، فقػػػاؿ: "أمػػػا التمػػػائ  فهػػػي: تعػػػاليق تتعلػػػق  ػػػا قلػػػوب 

 متعلقيها، كالقوؿ فيها كالقوؿ ُب ا٢بلقة كا٣بيط كما تقدـ. 

كرب كالٍب تشتمل على االستغاثة ابلشياطْب أك غّبى  من ا٤بخلػوقْب. فاالسػتغاثة ما ىو شرؾ أ فمنها:
 بغّب هللا فيما ال يقدر عليو إال هللا شرؾ.

ما ىو ٧بـر كالٍب فيها أ٠بات ال يفه  معناىا؛ أل ا ٘بر إا الشرؾ. كأما التعاليق الػٍب فيهػا قػرآف  كمنها:
ألكا تركها لعدـ كركدىا عن الشارع، كلكو ا يتوسػل  ػا إا أك أحاديث نةوية أك أدعية طيةة ٧بَبمة فا

؛ كألف الغالا على متعلقها أنو ال ٰبَبمها كيدخل  ا ا٤بواضع القذرة.   غّبىا من اـر

فػػ ف كانػػت مػػن القػػرآف أك السػػنة أك الكػػالـ ا٢بسػػن، ف  ػػا مندكبػػة ُب حػػق أمػػا الرقػػى ففيهػػا تفصػػيل: 
ك٤با فيها من النفع، كىي جائزة ُب حق ا٤برقي، إال أنو ال ينةغي لو أف  الراقي؛ أل ا من ابب اإلحساف،

يةتدئ بطلةها، ف ف من كماؿ توكل العةد كقػوة يقينػو أال يسػاؿ أحػدا مػن ا٣بلػق ال رقيػة كال غّبىػا، بػل 
ينةغي إذا ساؿ أحدا أف يدعو لو أف يلحػظ مصػلحة الػداعي كاإلحسػاف إليػو، بتسػةةو ٥بػذه العةوديػة لػو 

                                                                                                                                                                                     

( ،رق  ٗ/  ْ، كتاب الطا ، ابب: ُب تعليق التمائ  )سننو(. كأخرجو أبو داكد ُب ُّٖ/  ُ،) اظتسند( أخرجو أٞبد ُب ُ)
(: "كالراكم عن زينا ٦بهوؿ". اىػ. كقد كصف عند ّّٔ/ ٓد.ط، )ؼتتصر سنن أيب داكد  (. قاؿ ا٤بنذرم ُب ّّٖٖا٢بديث:)

 ( أبنو "ابن أخت زينا".ُُٕٔ/  ِابن ماجو( ) سنناإلماـ أٞبد كأيب داكد أبنو "ابن أخي زينا"، ككصف ُب )
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لحة نفسو، كىذا من أسرار ٙبقيق التوحيد كمعانيو الةديعة الٍب ال يوفق للتفقػو فيهػا كالعمػل  ػا مع مص
 إال الكيمل من العةاد. 

كإف كانػػت الرقيػػة يػػدعى  ػػا غػػّب هللا كيطلػػا الشػػفات مػػن غػػّبه، فهػػذا ىػػو الشػػرؾ األكػػرب؛ ألنػػو دعػػات 
ى الرقػى ٕبكػ  كاحػد مػع تفاكهتػا ُب أسػةا ا كاستغاثة بغّب هللا. فافه  ىذا التفصيل، كإايؾ أف ٙبك  علػ

 .(ُ)كغاايهتا"

 اظتسألة الثالثة: من تربؾ بشجرة أك حجر كؿتومها.
وضػػػح ذلػػػك مػػػن نمشػػػركع؟  كغّبىػػػاالتػػػربؾ بشػػػيت مػػػن األشػػػجار كاألحجػػػار كالةقػػػع كا٤بشػػػاىد ىػػػل     

 عنها:-تعاارٞبو هللا -خالؿ األدلة القرآنية كالنةوية الشريفة ككالـ الشيخ السعدم
ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻    ﮼      ٹ ٹ چ 

﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁                                    ڭڭ   

 چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  
(ِ) . 

ك٫بػػن إا حنػػْب - -خرجنػػا مػػع رسػػوؿ هللا )قػػاؿ:   -هنع هللا يضر- عػػن أيب كاقػػد الليثػػي كضتػػديث:
حداثت عهد بكفر، كللمشركْب سدرة يعكفوف عندىا، كينوطوف  ا أسلحته ، يقػاؿ ٥بػا: ذات أنػواط، 

: هللا فمرران بسدرة، فقلنا: اي رسوؿ هللا اجعل لنا ذات أنواط كما ٥بػ  ذات أنػواط. فقػاؿ رسػوؿ هللا
 :أكرب إ ا السنن، قلت  كالذم نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل ٤بوسى

ٱ  ٻ   ٻ  ٻ     ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ     چ  ٹٹ  

 .(ْ) (،لَبكنب سنن من كاف قةلك  (ّ) چٺ  ٿ        ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ    ٹ  ٹ  ڤ  
                                                           

 (.ْٖ-ْٓ،ص)ُ، طاجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية (انتر: السعدم، ُ)
 .ِّ-ُٗ( سورة النج : آية ِ)
 .ُّٖ( سورة األعراؼ: آية  ّ)
(  ،رق  ا٢بديث ْٕٓ/  ْ، كتاب الفًب، ابب :ما جات لَبكنب سنن من كاف قةلك . ) السنن(أخرجو الَبمذم كصححو ُب  ْ)
،كقاؿ: )ىذا حديث حسن صحيح(. كلفتو: )أف رسوؿ هللا  ٤با خرج إا خيرب مر بشجرة يقاؿ ٥با ذات أنواط...( ( َُِٖ)

 ا٢بديث.
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إا ىػػذه ا٤بسػػالة ُب حكػػ  التػػربؾ بشػػجرة أك حجػػر -رٞبػػو هللا تعػػاا–كأشػػار الشػػيخ السػػعدم 
ك٫بوٮبا فيقوؿ: "أم ف ف ذلك من الشرؾ كمػن أعمػاؿ ا٤بشػركْب، فػ ف العلمػات اتفقػوا علػى أنػو ال يشػرع 

يتدرج التربؾ بشيت من األشجار كاألحجار كالةقع كا٤بشاىد كغّبىا. ف ف ىذا التربؾ غلو فيها، كذلك 
بو إا دعائها كعةادهتا، كىذا ىو الشرؾ األكرب كما تقدـ انطةػاؽ ا٢بػد عليػو، كىػذا عػاـ ُب كػل شػيت 

 كصخرة بيت ا٤بقدس كغّبىا من الةقع الفاضلة. حٌب مقاـ إبراىي  كحجرة النيب 
  كأما استالـ ا٢بجر األسود كتقةيلو، كاستالـ الركن اليما  من الكعةػة ا٤بشػرفة، فهػذا عةوديػة

كتعتي   كخضوع لعتمتو، فهو ركح التعةد. فهػذا تعتػي  للخػالق كتعةػد لػو، كذلػك تعتػي  للمخلػوؽ 
كأتلػػو لػػو. فػػالفرؽ بػػْب األمػػرين كػػالفرؽ بػػْب الػػدعات  الػػذم ىػػو إخػػالص كتوحيػػد، كالػػدعات للمخلػػوؽ 

 .(0)الذم ىو شرؾ كتنديد"
 اظتسألة الرابعة: ما جا  يف الذبح لغًن هللا تعاىل.

، كإخػالص ذلػك لوجهػو،   صػرٰبة ُب األمػر ابلػذبح القرآنية كالنةوية الشػريفة إف نصوص 
ُب الػػذكر  ابلصػػالة ُب عػػدة مواضػػع الػػذبح-سػػةحانو–قػػد قػػرف الصػػالة، بػػل كمػػا ىػػي صػػرٰبة بػػذلك ُب 

 .ا٤بلة اإلسالمية الذبح لغّب هللا شرؾ أكرب ٨برج عنا٢بكي ، لذا ف ف 

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې    ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ ٹ ٹ چ 

 چژ  ژ  ڑ چ ،كقولو سةحانو:  (ِ) چې     ې  
(ّ) . 

لعػن هللا مػن ذبػح )أبربػع كلمػات: - -قػاؿ: حػدثِب رسػوؿ هللا -هنع هللا يضر-عػن علػي  كضتديث:
 . (ْ) (لغّب هللا، لعن هللا من لعن كالديو، لعن هللا من آكل ٧بداث، لعن هللا من غّب منار األرض

ما جػات ُب الػذبح لغػّب هللا كأنػو مػن الشػرؾ كٯبػا -رٞبو هللا تعاا-كيوضح لنا الشيخ السعدم
إخػالص ىػذه العةػػادة  فقػاؿ:" أنػو شػػرؾ، فػ ف نصػػوص الكتػاب كالسػنة صػػرٰبة ُب األمػر ابلػػذبح ، 
كإخػػػالص ذلػػػك لوجهػػػو، كمػػػا ىػػػي صػػػرٰبة بػػػذلك ُب الصػػػالة، فقػػػد قػػػرف هللا الػػػذبح ابلصػػػالة ُب عػػػدة 

                                                           

 (.ُٓ-ْٗ،ص)ُ، طاجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية (انتر: السعدم، ُ)
 .ُّٔ،ُِٔ( سورة األنعاـ: اآليتاف ِ)
 .ِ( سورة الكوثر :آية  ّ)
( ،رق  ا٢بديث ُٕٔٓ/  ّ،كتاب األضاحي ،ابب: ٙبرمي الذبح لغّب هللا تعاا، كلعن فاعلو ) صحيحو (أخرجو مسل  ُبْ)
(ُٕٖٗ.) 
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كإذا ثةػت أف الػذبح  مػن أجػل العةػادات كأكػرب الطاعػات، فالػذبح لغػّب هللا شػرؾ  اضػع مػن كتابػو.مو 
 أكرب ٨برج عن دائرة اإلسالـ. 

ف ف حد الشرؾ األكرب كتفسّبه الذم ٯبمع أنواعو كأفراده: )أف يصرؼ العةد نوعػا أك فػردا مػن 
 أفراد العةادة لغّب هللا(. 

ت أنػػو مػػامور بػػو مػػن الشػػارع فصػػرفو  كحػػده توحيػػد كإٲبػػاف فكػػل اعتقػػاد أك قػػوؿ أك عمػػل ثةػػ
 كإخالص، كصرفو لغّبه شرؾ ككفر. فعليك  ذا الضابط للشرؾ األكرب الذم ال يشذ عنو شيت. 

كمػػػا أف حػػػد الشػػػرؾ األصػػػغر ىػػػو: )كػػػل كسػػػيلة كذريعػػػة يتطػػػرؽ منهػػػا إا الشػػػرؾ األكػػػرب مػػػن 
 العةادة(. اإلرادات كاألقواؿ كاألفعاؿ الٍب مل تةلغ رتةة 

فعليػػػك  ػػػذين الضػػػابطْب للشػػػرؾ األكػػػرب كاألصػػػغر، كبػػػو ٰبصػػػل لػػػك الفرقػػػاف بػػػْب األمػػػور الػػػٍب يكثػػػر 
 . (ُ)اشتةاىها كهللا ا٤بستعاف"

 اظتسألة اطتامسة: االستعاذة ك االستغاثة بغًن هللا تعاىل.
عنػد كػل كػرب كحده من الشركر كلها، كابالسػتغاثة بػو األمر الراب  أيمر العةاد ابالستعاذة اب        
               فهذه إخالصها  إٲباف كتوحيد، كصرفها لغّب هللا شرؾ كتنديد كشدة،

 چڎ  ڈ        ڈ  ژ  ژ     ڑ  ڑ       ک  ک   ک  ک  گ  ٹ ٹ چ 
ی  ی  ی  ی  چ  .كقاؿ سػةحانو:(ِ)

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  پ  پ  پ       پڀ  ڀ   جئ   حئ  مئ  ىئ   يئ  جبحب  خب  مب  ىب  يب  جت    حت  خت   

 .(ّ) چڀ  ڀ    ٺ  ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  
مػػػن نػػػزؿ منػػػزال )يقػػػوؿ:  --قالػػػت: ٠بعػػػت رسػػػوؿ هللا -اهنع هللا يضر -عػػػن خولػػػة بنػػػت حكػػػي   كضتػػػديث:

 .(ْ) (بكلمات هللا التامات من شر ما خلق، مل يضره شيت حٌب يرحل من منزلو ذلكفقاؿ: أعوذ 

                                                           

 (.ْٓ-ِٓ،ص)ُ، طاجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية (انتر: السعدم، ُ)
 .ٔ( سورة ا١بن: آية  ِ)
 .َُٕ،َُٔ( سورة يونس: اآليتاف ّ)
 ْ،كتاب الذكر كالدعات كالتوبة كاالستغفار، ابب: ُب التعوذ من سوت القضات كدرؾ الشقات كغّبه ) صحيحو (أخرجو مسل  ُبْ)
 (.َِٖٕ( ،رق  ا٢بديث:)َُِٖ/ 
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منػافق  --: أنو كاف ُب زمػن النػيب (ُ) ق َّٔت)-رٞبو هللا تعاا-الطربا كركل ادث 
إنػو ): مػن ىػذا ا٤بنػافق، فقػاؿ النػيب يؤذم ا٤بؤمنْب، فقػاؿ بعضػه : قومػوا بنػا نسػتغيث برسػوؿ هللا

 . (ِ) (يب كإ٭با يستغاث ابال يستغاث 
أف ا٢بػػد ُب الشػػرؾ األكػػرب، ىػػو أف )مػػن صػػرؼ -رٞبػػو هللا تعػػاا –كيةػػْب لنػػا الشػػيخ السػػعدم 

شػػيئان مػػن العةػػادة لغػػّب هللا فهػػو مشػػرؾ(، كالعةػػادة )اسػػ  جػػامع لكػػل مػػا ٰبةػػو هللا ك يرضػػاه مػػن األعمػػاؿ 
 ذلك.كاألقواؿ التاىرة ك الةاطنة(، االستعاذة ك االستغاثة من 

كمٌب فه  ا٤بسل  ىذا الضابط فه  ىذه ا٤بسالة، ٍب يفصل لنػا حكمهػا فيقػوؿ:" أمػر هللا ابالسػتعاذة بػو 
كحػػػده مػػػن الشػػػركر كلهػػػا، كابالسػػػتغاثة بػػػو ُب كػػػل شػػػدة كمشػػػقة، فهػػػذه إخالصػػػها  إٲبػػػاف كتوحيػػػد، 

 كصرفها لغّب هللا شرؾ كتنديد. 
ُب كػػل األحػػواؿ كاالسػػتغاثة ىػػي الػػدعات  ُب كالفػػرؽ بػػْب الػػدعات كاالسػػتغاثة، أف الػػدعات عػػاـ 

حالػػػة الشػػػدائد، فكػػػل ذلػػػك يتعػػػْب إخالصػػػو  كحػػػده، كىػػػو اجمليػػػا لػػػدعات الػػػداعْب ا٤بفػػػرج لكػػػرابت 
ا٤بكركبْب، كمن دعا غّبه من نيب أك ملك أك كيل أك غّبى  أك استغاث بغّب هللا فيما ال يقدر عليػو إال 

ن الػدين فقػد ٘بػرد أيضػا مػن العقػل، فػ ف أحػدا مػن ا٣بلػق لػيس هللا فهو مشرؾ كػافر، ككمػا أنػو خػرج مػ
عنػػػػػده مػػػػػن النفػػػػػع كالػػػػػدفع مثقػػػػػاؿ ذرة ال عػػػػػن نفسػػػػػو كال عػػػػػن غػػػػػّبه، بػػػػػل الكػػػػػل فقػػػػػرات إا هللا ُب كػػػػػل 

 .(ّ)شئو  "
ضػػابط فهػػ  مػػن مسػػائل تةػػْب لنػػا أف -رٞبػػو هللا تعػػاا–مػػن خػػالؿ مػػا عرضػػو الشػػيخ السػػعدم        

؛ أبف يصرؼ العةد أم نوع من أنػواع العةػادات القلةيػة أك القوليػة أك ا١بوارحيػة أك ا٤باليػة الشرؾ األكرب
كػػل ذريعػػة يتوصػػل مػػن خال٥بػػا إا   ضػػابط الشػػرؾ األصػػغرفقػػد أشػػرؾ اب تعػػاا، كأف  لغػػّب هللا 

                                                           

ية الشاـ، :ىو سليماف بن أٞبد بن أيوب بن مطّب اللخمي الشامي، أبو القاس : من كةار ادثْب .أصلو من طرب  )الطرباين ( ُ)
ق، لو ثالثة )معاج ( ُب ا٢بديث، منها )ا٤بعج  الصغّب( ،كلو كتا ُب )التفسّب( ك )االكائل( َِٔكإليها نسةتو، كلد بعكا، سنة 

 (.ُُِ/  ّ، )ُٓ،طاألعبلـق. انتر ترٝبتو ُب : الزركلي ، َّٔك )دالئل النةوة(،كتوُب أبصةهاف سنة: 
/  َُ،) ّ،طغتمع الزكائد كمنبع الفوائد ا٥بيثمي ُب ( عن عةادة بن الصامت، قاؿالكبًن اظتعجم( عزاه ا٥بيثمي للطربا  ُب )ِ)

(: "ركاه الطربا  كرجالو رجاؿ الصحيح غّب ابن ٥بيعة، كىو حسن ا٢بديث، كقد ركاه أٞبد بغّب ىذا السياؽ، كىو ُب األدب ُٗٓ
 ُب ابب القياـ".

 (.ُٔ-َٔ،ص )ُ، طالشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية اجملموعة الكاملة ظتؤلفات (انتر: السعدم، ّ)
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أم نػوع مػن أنػواع العةػادات ، الػٍب مل تةلػغ رتةػة عمػاؿ اإلرادات كاألقػواؿ كاألالشرؾ األكرب من النيات ك 
ك الفرقػػاف بػػْب كثػػّب مػػن األمػػور الػػٍب يكثػػر اشػػتةاىها كمنهػػا مسػػائل ،تنػػور لنػػا السػػةيل ا٢بػػق فهمػػان دقيقػػان 

 الشرؾ.
 الشرؾ كبطبلنو. خطورةاظتطلب الثالث: 

 .الشرؾ خطورة أكالن:

 ق ِٖٕ)ت-تعػاا رٞبػو هللا-شػيخ اإلسػالـ ابػن تيميػةالشرؾ خطورتو عتيمة على ا٤بشرؾ، لذا يةْب 
بػل فسػاد األرض ُب ا٢بقيقػة إ٭بػا ىػو  ؛الشرؾ بقولو: "كالشرؾ بػو ىػو: أعتػ  الفسػاد ُب األرضخطورة 

 (.ُ)" الشرؾ اب ك٨بالفة أمره

مػػن الشػػرؾ، كبيػػاف خطػػر انقػػض التوحيػػد ىػػذا -رٞبػػو هللا تعػػاا-كظهػػر ٙبػػذير الشػػيخ السػػعدم
دخػػوؿ النػػار كا٣بلػػػود فيهػػا، كحرمػػاف ا١بنػػة إذا كػػػاف بقولػػو:" فػػ ذا كػػاف الشػػرؾ ينػػػاُب التوحيػػد، كيوجػػا 

أكػػرب، كال تتحقػػق السػػعادة إال ابلسػػالمة منػػو، كػػاف حقػػا علػػى العةػػد أف ٱبػػاؼ منػػو أعتػػ  خػػوؼ، كأف 
يسػػػعى ُب الفػػػرار منػػػو كمػػػن طرقػػػو ككسػػػائلو كأسػػػةابو، كيسػػػاؿ هللا العافيػػػة منػػػو كمػػػا فعػػػل ذلػػػك األنةيػػػات 

ف ٯبتهػػد ُب تنميػػة اإلخػػالص ُب قلةػػو كتقويتػػو، كذلػػك بكمػػاؿ كاألصػػفيات كخيػػار ا٣بلػػق. كعلػػى العةػػد أ
التعلق اب أت٥بػا، كإانبػة كخوفػا كرجػات كطمعػا كقصػدا ٤برضػاتو كثوابػو ُب كػل مػا يفعلػو العةػد، كمػا يَبكػو 
من األمور التاىرة كالةاطنػة، فػ ف اإلخػالص بطةيعتػو يػدفع الشػرؾ األكػرب كاألصػغر، ككػل مػن كقػع منػو 

.    (ِ)ضعف إخالصو"نوع من الشرؾ فل

أيضػػػان كبطالنػػػو ُب ضػػػوت تفسػػػّبه آلايت خطػػػورة ىػػػذا النػػػاقض لتوحيػػػد -تعػػػاارٞبػػػو هللا –بػػػْبَّ ك 
 الفرقاف اجمليد كمنها:

                                                           

 (.ِْ/ُٓ،)ّ، طغتموع الفتاكل( انتر: ابن تيمية، ُ)
 . ّّ، مرجع سابق، ص اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية (انتر: السعدم، ِ)
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ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  چ  تعػػاىل: قولػػو الػػدليل األكؿ:

 چ﮵      ﮶   ﮷  
، يقوؿ الشيخ السعدم ُب تفسّب ىذه اآلية مةينان إف ا٤بشرؾ قد سػد علػى نفسػو  (ُ)

أبػواب الرٞبػػة، فػػال تنفعػػو القػػرابت مػػن دكف التوحيػػد :"ٱبػػرب تعػػاا: أنػػو ال يغفػػر ٤بػػن أشػػرؾ بػػو أحػػدا مػػن 
ا٤بخلوقْب، كيغفػر مػا دكف الشػرؾ مػن الػذنوب صػغائرىا ككةائرىػا، كذلػك عنػد مشػيئتو مغفػرة ذلػك، إذا 

تضػػػت حكمتيػػػو مغفرتىػػػو. فالػػػذنوب الػػػٍب دكف الشػػػرؾ قػػػد جعػػػل هللا ٤بغفرهتػػػا أسػػػةااب كثػػػّبة، كا٢بسػػػنات اق
ا٤باحيػػة كا٤بصػػائا ا٤بكفػػرة ُب الػػدنيا، كالػػربزخ كيػػـو القيامػػة، ككػػدعات ا٤بػػؤمنْب بعضػػه  لػػةعض، كبشػػفاعة 

 الشافعْب. كمن فوؽ ذلك كلو رٞبتو الٍب أحق  ا أىل اإلٲباف كالتوحيد.

ؼ الشػػرؾ فػػ ف ا٤بشػػرؾ قػػد سػػد علػػى نفسػػو أبػػواب ا٤بغفػػرة، كأغلػػق دكنػػو أبػػواب الرٞبػػة، فػػال كىػػذا ٖبػػال
تنفعػػو الطاعػػات مػػن دكف التوحيػػد، كال تفييػػده ا٤بصػػائا شػػيئا، كمػػا ٥بػػ  يػػـو القيامػػة  مػػن شػػافعْب كال 

 چۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶   ﮷  چ صديق ٞبي ، ك٥بػذا قػاؿ تعػاا :
أم: افػَبل جرمػا كةػّبا  (ِ)

مػػن تػػراب النػػاقر مػػن ٝبيػػع الوجػػوه الفقػػّب بذاتػػو مػػن كػػل كجػػو -كأم ظلػػ  أعتػػ  ٩بػػن سػػول ا٤بخلػػوؽ 
اب٣بػالق لكػل  -نفعنػا كال ضػرِّا كال مػواتن كال حيػاة كال نشػورنا-فضػال عمػن عةػده  -الذم ال ٲبلك لنفسػو

ذم بيػػده النفػػع كالضػػر كالعطػػات كا٤بنػػع شػيت الكامػػل مػػن ٝبيػػع الوجػػوه الغػػِب بذاتػػو عػػن ٝبيػع ٨بلوقاتػػو الػػ
 الذم ما من نعمة اب٤بخلوقْب إال فمنو تعاا فهل أعت  من ىذا التل  شيت؟

چ    چ  چ  چ  ڇ  چ ك٥بذا حت  على صاحةو اب٣بلود ابلعذاب كحرماف الثواب قػاؿ سػةحانو: 

 چڇ  ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   
 ،كىػػػػذه اآليػػػػة الكرٲبػػػػة ُب حػػػػق غػػػػّب (ّ)

ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ  ٹ ٹالتائا كأما التائا ف نو يغفر لو الشرؾ فما دكنو كمػا 

 چھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲     ﮳       ﮴﮵  ﮶     ﮷   ﮸          ﮹          ﮺  
 .(ٓ)أم :٤بن اتب إليو كأانب" (ْ)

                                                           

 .   ْٖ(سورة النسات:آية ُ)
 .   ْٖ(سورة النسات:آية ِ)
 .ِٕدة:آية( سورة ا٤بائّ)
 .ّٓ( سورة الزمر:آية ْ)
 (.ُُٖ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ٓ)
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ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  چ  كقولو تعاىل: الدليل الثاين:

 .(ُ) چٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  

عند تفسّبه ٥بذه اآلية خطر الشػرؾ فيقػوؿ: "أمػرى  أف يكونػوا -رٞبو هللا تعاا-يةْب الشيخ السعدم  
 أم: مقةلْب عليو كعلى عةادتو، معرضْب عما سواه. (ِ) چٱ  ٻ  چ 

ٺ  چ .أم: سػػػػػقط منهػػػػػا (ْ) چڀ  ڀ  ڀ   ڀ  چ فمثلػػػػػو  (ّ) چٻ  ٻ  ٻپ  پ  پ  پ  چ 

.أم: بعيػػػػد، كػػػػذلك ا٤بشػػػػرؾ، فاإلٲبػػػػاف ٗبنزلػػػػة (ٔ) چٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ      چ.بسػػػرعة (ٓ) چٺ 
السمات، ٧بفوظة مرفوعة.كمن ترؾ اإلٲباف، ٗبنزلة الساقط مػن السػمات، عرضػة ل فػات ك الةليػات، ف مػا 

ا٤بشػػرؾ إذا تػرؾ االعتصػػاـ ابإلٲبػػاف ٚبطفتػو الشػػياطْب مػػن كػػل  أف ٚبطفػو الطػػّب فتقطعػػو أعضػات، كػػذلك
 .(ٕ)جانا، كمزقوه، كأذىةوا عليو دينو كدنياه"

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئېئ   چ  قولػػو تعػػاىل: الػػدليل الثالػػث:

 چىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  
،يضػػػػرب سػػػػةحانو األمثػػػػاؿ ُب القػػػػرآف ،مػػػػن أجػػػػل تقريػػػػا ا٢بقػػػػائق (ٖ)

إلفهاـ الناس ،فيتذكركف ا٢بق فيو فيعلموف كيعملوف، ك من ذلك ما ضرب مثال للشرؾ كما ينقضو من 
فيػػو حيػػث يقػػوؿ:  -رٞبػػو هللا تعػػاا-التوحيػػد ُب ىػػذه اآليػػة القرآنيػػة ،فنقػػف عنػػد كػػالـ الشػػيخ السػػعدم

 چائ  ەئ  ەئ  وئ چ توحيد فقػاؿ: "ضرب هللا  مثال للشرؾ كال
 چوئ   ۇئ  ۇئ چ أم: عةػدا (ٗ)

                                                           

 .ُّ( سورة ا٢بج:آية ُ)
 .ُّ( سورة ا٢بج:جزت من آية ِ)
 .ُّ( سورة ا٢بج: جزت من آية ّ)
 .ُّ( سورة ا٢بج:جزت من آية ْ)
 .ُّ( سورة ا٢بج:جزت من آية ٓ)
 .ُّ( سورة ا٢بج:جزت من آية ٔ)
 (.ّٖٓ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ٕ)
 .ِٗ( سورة الزمر:آيةٖ)
 .ِٗ( سورة الزمر:جزت من آيةٗ)
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 چ
،فه  كثّبكف، كليسوا متفقْب على أمر من األمور كحالػة مػن ا٢بػاالت حػٌب ٛبكػن راحتػو، بػل ىػ  (ُ)

متشاكسوف متنازعوف فيو، كل لو مطلا يريد تنفيذه كيريد اآلخر غّبه، فما تتن حاؿ ىذا الرجل مػع 
 ىؤالت الشركات ا٤بتشاكسْب؟

 چۆئ  ۆئ  ۈئ  چ 
ۈئ  چ ،أم: خالصا لو، قد عرؼ مقصػود سػيده، كحصػلت لػو الراحػة التامػة. (ِ)

 چېئ  
؟ چېئېئ    چ،أم: ىذاف الرجالف (ّ)

 ال يستوايف.(ْ)

كذلك ا٤بشرؾ، فيو شركات متشاكسوف، يدعو ىذا، ٍب يدعو ىذا، فَباه ال يستقر لػو قػرار، كال يطمػئن 
صػػػػو اَّلٌل مػػػػن الشػػػػركة لغػػػػّبه، فهػػػػو ُب أًب راحػػػػة كأكمػػػػل قلةػػػػو ُب موضػػػػع، كا٤بوحػػػػد ٨بلػػػػر لربػػػػو، قػػػػد خل

 چۈئ  ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئىئ  چ طمانينة، فػ 
ی  ی  چ ،على تةيْب ا٢بق من الةاطل، كإرشاد ا١بهػاؿ، (ٓ)

 چی  ی  ی  
(ٔ)"،(ٕ). 

 چڦ  ڄ    ڄ  ڄ     چ :لقولػػو تعػػاىلعنػػد تفسػػّبه -رٞبػػو هللا تعػػاا–قػػاؿ  الػػدليل الرابػػع:

ػػوَّل ا٤بخلػػوؽ مػػن تػػراب، ٗبالػػك الرقػػاب، كسػػوَّل :" ككجػػو كونػػو عتيمػػا، (ٖ) أنػػو ال أفتػػع كأبشػػع ٩بػػن سى
الػػذم ال ٲبلػػك مػػن األمػػر شػػيئا، ٗبػػن لػػو األمػػر كلػػو، كسػػوَّل النػػاقر الفقػػّب مػػن ٝبيػػع الوجػػوه، ابلػػرب 
الكامل الغِب من ٝبيع الوجوه، كسوَّل من مل يػنع  ٗبثقػاؿ ذرة مػن الػنع  ابلػذم مػا اب٣بلػق مػن نعمػة ُب 

كدنياى  كأخػراى ، كقلػو  ، كأبػدا  ، إال منػو، كال يصػرؼ السػوت إال ىػو، فهػل أعتػ  مػن ىػذا  دينه ،
 التل  شيت؟؟ن

                                                           

 .ِٗ( سورة الزمر:جزت من آيةُ)
 .ِٗ( سورة الزمر:جزت من آيةِ)
 .ِٗ( سورة الزمر:جزت من آيةّ)
 .ِٗ( سورة الزمر:جزت من آيةْ)
 .ِٗ( سورة الزمر:جزت من آيةٓ)
 .ِٗالزمر:جزت من آية( سورة ٔ)
 (.ِّٕ/  ُ، ) ُ، طتيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ٕ)
 . ُّ( سورة لقماف:آيةٖ)
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كىػػل أعتػػ  ظلمػػا ٩بػػن خلقػػو اَّلٌل لعةادتػػو كتوحيػػده، فػػذىا بنفسػػو الشػػريفة، فجعلهػػا ُب أخػػس ا٤براتػػا 
 .(ُ)جعلها عابدة ٤بن ال يسول شيئا، فتل  نفسو ظلما كةّبا"

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ : قولػػػو تعػػػاىلقػػػاؿ عنػػػد  الػػػدليل اطتػػػامس:

چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ  ڈ  ژ    ژ  ڑ  ڑ   ک  ک    

 چکک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ  
  چ ڇ  ڇڇ چ ،قولػػػػػػو تعػػػػػػاا:(ِ)

أم: نعذبػػػػػػو فيهػػػػػػا (ّ)
چڇ   ڍ   چعػػذااب عتيمػػا، 

أم: مرجعػػا لػػو كمػػآال، كىػػذا الوعيػػد ا٤برتػػا علػػى الشػػقاؽ ك٨بالفػػة  (ْ)
ا٤بؤمنْب مراتا ال ٰبصيها إال هللا ٕبسا حالة الذنا صغرا ككربا، فمنو ما ٱبلد ُب النار كيوجا ٝبيع 

 ا٣بذالف. كمنو ما ىو دكف ذلك، فلعل اآلية الثانية كالتفصيل ٥بذا ا٤بطلق.

تعػػػػاا لتضػػػػمنو القػػػػدح ُب رب العػػػػا٤بْب كُب كحدانيتػػػػو كتسػػػػوية كىػػػػو: أف الشػػػػرؾ ال يغفػػػػره هللا 
ا٤بخلوؽ الذم ال ٲبلػك لنفسػو ضػرا كال نفعػا ٗبػن ىػو مالػك النفػع كالضػر، الػذم مػا مػن نعمػة إال منػو، 
كال يػػػػدفع الػػػػػنق  إال ىػػػػػو، الػػػػػذم لػػػػػو الكمػػػػػاؿ ا٤بطلػػػػػق مػػػػن ٝبيػػػػػع الوجػػػػػوه، كالغػػػػػُب التػػػػػاـ ٔبميػػػػػع كجػػػػػوه 

 االعتةارات.

كأبعد الضػالؿ عػدـ إخػالص العةػادة ٤بػن ىػذا شػانو كعتمتػو، كصػرؼ شػيت فمن أعت  التل  
منها للمخلوؽ الذم ليس لو من صفات الكماؿ شيت، كال لو من صفات الغُب شيت بل ليس لو إال 

 العدـ. عدـ الوجود كعدـ الكماؿ كعدـ الغُب، كالفقر من ٝبيع الوجوه.

٤بشػػػػيئة، إف شػػػػات هللا غفػػػػره برٞبتػػػػو كأمػػػػا مػػػػا دكف الشػػػػرؾ مػػػػن الػػػػذنوب كا٤بعاصػػػػي فهػػػػو ٙبػػػػت ا
 . (ٓ)كحكمتو، كإف شات عذب عليو كعاقا بعدلو كحكمتو"

 .ابلدليل العقلي كالنقلي الشرؾبطبلف  اثنيان:
                                                           

 (.ْٖٔ/  ُ،) اظترجع السابا (انتر: السعدم،ُ)
 .ُُٔ،ُُٓ( سورة النسات :اآليتافِ)
 .ُُٓ( سورة النسات :جزت من آية ّ)
 .ُُٓ( سورة النسات : جزت من آية ْ)
 (.َِِ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ٓ)
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بطػػالف شػػرؾ ا٤بشػػركْب ابلػػدليل العقلػػي كالنقلػػي عنػػد  -رٞبػػو هللا تعػػاا-كيةػػْب الشػػيخ السػػعدم
ڃ  ڃ     چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  چ  قولػػػػػػو تعػػػػػػاا:

ػػػػػػزنا آل٥بػػػػػػة ،ُچڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک    ڎڇ           ڍ  ڍ  ڌ  ڌ بقولػػػػػػو:" يقػػػػػػوؿ تعػػػػػػاا ميعجًٌ
 ا٤بشركْب، كمةينا نقصها، كبطالف شركه  من ٝبيع الوجوه.

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  چ أم: أخػربك  عػن شػركائك  ّچڦ    چاي أيها الرسػوؿ ٥بػ : ِچڤ  چ 

ىل خلقوا ٕبرا أـ خلقػوا جةػاال ٓچڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ چ ىل ى  مستحقوف للدعات كالعةادة، فػ ْچ
جةػػػػاال أك خلقػػػػوا حيػػػػواان، أك خلقػػػػوا ٝبػػػػادا؟ سػػػػيقركف أف ا٣بػػػػالق ١بميػػػػع األشػػػػيات، ىػػػػو اَّلٌل تعػػػػاا، أىـٍ 

 كة.ُب خلقها كتدبّبىا؟ سيقولوف: ليس ٥ب  شر ٔچچ  ڇ      چلشركائك  ًشرٍكهة 

ف ذا مل ٱبلقوا شيئا، كمل يشاركوا ا٣بالق ُب خلقو، فل  عةدٛبوى  كدعوٛبوى  مع إقػرارك  بعجػزى ؟ 
 على صحة عةادهت ، كدؿ على بطال ا. الدليل العقليفانتفى 

يػتكل  ٗبػا كػانوا بػو ٕچڇ  ڇ  ڇ چ  ، كأنو أيضا منتػف، فلهػذا قػاؿ:الدليل السمعيٍب ذكر 
مػػن ذلػػك الكتػػاب الػػذم نػػزؿ ُچڍ  ڌ چ يشػػركوف، أيمػػرى  ابلشػػرؾ كعةػػادة األكاثف. فهػػ  ُب شػػركه  

 عليه  ُب صحة الشرؾ؟

                                                           

 .َْسورة فاطر: آية  ُ

 .َْسورة فاطر: جزت من آية  ِ

 .َْسورة فاطر: جزت من آية  ّ

 .َْسورة فاطر: جزت من آية  ْ

 .َْسورة فاطر: جزت من آية  ٓ

 .َْسورة فاطر: جزت من آية  ٔ

 .َْسورة فاطر: جزت من آية  ٕ
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ليس األمر كذلك؟ ف    ما نزؿ عليه  كتاب قةل القرآف، كال جاتى  نذير قةل رسوؿ اَّلٌل دمحم 
إرسػاؿ رسػوؿ إلػيه ، كزعمػػوا أنػو أمػرى  بشػػركه ، صػلى اَّلٌل عليػو كسػل ، كلػػو قػدر نػزكؿ كتػاب إلػػيه ، ك 

فػػ ان ٪بػػـز بكػػذ  ، فالرسػػل كالكتػػا، كلهػػا متفقػػة علػػى األمػػر إبخػػالص الػػدين َّلٌل تعػػاا، فػػ ف قيػػل: إذا  
كاف الدليل العقلي، كالنقلي قد دال على بطالف الشرؾ، فما الذم ٞبل ا٤بشػركْب علػى الشػرؾ، كفػيه  

 ذكك العقوؿ كالذكات كالفطنة؟

،أم: ذلك الذم مشوا عليو، ِچڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ        ک  چ ب تعاا بقولو: أجا
لػػػيس ٥بػػػ  فيػػػو حجػػػة، ف ٭بػػػا ذلػػػك توصػػػية بعضػػػه  لػػػةعض بػػػو، كتػػػزيْب بعضػػػه  لػػػةعض، كاقتػػػدات ا٤بتػػػاخر 
اب٤بتقدـ الضاؿ، كأماٌ  مىنَّاىا الشيطاف، كزين ٥ب  سوت أعما٥ب ، فنشات ُب قلػو  ، كصػارت صػفة مػن 

هتا، فعسػػر زكا٥بػػا، كتعسػػر انفصػػا٥با، فحصػػل مػػا حصػػل مػػن اإلقامػػة علػػى الكفػػر كالشػػرؾ الةاطػػل صػػفا
 . (ّ)ا٤بضمحل"

من خالؿ ما تقدـ تةْب لنا أف الشرؾ يناُب الغاية العتمي الٍب خلقت ا٣بليقة من أجلها كىػي 
أكػػػرب، كال  التوحيػػد، كيوجػػا علػػػيه  دخػػوؿ النػػػار كا٣بلػػود فيهػػػا، كحرمػػاف سػػػلعة الػػرٞبن إذا كػػػاف شػػرؾ

 تتحقق السعادة إال ابلفرار منو، كمن طرقو ككسائلو كأسةابو، نساؿ ا٤بوا العافية منو.

 اظتطلب الرابع: تبلـز الشرؾ كالتعطيل.

قاـ إببراز العالقة بْب الشرؾ كالتعطيل بقولو:" الشرؾ من أكرب األدلػة -رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدم
كل عةد مضطر إا هللا ُب كل أموره الدينية كالدنيوية ليس لو غػُب على فساد التعطيل. ككجو ذلك أف  

عنػػو طرفػػة عػػْب، كإليػػو يلجػػا ُب مهماتػػو كيقصػػده ُب كػػل حاجاتػػو. فػػ ذا انتفػػت صػػفات هللا علػػى قػػوؿ 
كحيػػػاة هللا كعلمػػػو كقدرتػػػو كإرادتػػػو كرٞبتػػػو كحكمتػػػػوف مل يكػػػن عنػػػد ىػػػذا ا٤بنفػػػى عنػػػو ىػػػػذه -ا٤بعطلػػػْب

ت ا٣بليقػػػة إا غػػػّبه كتوجهػػػت القلػػػوب ٤بػػػن يعلػػػ  أبحوا٥بػػػا كيقػػػدر علػػػى الصػػػفات مطالػػػا ا٣بلػػػق كفزعػػػ
                                                                                                                                                                                     

 .َْسورة فاطر: جزت من آية  ُ

 .َْسورة فاطر: جزت من آية  ِ

 (.ُٗٔ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ّ)
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مصا٢بها كمنافعها كدفع مضارىا ، ك اضطرى  ىذا األمر إا الشرؾ. كأما اإلثةات لصفات كمالو ف نو 
(0)أصل التوحيد"

.

توحيػد أشنع مػن شػرؾ ا٤بشػركْب؛ ألف شػرؾ الفالسػفة ابلتوحيػدين ، ِلذا ٪بد أف "شرؾ الفالسفة      
. فهػػ  قػػد عطلػػوا الةػػارم عػػن كمالػػو ا٤بقػػدس، كتعطيػػل معاملتػػو عمػػا ٯبػػا علػػى العةػػد (3)الربوبيػػة كاإل٥بيػػة"

 من حقيقة التوحيد كما مر معنا.

كا٤بقصػػود ٩بػػا تقػػدـ أف ا٤بشػػرؾ كإف كػػاف مفػػَباي كػػافران فا٤بعطػػل شػػرمنو؛ ألنػػو عطػػل الةػػارم عػػن           
ذلػػػك نفػػػي أفعػػػاؿ الػػػرب كربوبيتػػػو، كنفػػػي عةوديػػػة العةيػػػد عػػػن كمالػػػو ا٤بقػػػدس كنفػػػى صػػػفاتو، كيلػػػـز مػػػن 

 خالقه  العتي .

 : النفاؽ.لثاظتبحث الثا
ُب ا٤بنػػػػافقْب: "كػػػػاد القػػػرآف أف يكػػػػوف كلػػػػو ُب ق ُٕٓ)ت-رٞبػػػػو هللا تعػػػاا-يقػػػوؿ اإلمػػػػاـ ابػػػن القػػػػي 

يسػػتوحش شػا  ، لكثػرهت  علػى ظهػر األرض، كُب أجػواؼ القةػػور، فػال خلػت بقػاع األرض مػنه  لػئال 
.(4) ا٤بؤمنوف ُب الطرقات كتتعطل    أسةاب ا٤بعايش، كٚبطفه  الوحوش كالسةاع ُب الفلوات"

 ػػذا النػػاقض للتوحيػػد ُب مؤلفاتػػو، كبػػْب أكصػػافو -رٞبػػو هللا تعػػاا-كقػػد اعتػػُب الشػػيخ السػػعدم
 تاليْب:، كلتفصيل ذلك نقف مع ا٤بطلةْب الكجزاؤه كما يَبتا عليو من أضرار ُب الدنيا كاآلخرة
 اظتطلب األكؿ: تعريف النفاؽ كأقسامو.

                                                           

 .ُٔٔ،صُ، طتوضيح الكافية الشافية( انتر: السعدم، ُ)

 كىؤالت ى : الفالسفة غّب مسلمْب. ِ

 .ُُٖ،صُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ّ)

 (.ّٖٓ/ُص ) ،ِ، طمدارج السالكٌن( ابن القي ، ْ)
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بػػوعي  يرقًٌقػو موًضػػعه : كالنَّافقػات، النافقػػات مػن مػٍاخوذ كىػػو كنًفاقػان  مينافقػػة يينػاًفق انفىػقى  النفػاؽ لغػػةن:أكالن:   الّبى
، برأسػو النَّافقػػاتى  ضىػرىب القاصػػعات ًقةىػل مػػن أيٌبى  فػ ذا جيٍحػػرًه مػن  النًٌفػػاؽ، اشػتقاؽ كمنػػو ،خػرج أم فػػانتفىقى
ييتًهر ما خالؼى  يكتي  صاحةىو ألف

 (ُ.)


 تعريف النفاؽ شرعان كأقسامو. اثنيان:       

بقولػػو: "النفػػاؽ: فهػػو أف يتهػػر بلسػػانو اإلٲبػػاف كينطػػوم -رٞبػػو هللا تعػػاا–كقػػد عرَّفػػو اإلمػػاـ ابػػن القػػي  
(2)بقلةو على التكذيا"

(3)ُب الةاطن من اإلٲباف"" كأساس النفاؽ كأصلو ىو: التزين للناس ٗبا ليس و 
.

 اعتقػاد،نػوعي النفػاؽ فقػاؿ: "النفػاؽ نفاقػاف: نفػاؽ -رٞبػو هللا تعػاا–بْبَّ اإلماـ ابػن القػي  كما       
كنفاؽ عمل، فنفاؽ االعتقاد ىو: الذم أنكره هللا على ا٤بنافقْب ُب القرآف كأكجػا ٥بػ  الػدرؾ األسػفل 

ا٤بنػػافق ثػػالث: إذا حػػدث كػػذب، كإذا كعػػد أخلػػف،  : )آيػػةمػػن النػػار، كنفػػاؽ العمػػل كقػػوؿ الرسػػوؿ
 . (ٓ) " (ْ)خاف(كإذا اؤٛبن 

بتعريػف النفػاؽ أبنػو: إظهػار ا٣بػّب كإبطػاف الشػر، -رٞبػو هللا تعػاا-كقد اعتُب الشيخ السػعدم         
أم: إظهار اإلٲباف كإخفات الكفػر، كقػد جػاتت سػورة التوبػة الػٍب تسػمى الفاضػحة بةيػاف مػا عليػو أىػل 

 النفاؽ، كحذرت ا٤بؤمنْب من شرى  كما ٱبفونو من خةث كعداكة للمسلمْب.
ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ     ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ  تفسػػػػػػػّبه لقولػػػػػػو تعػػػػػػػاا: فقػػػػػػاؿ عنػػػػػػد

ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ   ڇ    ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ   ژ  ژ  

                                                           

، كانتر: إبراىي  مصطفى، أٞبد الزايت، حامد عةد ( ّْٔ/ ٓ)، د.ط، مادة:" نفق"، معجم مقاييس اللغة(  ابن فارس، ُ)
/ َُ)،مادة:" نفق"، ُ، طلساف العرب، ابن منتور، (ِْٗ/ ِ)مادة:" نفق"،  د.ط اظتعجم الوسيط القادر، دمحم النجار، 

 .(ُُّ/  ُ)، مادة:" نفق"، ِ، طالتعريفات ا١برجا ، .(ّٕٓ
 (.ّّٖ/ُ، )ِ، طمدارج السالكٌن( ابن القي ، ِ)
 (.ُُٖ/ ِد.ط، )  ابن القيم  إعبلـ اظتوقعٌن   ّ)
عن أيب ىريرة هنع هللا يضر. ،كأخرجو  ّّ(، رق  ا٢بديث:ُِ/ُ،كتاب اإلٲباف، ابب:عالمة ا٤بنافق،) صحيحو( أخرجو الةخارم ُب ْ)

 .عن أيب ىريرة هنع هللا يضر.َِِ(، رق  ا٢بديث :ٔٓ/ُ،كتاب اإلٲباف، ابب :خصاؿ ا٤بنافقْب، ) صحيحومسل   ُب 
 .(ْٓ/ ْ) ، د.ط، الصبلة كأحكاـ اتركها( انتر:ابن القي ، ٓ)
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 چڑ  ڑ  ک         ک  ک  
:" أف النفاؽ ىو: إظهار ا٣بػّب كإبطػاف الشػر، كيػدخل ُب ىػذا التعريػف  (ُ)

 .(ِ)النفاؽ االعتقادم، كالنفاؽ العملي"
كغػػّبه مػػن العلمػػات قسػػ  النفػػاؽ إا -رٞبػػو هللا تعػػاا –فتةػػْب مػػن التعريػػف أف الشػػيخ السػػعدم 

 .(العملياألصغر)، كالنفاؽ (االعتقادماألكرب )قسمْب ٮبا: النفاؽ 
آيػػة ا٤بنػػافق ثػػالث: إذا ):ٍب طػػرح حػػديثان نةػػواي ن يوضػػح معػػُب النفػػاؽ العملػػي ىػػو: قػػوؿ النػػيب 

 .(ّ) (حدث كذب، كإذا كعد أخلف، كإذا اؤٛبن خاف 
تعريف النفاؽ األكرب االعتقادم فقاؿ:" كأما النفاؽ االعتقادم فهو: -رٞبو هللا تعاا-كقد أابف   

ا٤بخرج عن دائرة اإلسالـ، فهو الذم كصف هللا بو ا٤بنافقْب ُب ىذه السورة كغّبىا، كمل يكن النفاؽ 
من مكة إا ا٤بدينة، كبعد أف ىاجر، فلما كانت كقعة "بدر "كأظهر  ودا قةل ىجرة الرسوؿ موج

هللا ا٤بؤمنْب كأعزى ، ذؿ من ُب ا٤بدينة ٩بن مل يسل ، فاظهر بعضه  اإلسالـ خوفا ك٨بادعة، كلتحقن 
.(4)ليسوا منه " دماؤى ، كتسل  أموا٥ب ، فكانوا بْب أظهر ا٤بسلمْب ُب التاىر أ   منه ، كُب ا٢بقيقة

  

ُب موضػػع آخػػر: "فػػالكفر األكػػرب كالنفػػاؽ: ال ينفػػع معػػو إٲبػػاف كال عمػػل، كأمػػا -رٞبػػو هللا تعػػاا–كقػػاؿ 
" ، كأسػةاب عقػابو ، كأسػةاب ثػوابو  األصغر منهما: فقد ٯبتمع مع اإلٲباف؛ فيكػوف ُب العةػد خػّبه كشػره

(5)
.

  اظتطلب الثاين: أكصاؼ اظتنافقٌن كجزاؤىم.
إف ا٤بنػػافقْب كسػػائر الكفػػار كذلػػك أل ػػ  اشػػَبكوا معهػػ  ابلكفػػر اب كالةغضػػات للمػػؤمنْب كرسػػلو، كزادكا 
علػػيه  ا٤بكػػر كا٣بديعػػة كالتخطػػيط للعػػداكة بػػْب ا٤بػػؤمنْب، علػػى كجػػو ا٣بفػػات كالتسػػَب، كرتةػػوا علػػى ذلػػك 

                                                           

 (.َُ-ٖ( سورة الةقرة : اآلايت من)ُ)
 (.ِْ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ِ)
عن أيب ىريرة هنع هللا يضر. ،كأخرجو  ّّ(، رق  ا٢بديث:ُِ/ُ،كتاب اإلٲباف، ابب:عالمة ا٤بنافق،) صحيحو( أخرجو الةخارم ُب ّ)

 .عن أيب ىريرة هنع هللا يضر.َِِ(، رق  ا٢بديث :ٔٓ/ُ،كتاب اإلٲباف، ابب :خصاؿ ا٤بنافقْب، ) صحيحومسل   ُب 
تيسًن الكرش  ،. كلنفس ا٤بؤلفِٕٖ،ِٖٔص ،ُ، طفتيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآ( انتر: السعدم، ْ)

 (.ِْ/  ُ،)ُ، طالرزتن
 .ِّ،صُط سؤاؿ كجواب يف أىم اظتهمات  ( انتر: السعدم،ٓ)
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ا الدرؾ األسفل من جرايف أحكاـ اإلسالـ عليه ، كاستحقاؽ ما ال يستحقونو، فةذلك ك٫بوه استحقو 
 النار.

إا ىػذا ا١بانػا مػنه  كبػْب أكصػافه  كذلػك -رٞبػو هللا تعػاا–كقد أشار الشػيخ السػعدم     
ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ  ھ  ھ   ھ  چ  عنػػػػػػد تفسػػػػػػّبه لقولػػػػػػو تعػػػػػػاا:

ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴﮵   ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼   

 چ   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁                      
ھ   چ :"ذكػػػػػر كصػػػػػف ا٤بنػػػػػافقْب العػػػػػاـ، الػػػػػذم ال ٱبػػػػػرج منػػػػػو صػػػػػغّب مػػػػػنه  كال كةػػػػػّب، فقػػػػػاؿ:(ُ)

چ ھ
چھ   ھ  ے  چكىػػػػػػػػو الكفػػػػػػػػر كالفسػػػػػػػػوؽ كالعصػػػػػػػػياف.  ،(ِ)

،كىػػػػػػػػو اإلٲبػػػػػػػػاف، (ّ)
چ ے  ۓ چكاألخػػػػالؽ الفاضػػػػلة، كاألعمػػػػاؿ الصػػػػا٢بة، كاآلداب ا٢بسػػػػنة. 

عػػػػن الصػػػػدقة ۓ  ،(ْ)
 كطرؽ اإلحساف، فوصفه  الةخل.

چ ﮲  ﮳ چ
چ﮴  چ    فال يذكركنو إال قليال  ،(ٓ)

،من رٞبتو، فال يوفقه  ٣بّب، كال يدخله  (ٔ)
 يدخله  ا١بنة، بل يَبكه  ُب الدرؾ األسفل من النار، خالدين فيها ٨بلدين.

چ ﮶    ﮷  ﮸  ﮹  ﮺ چ
حصػػػػر الفسػػػػػق فػػػػػيه ، ألف فسػػػػقه  أعتػػػػػ  مػػػػػن فسػػػػػق   ،(ٕ)

ا٤بػػؤمنْب قػػد ابتلػػوا  ػػ ، إذ كػػانوا بػػْب أظهػػرى ،  غػػّبى ، بػػدليل أف عػػذا   أشػػد مػػن عػػذاب غػػّبى ، كأف
 كاالحَباز منه  شديد.

                                                           

 .ٖٔ،ٕٔ( سورة التوبة:اآليتافُ)
 .ٕٔ( سورة التوبة:جزت من آية  ِ)
 .ٕٔ( سورة التوبة:جزت من آية  ّ)
 .ٕٔ( سورة التوبة:جزت من آية  ْ)
 .ٕٔالتوبة:جزت من آية  ( سورة ٓ)
 .ٕٔ( سورة التوبة:جزت من آية  ٔ)
 .ٕٔ( سورة التوبة:جزت من آية  ٕ)
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﮻  ﮼   ﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ﯁                   چ

چ       
ٝبػػع ا٤بنػػافقْب كالكفػػار ُب النػػار، كاللعنػػة كا٣بلػػود ُب ذلػػك، الجتمػػاعه  ُب الػػدنيا (،ُ)

 .(ِ)"على الكفر، كا٤بعاداة َّلٌل كرسولو، كالكفر آبايتو
 چۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   چ  كقػػػػػػػػػػػاؿ عنػػػػػػػػػػػد قولػػػػػػػػػػػو تعػػػػػػػػػػػاا: 

،:"ٱبرب تعاا عػن مػآؿ ا٤بنػافقْب أ ػ  ُب أسػفل الػدركات مػن العػذاب، كأشػر ا٢بػاالت مػن العقػاب. (ّ)
فهػػػػ  ٙبػػػػت سػػػػائر الكفػػػػار أل ػػػػ  شػػػػاركوى  ابلكفػػػػر اب كمعػػػػاداة رسػػػػلو، كزادكا علػػػػيه  ا٤بكػػػػر كا٣بديعػػػػة 

مػػػن كثػػػّب مػػػن أنػػػواع العػػػداكة للمػػػؤمنْب، علػػى كجػػػو ال يشػػػعر بػػػو كال ٰبػػػس. كرتةػػػوا علػػػى ذلػػػك  كالػػتمكن
جػػرايف أحكػػاـ اإلسػػالـ علػػيه ، كاسػػتحقاؽ مػػا ال يسػػتحقونو، فةػػذلك ك٫بػػوه اسػػتحقوا أشػػد العػػذاب، 
كلػيس ٥بػػ  منقػػذ مػػن عذابػػو كال انصػر يػػدفع عػػنه  بعػػض عقابػػو، كىػذا عػػاـ لكػػل منػػافق إال مىػػٍن مىػػنَّ هللا 

 .(ْ)ليه  ابلتوبة من السيئات"ع
كغػػػّبه مػػػن علمػػػات أىػػػل السػػػنة -رٞبػػػو هللا تعػػػاا –فتجلػػػى لنػػػا ٩بػػػا سػػػةق أف الشػػػيخ السػػػعدم         

كا١بماعة قد أابف أف النفاؽ ىو: إظهار اإلٲبػاف كإبطػاف الكفػر، كقسَّػ  النفػاؽ إا قسػمْب ٮبػا: النفػاؽ 
 االعتقادم، كالنفاؽ العملي.

 
 البدعة: الرابع ظتبحثا

 ػذا النػػاقض ُب مواضػع متعػددة مػػن كتةػو، فةػػْب تعريػف الةدعػػة -رٞبػو هللا تعػػاا-اىػت  الشػيخ السػػعدم
 كلتفصيل ذلك نقف مع ا٤بطلةْب التاليْب: ،كأقسامها، كخطرىا كأضرارىا كأ ا ٔبميع أنواعها ضاللة

 اظتطلب األكؿ: تعريف البدعة كأنواعها.

                                                           

 .ٖٔ( سورة التوبة: آية  ُ)
 (.ّّْ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ِ)
 .ُْٓ( سورة النسات :آيةّ)
 (.ُُِ/  ُ) مرجع سابا (  انتر: السعدم ،ْ)
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الػػدين كغػػّبه، كا١بمػػع: بػػدع. كبػػدع الشػػيت يةدعػػو بػػدعا كابتدعػػو:  : مػػا اسػػتحدث ُبالبدعػػة لغػػةن  أكالن:
 .(ُ)أنشاه كبدأه. كأبدعت الشيت: اخَبعتو على غّب مثاؿ سابق فهو بديع

 كأنواعها.  تعريف البدعة شرعان اثنيان:  

بقولػو ": أف الةدعػة ُب الػدين ىػي مػا مل ق ِٖٕ)ت-رٞبػو هللا تعػاا-عرَّفها شيخ اإلسالـ ابػن تيميػة 
 (.ِ)كىو ما مل أيمر بو أمر إٯباب كال استحةاب"  يشرعو هللا كرسولو 

ُب موضػػع آخػػر:" ىػػي الػػزايدة ُب الػػدين أك النقصػػاف منػػو ا٢بػػاداثف -رٞبػػو هللا تعػػاا–كقػػاؿ             
 (.ّ)بعد الصحابة بغّب إذف من الشرع"

تعريػػف الةدعػػة كحػػد ٥بػػا ضػػابط جػػامع بقولػػو: -رٞبػػو هللا تعػػاا-خ السػػعدمكقػػد أبػػرز لنػػا الشػػي         
ُب الكتػاب ك "الةدعة ىي خالؼ السنة؛ كىي االبتداع ُب الدين، ف ف الدين: ىو ما جات بو النيب 

السنة، كما دلت عليو أدلة الكتاب كالسػنة، فهػو مػن الػدين، كمػا خػالف ذلػك، فهػو الةدعػة؛ ىػذا ىػو 
.ْالضابط ا١بامع 

ُب موضػػػػع آخػػػػر:" ىػػػػي عةػػػػادة هللا بعةػػػػادة فاسػػػػدة ابتػػػػدعها بعػػػػض -رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا–كقػػػػاؿ           
 ."(5)الضالْب، كىذا ىو الدين الفاسد، كالدين الصحيح ىو عةادة هللا كحده ٗبا شرع هللا كرسولو

                                                           

، كانتر: إبراىي  مصطفى، أٞبد الزايت، حامد عةد  َٔٗ، مادة:" بدع"،صْ، طالقاموس احمليط، (  انتر: الفّبكز آابدمُ)
 (.ٔ/ٖ،مادة:" بدع"،) ُ، طلساف العرب(، ابن منتور، ّْ/ُمادة:" بدع "، )  د.ط اظتعجم الوسيط القادر، دمحم النجار، 

 (.َُٕ/ ْ، )ّ، طغتموع الفتاكل( انتر: ابن تيمية، ِ)
 .ّٓ، د.ط،ص أسباب رفع العقوبة ابن تيمية،( انتر: ّ)
كانتر لنفس ا٤بؤلف: ، ٗٔص، ُ، طاجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية انتر: السعدم، (ْ)

الشيخ عبد الرزتن ابن سعدم  . كانتر: عةد الرزاؽ العةَّاد، ْٖص،ُط اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )الفتاكل  
 .ََِ،صِط

 .ُْٓ،صُ،ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ٓ)
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أقسػاـ الةدعػة بقولػو:" الةدعػة بػدعتاف:   ق ّْٓ )ت -رٞبػو هللا تعػاا–كبْبَّ اإلمػاـ الشػافعي       
فهػػذه بدعػػو ضػػاللو،   بدعػػة خالفػػت كتػػااب كسػػنة كإٝباعػػا كأثػػرا عػػن بعػػض )أصػػحاب( رسػػوؿ هللا 

 .(ُ)كبدعو مل ٚبالف شيئا من ذلك فهذه قد تكوف حسنة" 

 الةدعة إا نوعْب: -رٞبو هللا تعاا-كقد قسَّ  الشيخ السعدم        

، كىػػي ا٤بػػذكورة ُب : "بدعػػة اعتقػػاد، كىػػي اعتقػػاد خػػالؼ مػػا أخػػرب هللا بػػو ك رسػػولو النػػوع األكؿ-
كلها ُب النار إال ملة كاحدة، قالوا: ما ىي اي رسوؿ قولو :) كستفَبؽ أمٍب على ثالث كسةعْب فرقة ن

. فمػػػن كػػػاف علػػػى ىػػػذا الوصػػػف؛ فهػػػو ِهللا؟ قػػػاؿ: مػػػن كػػػاف علػػػى مثػػػل مػػػا أان عليػػػو اليػػػـو كأصػػػحايب(
نة ٧بضةو، كمن كاف من بقية الفرؽ فهو مةتدعه، ككػل بدعػةو ضػاللة؛ كتتفػاكت الةػدعي ٕبسػا صاحا س

عل أحد ٗبجرد ذنا يذنةػو، كال بةدعػة ابتػدعها، كلػو دعػا النػاس إليهػا، كػافرا ّبعدىا عن السنة ، كال ٯبي
قػد غلػط فيمػا ، كمػا جػات بػو ك ُب الةاطن إال إذا كاف منافقا، فاما من كػاف ُب قلةػو اإلٲبػاف ابلرسػوؿ 

أتكلو من الةدع، فهذا ليس بكافر أصال، ككذلك سائر الثنتْب كالسةعْب فرقة من كاف منه  منافقا فهو  
ُب الةػػاطن مل يكػػن كػػافرا ابلةػػاطن، كإف كػػافر ابلةػػاطن ،كمػػن مل يكػػن منافقػػا؛ بػػل مؤمنػػا اب كرسػػولو 

مػن النفػاؽ ،كال يكػوف فيػو النفػاؽ كائنا ما كاف خطؤه، كقد يكوف ُب بعضه  شػعةة  ْ أخطا ُب التاكيل
الذم يكوف صاحةو ُب الدرؾ األسفل من النار، كمن قاؿ : إف الثنتْب كالسػةعْب فرقػة كػل كاحػد مػنه  

                                                           

،مادة:"  ُ، طلساف العرب(، ابن منتور، ُّٔ/َِد.ط،) ابن تيمية  يف الفقو كتب كرسائل كفتاكل  ( انتر: ابن تيمية،ُ)
 (.ٔ/ٖبدع"،)

عن عةد هللا  .ُِْٔ (،رق  ا٢بديث:ِٔ/  ٓ،)  كتاب اإلٲباف ،ابب :ما جات ُب افَباؽ األمة  ، السنن( أخرجو الَبمذم ُب ِ)
هنع هللا يضر .قاؿ أبو عيسى :"ىذا حديث مفسر غريا ال نعرفو مثل ىذا إال من ىذا الوجو ،كقاؿ الشيخ األلةا  : حديث -بن عمرك
 .حسن

لنفس ا٤بؤلف:  كانتر، ٗٔص، ُ، طاجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية انتر: السعدم، ( ّ)
 .ْٖص، ُط اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )الفتاكل  

طريا الوصوؿ إىل العلم : ىو صرؼ اللفظ عن ظاىره ،كىو بياف العاقةة ككجود العاقةة. انتر: السعدم،  لتأكيلا ْ
 .ٕٔ،ّٔ،صُطاظتأموؿ 
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؛ بػػل -رضػػواف هللا علػػيه  –الصػػحابة  عيكفػػر كفػػرا ينقػػل عػػن ا٤بلػػة فقػػد خػػالف الكتػػاب كالسػػنة كإٝبػػا 
إٝباع األئمة األربعة كغّب األربعة فليس فيه  من كفَّر كل كاحدة من الثنتْب كالسةعْب فرقة ،كإ٭با يكفر 

 .ُبعضه  بعضا بةعض ا٤بقاالت

، أك ٙبرميي ما أحل هللا بدعةه عمليةه، كىي التعةد بغّب ما شرع هللا كرسولو كالنوع الثاين:- 
، كىي داخلة ُب حديث ِ. فمن تعةد بغّب الشرع أك حـر ما مل ٰبرمو الشارع فهو مةتدعه كرسولو
يشرح الشيخ  .ّ(من عمل عمال ليس عليو أمران فهو رد)قاؿ:  - -أف رسوؿ هللا -اهنع هللا يضر-عائشة

:-رٞبو هللا تعاا-السعدم   ا٢بديث فيقوؿ: "فيدؿ ىذا ا٢بديث اب٤بنطوؽ كاب٤بفهـو
ف نو يدؿ على أف كل بدعة أحدثت ُب الدين ليس ٥با أصل ُب الكتاب كال ُب السنة،  و:أما منطوق 

الةدع العملية  من سوات كانت من الةدع القولية الكالمية، كالتجه  كالرفض كاالعتزاؿ كغّبىا، أك 
مذموموف . ف ف ذلك كلو مردكد على أصحابو. كأىلو كالتعةد  بعةادات مل يشرعها هللا كال رسولو

، أك تعةد بشيت مل أيذف ٕبسا بدعه  كبيعدىا عن الدين. فمن أخرب بغّب ما أخرب هللا بو كرسولو
؛ ْكمل يشرعو: فهو مةتدع. كمن حرَـّ ا٤بةاحات، أك تعةد بغّب الشرعيات: فهو مةتدع"هللا بو كرسولو 

د لو بعةادة قد شرعها على صفة "ألف الةدعة نوعاف: نوع يتعةد  بعةادة، مل يشرعها أصال كنوع يتعة
.٨5بصوصة، فتفعل على غّب تلك الصفة، كىذا منو"



                                                           

 .ُْ،ُٓ،صُططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ انتر: السعدم،   ُ

كانتر لنفس ا٤بؤلف: .، ٗٔص، ُ، طاجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )العقيدة اإلسبلمية انتر: السعدم،  (ِ)
 .ْٖص،ُط اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )الفتاكل  

خالؼ الرسوؿ  كتاب: االعتصاـ ابلكتاب كالسنة ،ابب: إذا اجتهد العامل أك ا٢باك  فاخطا، صحيحوأخرجو الةخارم ُب ( ّ)
كتاب :األقضية ابب: نػىٍقًض ، صحيحوكأخرجو مسل   ُب .، َِٓٓ(، رق  ا٢بديث: ِٕٓٔ/  ٔ) من غّب عل  فحكمو مردكد ،

ًت األيميورً  اـً اٍلةىاًطلىًة كىرىدًٌ ٧بيٍدىاثى  .َْٗٓ (،رق  ا٢بديث:ُِّ/  ٓ، )األىٍحكى

 .ُِ، صْ،طهبجة قلوب األبرار ( انتر: السعدم ، ْ)
 (.ٕٔ/  ُ)  ُط   تيسًن الكرش الرزتن السعدم انتر: ٓ



 

242 
 

كىػػػو التعةػػػد  ابلعقائػػػد  – "فػػػ ف مػػػن عمػػػل عمػػػالن، عليػػػو أمػػػر هللا كرسػػػولو كأمػػػا مفهػػػـو اضتػػػديث:
 الصػػػػػػػػحيحة، كاألعمػػػػػػػػاؿ الصػػػػػػػػا٢بة: مػػػػػػػػن كاجػػػػػػػػا كمسػػػػػػػػتحا: فعملػػػػػػػػو مقةػػػػػػػػوؿ، كسػػػػػػػػعيو مشػػػػػػػػكور.

ل عةػادة فعلػت علػػى كجػو منهػي عنػو ف  ػػا فاسػدة؛ ألنػو لػيس عليهػػا كيسػتدؿ  ػذا ا٢بػديث علػػى أف كػ
 . ُأمر الشارع، كأف النهي يقتضي الفساد. ككل معاملة  ى الشارع عنها ف  ا الغية ال يعتد  ا"

إا الضػػػابط ا١بػػػامع للةػػػدع مػػػن خػػػالؿ تفسػػػّبه -رٞبػػػو هللا تعػػػاا-كقػػػد أشػػػار الشػػػيخ السػػػعدم 
 ل ايت التالية:

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہہ   چ فيقػػػوؿ عنػػػد تفسػػػّبه لقولػػػو تعػػػاا:الػػػدليل األكؿ:

چہ  ھھ  ھ     ھ  ے  ے  ۓ   
،:"كىػػػذا شػػػامل ألصػػػوؿ الػػػدين كفركعػػػو، ظػػػاىره كابطنػػػو، كأف مػػػا (ِ)

يتعػػْب علػػى العةػػاد األخػػذ بػػو ك اتةاعػػو، كال ٙبػػل ٨بالفتػػو، كأف نػػر الرسػػوؿ علػػى  جػػات بػػو الرسػػوؿ 
ال رخصػػة ألحػػد كال عػػذر لػػو ُب تركػػو، كال ٯبػػوز تقػػدمي قػػوؿ أحػػد علػػى  حكػػ  الشػػيت كػػنر هللا تعػػاا،

 . ّقولو"

ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک    ک  چ  كيقوؿ عند قولو تعاا:الدليل الثاين:      

چگ  گ  گ  گ   ڳڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  
،:"كدؿ تقييد التطػوع اب٣بػّب، أف مػن (ْ)

، أنػػو ال ٰبصػػل لػػو إال العنػػات، كلػػيس ٖبػػّب لػػو، بػػل قػػد مل يشػػرعها هللا كال رسػػولوتطػػوع ابلةػػدع، الػػٍب 
 يكوف شرا لو إف كاف متعمدا عا٤با بعدـ مشركعية العمل.

چڱ  ڱ  ڱ   ں چ
،الشػػػاكر كالشػػػكور، مػػػن أ٠بػػػات هللا تعػػػاا، الػػػذم يقةػػػل مػػػن عةػػػاده اليسػػػّب مػػػن (ٓ)

العمػػل، كٯبػػػازيه  عليػػػو، العتػػػي  مػػػن األجػػػر، الػػػذم إذا قػػػاـ عةػػػده أبكامػػػره، كامتثػػػل طاعتػػػو، أعانػػػو علػػػى 

                                                           

 .ُِ، صْ،طهبجة قلوب األبرار (انتر: السعدم ، ُ)

 .ٕ( سورة ا٢بشر :آيةِ)
 (.َٖٓ/  ُ)، ُ، طتيسًن الكرش الرزتن انتر: السعدم،(ّ)

 . ُٖٓ( سورة الةقرة :آيةْ)
 . ُٖٓ( سورة الةقرة :جزت من آيةٓ)
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ذلك، كأثػُب عليػو كمدحػو، كجػازاه ُب قلةػو نػورا كإٲبػاان كسػعة، كُب بدنػو قػوة كنشػاطا، كُب ٝبيػع أحوالػو 
 .ُبركة ك٭بات، كُب أعمالو زايدة توفيق" زايدة

 البدعة اظتذمومة ىي الدين الفاسد. :اثلثان  

، فػػا عػػز كجػػل أكمػػل ."(2)كا٤بقصػود أف الػػدين الصػػحيح ىػػو: عةػػادة هللا كحػػده ٗبػا شػػرع هللا كرسػػولو
كالسػنة   الدين "بتماـ النصػر، كتكميػل الشػرائع التػاىرة كالةاطنػة، األصػوؿ كالفػركع، ك٥بػذا كػاف الكتػاب

كػػافيْب كػػل الكفايػػة، ُب أحكػػاـ الػػدين أصػػولو كفركعػػو. فكػػل متكلػػف يػػزع  أنػػو ال بػػد للنػػاس ُب معرفػػة 
عقائػػدى  كأحكػػامه  إا علػػـو غػػّب علػػ  الكتػػاب كالسػػنة، مػػن علػػ  الكػػالـ كغػػّبه، فهػػو جاىػػل، مةطػػل 

  كالتجهيػػػل  ُب دعػػػواه، قػػػد زعػػػ  أف الػػػدين ال يكمػػػل إال ٗبػػػا قالػػػو كدعػػػا إليػػػو، كىػػػذا مػػػن أعتػػػ  التلػػػ
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  چ  :قػد أكمػل دينػو فقػاؿ سةحانو،كهللا ّكلرسولو"

چڌ  ڌ 
(ْ). 

آنفػػػػان تةػػػػْب أف الةدعػػػػة خطرىػػػػا عتػػػػي  علػػػػى -رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا-٩بػػػػا عػػػػرض لنػػػػا الشػػػػيخ السػػػػعدم        
صاحةها كعلى الناس كعلى الدين، كىي مردكدة على صػاحةها يػـو القيامػة، نعػوذ اب مػن الةػدع كمػن 

 النار.

 اظتطلب الثاين: مسائل يف ابب البدعة.

عػػن الةػػدع ُب كتابػػو )طريػػق الوصػػوؿ إا العلػػ  ا٤بػػاموؿ( مسػػائل -رٞبػػو هللا تعػػاا-ذكػػر الشػػيخ السػػعدم
 كىي متفرقة ُب مواضع عديدة فيو ًب ٝبعها كىي كالتايل:

 أكالن: مصدر عقيدة أىل البدع.
                                                           

 (.ٕٔ/  ُ) ،ُ، طتيسًن الكرش الرزتن انتر: السعدم،( ُ)

 .ُْٓ،صُ،ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ِ)

 (.ُِٗ/  ُ) ،ُ، طتيسًن الكرش الرزتن انتر: السعدم، (ّ)

 . ّ( سورة ا٤بائدة: جزت من آيةْ)
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أىل الةدع ال يعتمدكف على الكتاب كالسنة كآاثر السلف من الصحابة كالتابعْب، كإ٭با يعتمػدكف علػى 
، ك٘بػػػػدى  ال يعتمػػػػدكف علػػػػى كتػػػػا التفسػػػػّب ا٤بػػػػاثورة، كا٢بػػػػديث كآاثر السػػػػلف، كإ٭بػػػػا (0)العقػػػػل كاللغػػػػة

يعتمػػدكف علػػى كتػػا األدب ككتػػا الكػػالـ الػػٍب كضػػعتها رتكسػػه ، كىػػذه طريقػػة ا٤بالحػػدة أيضػػان، إ٭بػػا 
أيخػػذكف مػػا ُب كتػػا الفلسػػفة ككتػػا األدب كاللغػػة، كأمػػا كتػػا القػػرآف كا٢بػػديث كاآلاثر فػػال يلتفتػػوف 

الت يعرضوف عن نصوص األنةيات إذ ىي عندى  ال تفيد العل ، كأكلئك يتػاكلوف القػرآف الكػرمي إليها. ىؤ 
)ت  -رٞبػػػو هللا -بػػػن حنةػػػل  أٞبػػػداإلمػػػاـ  ك أصػػػحابو .قػػػاؿ بػػػرأيه  كفهمهػػػ  بػػػال آاثر عػػػن النػػػيب 

(2) :)أكثر ما ٱبطع الناس من جهة التاكيل كالقياس (  ق ُِْ
. 

 اثنيان: أنواع أىل البدع:

 الةدع الذين ذمه  هللا نوعاف:أىل 

 عامل اب٢بق يتعمد خالفو. أحدمها:

 جاىل متةع لغّبه. الثاين:

فػػاألكلوف يةتػػدعوف مػػا ٱبػػالف كتػػاب هللا كيقولػػوف ىػػومن عنػػد هللا، إمػػا أحاديػػث مفػػَبايت، كإمػػا تفسػػّب 
كأتكيػػػػل للنصػػػػوص ابطػػػػل كيعضػػػػدكف ذلػػػػك ٗبػػػػا يػػػػدعوف مػػػػن الػػػػرأم كالعقػػػػل، كقصػػػػدى  بػػػػذلك الر سػػػػة 

٤باكل، كىؤالت إذا عورضوا بنصوص الكتا اإل٥بية كقيل ٥ب  ىذه ٚبالفك ، حرفوا الكل  عػن مواضػعو كا
: فهػ  األميػوف ا١بهػاؿ الػذين ال يعلمػوف الكتػاب إال أمػا  كإف النػوع الثػاينابلتاكيالت الفاسدة، كأمػا 

  .(3)ى  إال يتنوف 
                                                           

( كمعُب ذلك: أف ا٤بعتزلة كالرافضة كغّبى  من أىل الةدع، يفسركف القرآف برأيه ، كمعقو٥ب ، كما أتكلوه من اللغة، انتر التوسع ُ)
(. كمعلـو أف اعتياد اللغة يؤثر ُب العقل كا٣بلق كالدين أتثّبان قواين بيٌنان ُُٗ/ٕ، )ّ، طغتموع الفتاكلبذلك ُب كتاب: ابن تيمية، 

 "بتصرؼ"..ُُِ، صُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿلغة، أما إٯباابن أك سلةان، انتر: السعدم، ٕبسا تلك ال

 .ُْ،صُ،ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ِ)

 .ٕٕ، صمرجع سابا( انتر: السعدم، ّ)
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 اثلثان: أربع عظائم ألىل البدع:

(0)أىػػل الةػػدع مػػن ا١بهميػػة
ك٫بػػوى  ُب ٙبػػريفه  لنصػػوص الصػػفات ارتكةػػوا أربػػع عتػػائ : ردىػػ  لنصػػوص ،

األنةيػػات، كردىػػ  ٤بػػا يوافػػق ذلػػك مػػن عقػػوؿ العقػػالت، كجعػػل مػػا خػػالف ذلػػك مػػن أقػػوا٥ب  اجململػػة الةاطلػػة 
ىي أصوؿ الدين، كتكفّبى  أك تفسيقه  أك ٚبطػئه  ٤بػن خػالف ىػذه األقػواؿ ا٤بةتدعػة ا٤بخالفػة للعقػل 

(2)كالنقل
. 

 رابعان: كصف أىل البدع:

 .(3): أىل الةدع يةتدعوف بدعان ٚبالف الكتاب كالسنة، كيكفركف من خالفه الوصف األكؿ

كالناس ٥ب  ُب طلا العل  كالػدين طريقػاف مةتػدعاف، كطريػق شػرعي. فػالطريق الشػرعي  الوصف الثاين:
كاالسػػػتدالؿ أبدلتػػػو كالعمػػػل ٗبوجةها،...،كأمػػػا الطريقػػػاف ا٤بةتػػػدعاف  ىػػػو النتػػػر ٗبػػػا جػػػات بػػػو الرسػػػوؿ

طريق أىل الكالـ الةدعي كالرأم الةدعي، ف ف ىذا فيو ابطػل كثػّب ،ككثػّب مػن أىلػو يفرطػوف  فأحدمها:
مػن األعمػاؿ ، فيةقػى ىػؤالت ُب فسػاد علػ  كفسػاد عمػل ،كىػؤالت منحرفػوف  فيما أمر هللا بػو كرسػولو

طريػق أىػػل الرايضػة كالتصػػوؼ كالعةػػادات الةدعيػة ،كىػػؤالت منحرفػػوف إا  كالثػػاين:ةاطلػػة، إا اليهوديػة ال
 .(4)النصرانية الةاطلة

                                                           

ك ، ى  أتةاع جه  بن صفواف السمرقندم الذم أظهر مذىةه  كنشره بْب ا٤بسلمْب، القائل اب١برب ،كإنكار الصفات اصتهمية: (ُ)
 ىػ.ُِٕأف اإلٲباف ىو ا٤بعرفة فقط، ك أف ا١بنة كالنار تفنياف ،قتلو سل  بن أحوز سنة 

 د.ط، ،لفرؽ بٌن الفرؽا ،، الةغدادم (ّّٖ/ُ،)ِ، طمقاالت اإلسبلميٌن كاختبلؼ اظتصلٌن انتر ُب الَبٝبة: األشعرم ،*
 .ِٔص،ُ،ط القواعد الكلية  لؤلشتا  كالصفات عند السلف ، الربيكاف .ُُِص

 .َٓ، صاظترجع السابا( انتر: السعدم، ِ)

 .ْٗ، صُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ّ)

 .ٓٔ، صمرجع سابا( انتر: السعدم، ْ)
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من عيوب أىل الةدع تكفػّب بعضػه  بعضػان، كمػن ٩بػادح اىػل العلػ  أ ػ  ٱبطًٌئػوف كال  الوصف الثالث:
ان؛ ألنػػو تةػػْب لػػو أنػػو يكفػػركف، كسػػةا ذلػػك: أف أحػػدٮبا قػػد يتػػن مػػا لػػيس بكفػػر كفػػران، كقػػد يكػػوف كفػػر 

،ك سا للخالق ،كاآلخر مل يتةْب لو ذلك فال يلـز إذا كاف ىذا العامل ٕبالو يكفػر  تكذيا للرسوؿ 
 .(0)إذا قالو اف يكفر من مل يعل  ٕبالو

 خامسان: اضتذر من البدع:

ٝبيػع بػِب آدـ أل ا من أسةاب الضالؿ كالغي: فالةدع ُب الدين كالفجػور ُب الػدنيا، كىػي مشػَبكة تعػ  
(2)٤با فيه  من التل  كا١بهل

. 

 سادسان: من أعظم أسباب البدع:

كمػػن أعتػػ  أسػػةاب بػػدع ا٤بتكلمػػْب مػػن ا١بهميػػة كغػػّبى  قصػػورى  ُب منػػاظرة الكفػػار كا٤بشػػركْب، فػػا   
يناظرك   كٰباجو   بغّب ا٢بق كالعدؿ لينصركا اإلسالـ، زعموا، بذلك فيتسػلط علػيه  أكلئػك ٤بػا فػيه  

ن ا٢بػق الػذم من ا١بهل كالتل  كٰباجو   ٗبمانعات كمعارضات فيحتاجوف حينئذ إا جحد طائفػة مػ
،كالتلػ  كالعػدكاف إلخػوا   ا٤بسػلمْب ٗبػا اسػتتهر علػيه  أكلئػك ا٤بشػركوف ؛ فصػار  جات بو الرسوؿ 

قػػو٥ب  مشػػتمال علػػى إٲبػػاف ككفػػر، كىػػدل كضػػالؿ، كرشػػد كغػػي، كٝبػػع بػػْب النقيضػػْب ،كصػػاركا ٨بػػالفْب 
 .(3)للكفار كا٤بؤمنْب

 سابعان: طريقة التعامل مع أىل البدع:

ةدع كترؾ عيادهت  كتشييع جنػائزى  مػن ابب العقػوابت الشػرعية، كىػو ٱبتلػف ابخػتالؼ ىجراف أىل ال
األحواؿ من قلة الةدعػة ككثرهتػا كظهػور السػنة كخفائهػا، كأف ا٤بشػركع ىػو التػاليف اترة كا٥بجػراف أخػرل  

                                                           

 .ٓٔ-ْٔ، صاظترجع السابا( انتر: السعدم، ُ)

 .ِْ، صاظترجع السابا ( انتر: السعدم،ِ)

 .ُّ،صُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ(انتر: السعدم، ّ)
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مػػن أصػػر علػػى (.ُ)يفعلػػو؛ ألف ا٤بقصػػود دعػػوة ا٣بلػػق أبقػػرب طريػػق إا طاعػػة هللا سػػةحانو كمػػا كػػاف 
فعل الةدع كٙبسينها ف نو ينةغي أف يعزر تعزيران يردعو كأمثالو عػن مثػل ذلػك، كمػن نسػا إا رسػوؿ هللا 

  الةاطل خطا ف نو يعػٌرؼ فػ ف مل ينتػو عوقػا، كال ٰبػل ألحػد أف يػتكل  ُب الػدين بػال علػ  كال يعػْب
 (.ِ)من تكل  ُب الدين بال عل  أك أدخل ُب الدين ما ليس منو

أف مصػػدر معتقػػد أىػػػل -رٞبػػػو هللا تعػػاا-مػػن خػػالؿ مػػا تقػػدـ أبػػػرز لنػػا الشػػيخ السػػعدم              
الةدعػػػة ىػػػو العقػػػل كاللغػػػة، كأف الةدعػػػة مػػػن أسػػػةاب ضػػػالؿ العةػػػد كغيػػػو، كأعتػػػ  سػػػةا للةدعػػػة قصػػػور 

 ا٤بةتدعْب ُب مناظرة الكفار كا٤بشركْب.

ك"القلػا السػلي  ىػو: الػذم سػل  مػن ، سليمان  قلةان  كأخت  ىذا الفصل أبف يرزقنا ا٤بوا             
الشػػػرؾ كالشػػػك ك٧بةػػػة الشػػػر كالنفػػػاؽ كاإلصػػػرار علػػػى الةدعػػػة كالػػػذنوب كيلػػػـز مػػػن سػػػالمتو االتصػػػاؼ 
أبضدادىا من اإلخػالص كالعلػ  كاليقػْب ك٧بةػة ا٣بػّب كتزيينػو ُب قلةػو كأف تكػوف إرادتػو ك٧بةتػو اتبعػة ةػة 

يئ   جب      حب  خب      مب  ىب  يب  جت  حت    چ  قولػػو تعػػاا:، ك نعمػػل ب(ّ)اا"هللا كىػواه اتبعػػا ٤بػػا جػػات عػػن هللا تعػػ

 چخت      متىت  يت  جث            مث    ىث   يث  حج    مج  جح  مح  جخ  حخ    مخ  جس  حس   
(ْ). 

، كيليػػو ا٤بةػػْب لوصػػوؿ العقديػػة ا٤بتعلقػػة ابإلٲبػػاف اب كبػػذلك نصػػل إا  ايػػة الةػػاب األكؿ مػػن الةحػػث
 :فصػػػل نتحػػػدث فيػػػوأكؿ ك األصػػػوؿ العقديػػػة ا٤بتعلقػػػة بةقيػػػة أركػػػاف اإلٲبػػػاف، الةػػػاب الثػػػا  يتحػػػدث عػػػن 

 كهللا كيل االحساف. .األصوؿ العقدية ا٤بتعلقة ابإلٲباف اب٤بالئكة
 

 


                                                           

 .ْٓ، صمرجع سابا( انتر: السعدم، ُ)

 .ٖٔ، صاظترجع السابا( انتر: السعدم، ِ)

 (."بتصرؼ".ّٗٓ/ ُ)  ُط   تيسًن الكرش الرزتن ( انتر: السعدمّ)
 .َُُسورة الكهف: آية( ْ)
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 العقدية اظتتعلقة ببقية أركاف اإلمياف.  األصوؿالباب الثاين: 

 كفيو ستسة فصوؿ:
 

 األكؿ: األصوؿ العقدية اظتتعلقة ابإلمياف ابظتبلئكة.الفصل 
 الفصل الثاين: األصوؿ العقدية اظتتعلقة ابإلمياف ابلكتػػػػػػػػػب.
 الفصل الثالث: األصوؿ العقدية اظتتعلقة ابإلمياف ابلرسػػػػػػػػػػل.

 األصوؿ العقدية اظتتعلقة ابإلمياف ابليـو اآلخر. الفصل الرابع:
 ابلقضا  كالقػػػػدر.العػػػػػػػػػػقدية اظتتعلقة  ألصوؿا الفصل اطتامس:
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 ببقية أركاف اإلمياف.  العقدية اظتتعلقة األصوؿ الثاين: الباب

 العقدية اظتتعلقة ابإلمياف ابظتبلئكة.األصوؿ : األكؿ الفصل
كلكػػل مػػنه  كظػػائف خصػػو هللا  لػػو،كجعلهػػ  طػػائعْب متػػذللْب  نػػور،ا٤بالئكػػة عػػامل غيػػيب خلقهػػ  هللا مػػن 

ركن من أركاف اإلٲباف ال يصح إٲباف  ا٤بؤمن، كىو ا، كاإلٲباف    كالتصديق بوجودى  جزت من عقيدة 
ك٤بعرفػة منزلػة اإلٲبػاف  ا٤بعصػية،كجػةله  علػى الطاعػة كالعةػادة كعػدـ ، العةد إال بو، كقػد خلقهػ  هللا 

نقػف مػع مػن ذلػك -رٞبػو هللا تعػاا-يخ السػعدمكموقف الشػ ككظائفه ، كصفاهت ، كخصائصه    ،
 ا٤بةاحث التالية:

 هبم. اإلميافكمنزلة  ابظتبلئكةالتعريف ظتبحث األكؿ: ا
 .همكخصائص صفات اظتبلئكة الثاين:اظتبحث 

 اظتبلئكة يف العامل العلوم كالسفلي.كظائف  :لثاظتبحث الثا
 .اظتبلئكة كالكفار كاظتبلحدة: الرابع اظتبحث
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 هبم. اإلميافكمنزلة  ابظتبلئكةالتعريف اظتبحث األكؿ: 
 .ابظتبلئكة التعريفاظتطلب األكؿ: 

مُّلي  )ألك تعريف اظتبلئكة لغةن:   كاحد    )اظتلك الٌرًسالةا٥بمزة كالالـ كالكاؼ أصله كاحد، كىو ٙبى
 ) األلوكة ( الرسالة. ا٤بالئكة أصلو مالك من األلوكة،

فالف قد  مىوىؾ، كيقاؿ: جات الوحداف، كأىصلوٝبع مىوىكة ٍب ترؾ ا٥بمز فقيل مىلىك ُب  كاظتبلئكة: 
 .(ُ)اٍستىٍالكى مىٍاليكىتو أىم ٞبل رسالتو

، خلقهػػ  ال كخلػػق الثقلػػْب مػػن ىػػ  خلػػق مػػن ٨بلوقػػات الةػػارم  تعريػػف اظتبلئكػػة اصػػطبلحان:     
قػد اختػارى  هللا كى  السػفرة الكػراـ الػربرة، األقػوايت األتقيػات، كاإلنس، ٥ب  أجساـ نورانية لطيفة،  ِا١بن
.كاصطفاى  لعةادتو كالقياـ أبكامره الكونية كالدينية، ال يعصونو أبدان ، 

                                                           

"  مادة: ،، د.طاللغةمعجم مقاييس ، ابن فارس، (ِّٗ/  َُ)"،  ألك، مادة:" ُ، طلساف العربانتر: ابن منتور،  (ُ)
حامد  ،إبراىي  مصطفى، أٞبد الزايت ،(َْٗ/  ّ) "، ألك"  مادة: د.ط، ،هتذيب اللغةاألزىرم،  ،(ُّٕ/  ُ)"، ألك

 .(ِْ/  ُ) "، ألك"  مادة: ،د.ط  اظتعجم الوسيطدمحم النجار،  ،عةد القادر
ليسوا كاألنس ُب ا٢بد كا٢بقيقة، فال يكوف ما أيمركا بو مساكاين ٤با على اإلنس ُب ا٢بد كا٢بقيقة لكنه  يشاركو   ُب  :فاصتن 2

، إىل العلم اظتأموؿ طريا الوصوؿانتر: السعدم، كالنهي كالتحليل كالتحرمي بال نزاع بْب العلمات.  رجنس التكليف ابألم
 .ٓٗص ،ُط
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أ ػ  ُب غايػة القػوة  معرفػان  ػ  بقولػو:" حقيقة اظتبلئكةإا  رٞبو هللا تعػاا –الشيخ السعدم أشار كقد 
كأ ػ  ال يسػتكربكف عػن  يفػَبكف،كأ ػ  يسػةحوف الليػل كالنهػار ال  فيها،على عةادة هللا كالرغةة العتيمة 

 يػػؤمركف، ككمػػاكيفعلػػوف مػػا  أمػػرى ،كأ ػػ  ال يعصػػوف هللا مػػا  علػػيه ،بػػل يرك ػػا مػػن أعتػػ  نعمػػو  عةادتػػو،
فهػػػ  الوسػػػػائط ُب التػػػػدبّبات  األنةيػػػػات،ائع إا أ ػػػ  الوسػػػػائط بينػػػو كبػػػػْب عةػػػاده ُب تةليػػػػغ الػػػػوحي كالشػػػر 

 . (ُ)القدرية"
علػػػيه  –الرسػػػل  ع"ٝبيػػػُب موضػػػع آخػػػر مةينػػػان أصػػػل خلقهػػػ  مػػػن نػػػور بقولػػػو: -رٞبػػػو هللا تعػػػاا–كقػػػاؿ 
، كأ ػ   كٝبيع أىل ا٤بلل يعلموف قطعان أف ا٤بالئكة ٨بلوقػوف مػن نػور كمػا أخػرب بػذلك النػيب -السالـ

 .(ِ)ا٢بكي  كالسنة النةوية "كما كصفوا ُب الكتاب 
"أعتػػ  جنػػد هللا ا٤بالئكػػة،  بقولػػو: ق ُٕٓ)ت-رٞبػػو هللا تعػػاا–كقػػد أكػػدَّ ذلػػك اإلمػػاـ ابػػن القػػي    

فهػ  رسػل هللا ُب تنفيػذ أكامػره، كىػ  منفػذكف ذلػك أبمػره، كىػ  ، الرسػالةكىػي  األلوكةك٠بوا مالئكة من 
 ،-عػز شػانو–بػل األمػر كلػو   من األمر شػيت؛كا٣بّب كلو حصل على أيديه ، ليس ٥ب   خّب ٧بض،

  كما ثةت ذلك، خلقوا منها ىي النوركأصل ا٤بالئكة كمادهت  الٍب 
 . (ّ) نور(قاؿ:)خلقت ا٤بالئكة من  --عن النيب 

عػػن التعريػػف – هللا تعػػاا مػػارٞبه –الشػػيخ ابػػن القػػي   السػػعدم، كالشػػيخ ٩بػػا طرحػػو الشػػيخاف       
كسػػػعة  ،كعمػػػـو رٞبتػػػو كمػػاؿ قدرتػػػو،  ُب ابػػػداع خلقهػػػ   ٕبقيقػػة ا٤بالئكػػػة تةػػػْب لنػػػا عتمػػة ا٣بػػػالق 

   سةحانو. ملكو
 .: منزلة اإلمياف ابظتبلئكةالثاين اظتطلب

دلػػػت  دبػػػو. كقػػػال يتحقػػػق اإلٲبػػػاف إال  اإلسػػػالمي،اإلٲبػػػاف اب٤بالئكػػػة ركػػػن مػػػن أركػػػاف اإلٲبػػػاف ُب الػػػدين 
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ  نصػػػػػػػوص قرآنيػػػػػػػة كثػػػػػػػّبة علػػػػػػػى ذلػػػػػػػك،

                                                           

 (.ٕٔ-ٖٕ/  ُ) ،ُط ،تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف : السعدم،(انترُ)
 .ُّٓ،صُط ،طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ِ)

 .ٕٖٕٔرق  ا٢بديث:  ،(ِِٔ/  ٖأىحىاًديثى ميتػىفىرًٌقىةو. ) ُب :ابب ،، كتاب الزىد كالرقائق  وصحيحمسل  ُب  أخرجو (ّ)
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 چڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  
(ُ). 

كعلى  كأكجةو عليوفاخرب سةحانو أف اإلٲباف اب٤بالئكة مع بقية أركاف اإلٲباف ٩با أنزلو على رسولو 
 ق ِٖٕ)ت-رٞبو هللا تعاا–بْبَّ ذلك شيخ اإلسالـ ابن تيمية  ذلك، كقدأمتو كأ   امتثلوا 

اإلٲباف اب كاليـو اآلخر  :تضمنت أصوؿ اإلٲباف-سورة األعلى–إذ كانت ىذه السورة  بقولو:"
كفيها العمل الصاّب الذم  اب٤بالئكة.كاإلٲباف ابلرسل كالكتا الٍب جاتكا  ا كذلك يتضمن اإلٲباف 

 .(ِ) "ينفع ُب اآلخرة كالفاسد الذم يضر فيها

فيجا اإلٲباف اب٤بالئكة كالنَّةيًٌْب، كيؤمن بكػل مػا  ُب موضع آخر:"-رٞبو هللا تعاا–كقاؿ     
 ..(ّ) "أخرب بو الرَّسوؿ مثل منكر كنكّب كا٢بور العْب كالوًلداف كغّب ذلك

إا أف آايت القرآف تدؿ على  ق ُٕٓ)ت-رٞبو هللا تعاا–كقد أشار اإلماـ ابن القي             
ٚبلو سورة من سور القرآف عن ذكر ا٤بالئكة تصرٰبا أك تلوٰبا أك إشارة  "الىذا األصل العتي  بقولو: 

 كأما ذكرى  

اب٤بالئكة عليه  السالـ أحد ُب األحاديث النةوية فاكثر كأشهر من أف يذكر ك٥بذا كاف اإلٲباف 
.(4)"األصوؿ ا٣بمس الٍب ىي أركاف اإلٲباف كىي اإلٲباف اب كمالئكتو ككتةو كرسلو كاليـو اآلخر

فالػػػدنيا كمػػا فيهػػػا كا١بنػػػة كالنػػػار كا٤بػػػوت كأحكػػػاـ  ُب موضػػػع آخػػػر:"-رٞبػػػو هللا تعػػػاا–كقػػاؿ            
هللا بػػذلك كلػػو مالئكػػة يػػدبركف مػػا شػػات هللا مػػن ذلػػك ك٥بػػذا كػػاف اإلٲبػػاف اب٤بالئكػػة أحػػد  ككػػل-الػػربزخ 

 .(0)"أركاف اإلٲباف الذم ال يت  اإلٲباف إال بو

                                                           

 .ِٖٓآية: سورة الةقرة (ُ)
  .(ُُٓ/ ُٔ) ،ّ، طالفتاكل غتموعتيمية،  نانتر: اب (ِ)
 .ُّ، صُط ،اظتنتخب من كتب شيخ اإلسبلـ ،علوم السَّقَّاؼ انتر: (ّ)
 (.ُُّ/ ِ، )ِ، طإغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف( ابن القي  ، ْ)
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رٞبػػو هللا تعػػاا بةيػػاف ىػػذه العقيػػدة لَبسػػيخها ُب قلػػا ا٤بسػػل   –كقػػد اعتػػُب الشػػيخ السػػعدم  
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   چ  ه لقولػو تعػاا:فيقوؿ عنػد تفسػّب 

"ٱبػػرب تعػػاا .(ِ) چۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  
عػن إٲبػاف الرسػػوؿ كا٤بػؤمنْب معػػو، كانقيػادى  كطػػاعته  كسػؤا٥ب  مػع ذلػػك ا٤بغفػرة، فػػاخرب أ ػ  آمنػػوا اب 

مػا أخػرب هللا بػو عػن نفسػو، كأخػربت بػو عنػو رسػلو كمالئكتو ككتةو كرسلو، كىذا يتضػمن اإلٲبػاف ٔبميػع 
مػػن صػػفات كمالػػو كنعػػوت جاللػػو علػػى كجػػو اإلٝبػػاؿ كالتفصػػيل،... كيتضػػمن اإلٲبػػاف اب٤بالئكػػة الػػذين 

 .(ّ)نصت عليه  الشرائع ٝبلة كتفصيال" 
كال يت  اإلٲباف  اإلٲباف،"اإلٲباف اب٤بالئكة أحد أصوؿ  موضع آخر: ُب-رٞبو هللا تعاا–كيقوؿ 

 . (ْ)اب ككتةو كرسلو إال ابإلٲباف اب٤بالئكة"
أف الكفػر اب٤بالئكػة؛ كفػر ٔبميػع أركػاف اإلٲبػاف ، -رٞبو هللا تعاا –الشيخ السعدم  كما يةْب          
ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  چ  ه لقولػػو تعػػاا:عنػػد تفسػػّب فقػػاؿ 

چڳ  
الكفػػػر بشػػػيت مػػػن ىػػػذه ا٤بػػػذكورات كػػػالكفر ٔبميعهػػػا، لتالزمهػػػا كامتنػػػاع كجػػػود "كاعلػػػ  أف : (ٓ)

 .(ٔ)اإلٲباف بةعضها دكف بعض "

الضالؿ. فدؿ ذلك أف اإلٲباف اب٤بالئكة ركن ك فاطلق الكفر على من أنكر ىذه األركاف ككصفو ابلةعد 
 .عتي  من أركاف األٲباف كأف تركو ٨برج من ا٤بلة

 اإلمياف ابظتبلئكة: اظتطلب الثالث: كيفية
كقػد أبػرز  اب٤بالئكػة،حٌب يتحقق لػو اإلٲبػاف  من ٙبقيقهااإلٲباف اب٤بالئكة يتضمن عدة أمور البد للعةد 

 ىذه األمور من خالؿ النقاط التالية:-رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدم
                                                                                                                                                                                     

 .ّٖص، ِط  لتبياف يف أقساـ القرآف ا  بن القي  ( اُ)

 .ِٖٓآية:سورة الةقرة (ِ)
 (.َُِ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترّ)
 (.ٕٔ-ٖٕ/  ُ) ،ُط ،تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف : السعدم،(انترْ)
 .ُّٔآية:جزت من سورة النسات  (ٓ) 
 (.َِٗ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترٔ)
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 .اإلقرار بوجودىم كالتصديا هبم: أكالن 

 كما دلت النصوص ا٤بتقدمة من أف اإلٲباف    ركن من أركاف اإلٲباف فال يتحقق اإلٲباف إال بذلك.  

 بعدد جنود رب العاظتٌن.اإلمياف : اثنيان 
كجنوده الٍب من ٝبلتها خلقو من السفرة الربرة إال الةارم -عز كجل -كما يعل  ٝبوع ٨بلوقاتو  

ۋ  ۋ      ۅ  ۅ  ۉ        چ  قولو تعاا: عند تفسّب -و هللا تعاارٞب-سةحانو، كُب ىذا يقوؿ الشيخ السعدم

ف ذا كنت   وف نو ال يعل  جنود ربك من ا٤بالئكة كغّبى   إال ىي :"،(ُ) چۉې  ې  ې  ې     ى  ى            ائ  
جاىلْب ٔبنوده، كأخربك   ا العلي  ا٣بةّب، فعليك  أف تصدقوا خربه، من غّب شك كال ارتياب" 

 ٝبوع يعل  كماىذه اآلية :" عند تفسّب  قُُّٕ)ت -رٞبو هللا تعاا- 3اآللوسي ،كيقوؿ اإلماـ(ِ)
 سةيل ال إذ كجل عز،(ْ) چۉ        ۉې  چ  عليو ى  ما على ا٤بذكوركف ا٤بالئكة ٝبلتها من الٍب تعاا خلقو
 على االطالع عن فضالن  إٝباالن  كلو؛ كصفاهتا حقائقها على كالوقوؼ ا٤بمكنات حصر إا ألحد

.(ٓ)" أحوا٥با تفاصيل

 . عند رهبمبعلو مرتبة اظتبلئكة اإلقرار : اثلثان 

                                                           

 .ُّآية:سورة ا٤بدثر(ُ)
 (.ٖٔٗ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترِ)
ّ

نعماف بن ٧بمود بن عةد هللا، أبو الربكات خّب الدين، اآللوسي: كاعظ فقيو، ابحث، من أعالـ االسرة اآللوسية  ىو: اآللوسي 
رٞبهما هللا -" ابن تيمية كابن حجر األٞبدممن كتةو " جالت العينْب ُب ٧باكمة  ق،ُِِٓسنة  كلد كنشا بةغداد ُب العراؽ.

 الزركلي، انتر ُب ترٝبتو* .ق ُُّٕتوُب سنة  ،ك، ك " ا١بواب الفسيح ٤با لفقو عةد ا٤بسيح " ك " غالية ا٤بواعظ "-تعاا
 .(ِْ/  ٖ)، ُٓ، طاألعبلـ

 .ُّآية: جزت من سورة ا٤بدثر(ْ)
معامل  ،الةغوم،(َِٕ/  ٖ)،ِط، العظيمالقرآف  تفسًن ،كثّبابن  ، (ِْٗ/ُِ)، ُط ،ركح اظتعاينانتر: اآللوسي، (ٓ)

 .(ُِٕ/  ٖ)د.ط،، التنزيل
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ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ  ككػػػػرمه  عليػػػػو كشػػػػرفه  عنػػػػده كمػػػػا

چڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  
(ُ). 

ٹ      ٿ   ٿ  ٹ  ٹ ٹ چ لعل من أعت  اآلايت، الٍب تدؿ على عت  مكانة ا٤بالئكة عند ر  ، ك   

چڦ   ڄ   ڄ    ڄ  ڄ  ڃ  ڃ     ڦٹ   ٹ     ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ
(ِ)

من اآلية  ككجو الداللة،  
؛ أف هللا احتج بشهادهت  على أعت  مشهود على اإلطالؽ، كىو توحيده سةحانو، كقرف شهادهت  

قدرى  اآلية تدؿ على علو  بشهادتو، كهللا ال يستشهد من خلقو إال من عت  قدره عنده، فهذه
 من تقرير "ىذا عند تفسّب اآلية :- رٞبو هللا تعاا –قوؿ الشيخ السعدم ي ُب ذلك ،ك كمكانته 

 ا٤بالئكة كى  ا٣بلق خواص كشهادة تعاا شهادتو كىي لو، ا٤بوجةة الطرؽ أبعت  للتوحيد تعاا هللا
 إال إلو ال كأنو توحيده، على القاطعة كالرباىْب ا٢بجج من أقامو فيما تعاا شهادتو أما العل ، كأىل
 .(ّ)العتي " األصل ىذا على كاألنفس اآلفاؽ ُب األدلة فنوع ىو،

ٱ  ٻ  ٻ  چ  كما أقس     ُب غّب موطن من كتابو كىذا لشرفه  عنده فقاؿ تعاا:        

چٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ    ڀ  ڀ  
رٞبو هللا تعاا عند  –قوؿ  الشيخ السعدم ،ي(ْ)

:"ىذا قس  منو تعاا اب٤بالئكة الكراـ، ُب حاؿ عةادهتا كتدبّبىا ما تدبره إبذف ر ا، على  تفسّب اآلية
كشواىد صور إكراـ ا٤بالئكة كتنوع أسالةيها كتعدد سياقاهتا من كتاب هللا  .(ٓ)ألوىيتو تعاا كربوبيتو"

  كثّبة ال ٚبفى على متدبر.

 .االعتقاد أبف اظتبلئكة خلا من خلا هللارابعان: 

                                                           

 .ِٕ،ِٔاآليتاف:سورة األنةيات (ُ)
 .ُٖآؿ عمراف :آية سورة  (ِ)
 (.ّٗ/ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترّ)
 .ْ-ُاآلايت:سورة الصافات(ْ)
 (.ََٕ/ُ) ،مرجع سابا السعدم، :(انترٓ)
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بػل ىػ  جنػد مػن جنػود هللا يعملػوف أبمػر هللا،  األمػور،ال شاف ٥ب  ُب ا٣بلق كالتدبّب كتصريف  
ڑ  ڑ  ک  ک    ک   ٹ ٹ چ كهللا تعػػػػاا ىػػػػو الػػػػذم بيػػػػده األمػػػػر كلػػػػو ال شػػػػريك لػػػػو ُب ذلػػػػك، 

چک  گگ  گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   
رٞبػػػو هللا تعػػػاا عنػػػد  –يقػػػوؿ  الشػػػيخ السػػػعدم ،(ُ)

:"كىػػذا تعمػي  بعػػد ٚبصػػير، أم: ال أيمػػرك  بعةػادة نفسػػو كال بعةػػادة أحػد مػػن ا٣بلػػق مػػن تفسػّب اآليػػة 
 .(ِ)ا٤بالئكة كالنةيْب كغّبى "

 .ابلغيب: االعتقاد كاليقٌن أف اإلمياف ابظتبلئكة من اإلمياف خامسان 

ٻ  ٻ  ٻ   پپ  پپ  ڀ   ڀ  ڀ  چ كىػػي صػػفة مػػن صػػفات ا٤بػػؤمنْب ا٤بتقػػْب كمػػا قػػاؿ سػػةحانو: 

چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
العالقػة  -رٞبػو هللا تعػاا-الشػيخ السػعدم  كضَّح  ، كقد(ّ)

اإلٲبػػػاف اب٤بالئكػػػة فقػػػاؿ :"كمػػػن اإلٲبػػػاف ابلغيػػػا اإلٲبػػػاف اب٤بالئكػػػة الكػػػراـ، الػػػذين ك اإلٲبػػػاف ابلغيػػػا بػػػْب 
كىػػػ  أبمػػره يعملػػػوف، كأ ػػػ  ال يعصػػوف هللا مػػػا أمػػػرى  جعلهػػ  هللا عةػػػادان مكػػػرمْب ، ال يسػػةقونو ابلقػػػوؿ، 

كيفعلػػوف مػػا يػػؤمركف يسػػةحوف الليػػل كالنهػػار ال يفػػَبكف، كأنػػو تعػػاا جعلهػػ  يػػدبركف  أبمػػره كإذنػػو أمػػور 
الػدنيا كاآلخػرة، فهػػ  أكثػر جنػػود هللا ، كىػ  رسػلو ُب أحكامػػو الدينيػة كأحكامػػو القدريػة، كأف هللا جعػػل 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ  ونػو مػن أمػر هللا ، كٰبفتػوف عليػو أعمالػو،للعةد منه  معقةاتو ٰبفت

چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ          ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ٹ ٹ چ  ،(ْ) چڦ  ڄ  
ك٥بػػػػػ  صػػػػػفات ،(ٓ)

 .(ٔ)أفعاؿ مذكورة ُب الكتاب كالسنة ال يت  اإلٲباف ابلغيا إال ابإلٲباف  ا"

منها كما ُب موضع آخر: "أمور الغيا علينا أف نؤمن ٗبا أخرب هللا بو كرسولو -رٞبو هللا تعاا-كقاؿ
زاد على ذلك من التعريض لكيفياهتا كصفاهتا ف نو من ابب القوؿ بال عل ، كمن ابب التكلف 

                                                           

 .َٖآية :سورة آؿ عمراف(ُ)
 .(ّٔ/ ُ)،ساباالرجع اظت السعدم، :انتر(ِ) 

 .ّ،ِ تافاآلي:سورة الةقرة (ّ)
 .ُٖآية:سورة ؽ (ْ)
 .ُِ-َُاآلايت:سورة االنفطار (ٓ)
 ،كانتر:( َٗ-ٖٗ/ ُّ)،  ُطاجمللد األكؿ-إسبلميةثقافة ) اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدم(انترٔ)

 (.ِّٗص) ،ِسعدم  طعبد الرزتن ابن  لشيخالعةَّاد، اعةد الرزاؽ 
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ص منها، الضار، كيدخل ُب ىذا صفات ا٤بالئكة كا١بن كىيئتها ككيفياهتا، بل نؤمن ٗبا ُب النصو 
كنعل  أنو حق على حقيقتو كنسكت عما سول ذلك، ك ذا ٰبصل اإلٲباف الصحيح كالعصمة"

(0)
 فهذه ٝبلة ما ٯبا اعتقاده ُب حق ا٤بالئكة الكراـ ٩با دلت عليو النصوص الشرعية.،

 اظتبلئكة. اعتقاد تفاضلسادسان: 
متفاضػػػلوف بعضػػػه  أفضػػػل مػػػن ا٤بالئكػػػة ف تعػػػاا،كعػػػدـ تسػػػاكيه  ُب الفضػػػل كا٤بنزلػػػة عنػػػد هللا 

ک  ک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  چ            :بعض، كأفضله  ا٤بقربوف الذين قاؿ هللا فيه 

 چ   ڳڳ
،يقػػػػػػػػوؿ (ّ) چۓ  ۓ ﮲      ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹    چ : كقولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػاا، (ِ)

عنػػد  ا٤بالئكػػة ا٤بقربػػوفأشػػرؼ ا٤بالئكػػة ٞبلػػة العػػرش، كىػػ   مةينػػان أف -رٞبػػو هللا تعػػاا -الشػػيخ السػػعدم
،أم: عػػػرش الػػػرٞبن، الػػػذم ىػػػو سػػػقف ا٤بخلوقػػػات كأعتمهػػػا (ْ) چۓ  ۓ ﮲  چ  تفسػػػّبه ل يػػػة :"

كأكسعها كأحسنها، كأقر ا من هللا تعاا، الػذم كسػع األرض كالسػماكات كالكرسػي، كىػؤالت ا٤بالئكػة، 
أقػواى ، كاختيػار  ة كأعتمهػ  كقد ككله  هللا تعاا ٕبمل عرشو العتي ، فال شك أ   من أكرب ا٤بالئك

هللا ٥بػػ  ٢بمػػل عرشػػو، كتقػػدٲبه  ُب الػػذكر، كقػػر   منػػو، يػػدؿ علػػى أ ػػ  أفضػػل أجنػػاس ا٤بالئكػػة علػػيه  
،ىػذا مػدح (ٔ) چ﮵  ﮶  ﮷    چمن ا٤بالئكة ا٤بقربْب ُب ا٤بنزلة كالفضػيلة  (ٓ) چ﮳ ﮴   چ السالـ،

كالتحميد، كسائر العةادات تػدخل ُب تسػةيح هللا مدح ٥ب  بكثرة عةادهت  َّلٌل تعاا، كخصوصنا التسةيح 
كٙبميػػػده، أل ػػػا تنزيػػػو لػػػو عػػػن كػػػوف العةػػػد يصػػػرفها لغػػػّبه، كٞبػػػد لػػػو تعػػػاا، بػػػل ا٢بمػػػد ىػػػو العةػػػادة َّلٌل 

 .(ٕ)تعاا"
                                                           

 .ُّٓ،صُط ،طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ُ)

 
 .ُِٕالنسات: جزت من  آية  سورة  (ِ)

 .ٕآية:جزت من سورة غافر (ّ) 
 .ٕآية:جزت من سورة غافر (ْ) 
 .ٕآية:جزت من سورة غافر (ٓ) 
 .ٕآية:جزت من سورة غافر (ٔ) 

 (.ِّٕ/  ُ،)  مرجع سابا السعدم، :انتر  (ٕ)
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ڳ  ڳ   چ         لقولو تعاا:تفسّبه  عند-  قَٔٔ)ت-تعااهللا  رٞبو- ُالرازمكيقوؿ اإلماـ 

 چ   ڳڳ
فاألكابر منه  مثل ؛ أف طةقات ا٤بالئكة ٨بتلفة ُب الدرجة كالفضيلةيدؿ على :"،(ِ)

 .(ّ)( كٞبلة العرش،...،   كإسرافيل ،كميكائيل،  جربيل:

 
يػذكرى   ُب دعائػو الػذم يفتػتح بػو  كأفضل ا٤بقربْب رؤسات ا٤بالئكة الثالثة الذين كػاف النػيب 

 .(ْ)(كميكائيل كإسرافيل فاطر السموات كاألرض) الله  رب جربيل  :صالتو إذا قاـ من الليل فيقوؿ
 العامة بربوبيتو سةحانو إليو فتوسل "ىذا ا٢بديث:على -تعااهللا  رٞبو-ابن القي   كعقا اإلماـ      

 القلوب حياة بو الذم ابلوحي موكل فجربيل اب٢بياة، ا٤بوكلْب الثالثة األمالؾ ٥بؤالت كا٣باصة
 موكل إسرافيلك كا٢بيواف،  كالنةات األرض حياة بو الذم ابلقطر موكل كاألركاح، كميكائيل

 اختلف ٤با يهديو أف ٥بؤالت بربوبيتو رسولو فسالو ٩باهت ، بعد ا٣بلق حياة بو الذم الصور ُب ابلنفخ
.(5)"النافعة ا٢بياة من ذلك ُب ٤با إبذنو ا٢بق من فيو

ڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  چ لقولو تعػاا: ، كأفضل ا٤بالئكة كمقدمه  جربيل 

تفسػػػّبه  عنػػػد-تعػػػااهللا  رٞبػػػو-السػػػعدمالشػػػيخ كقػػػد بػػػْبَّ ذلػػػك  ،(ٔ) چڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  

                                                           

سنة  أبو عةد هللا دمحم بن عمر بن ا٢بسن بن ا٢بسْب التيمي الرازم ا٤بلقا بفخر الدين. كلد ُب الرم بطربستاف، ىو: الرَّازم  0
ا ُب التفسّب كعل  الكالـ كالفلك كالفلسفة كعل  األصوؿ كُب غّبىا. ترؾ مؤلفات كثّبة تدؿ على غزارة   ق،ْْٓ

ن
كاف الرازم عا٤ب

، ك )لوامع الةينات ُب شرح أ٠بات هللا تعاا كالصفات( ك )معامل (ٗبفاتيح الغيا)علمو كسعة اطالعو أبرزىا تفسّبه الكةّب ا٤بعركؼ 
 .(ُّّ/  ٔ)، ُٓ، طاألعبلـ الزركلي، انتر ُب ترٝبتو* .ىػَٔٔ، كتوُب سنةأصوؿ الدين(

 .ُِٕالنسات: جزت من آية  سورة  (ِ)
 .(ُُِ/ُُ)، ُطالتفسًن الكبًن كمفاتيح الغيب  الرازم، انتر :(ّ)
 .ُْٕٖ، رق  ا٢بديث:(ُٖٓ/  ِ) ،صىالىًة اللٍَّيًل كىًقيىاًموً  ُبالدُّعىاًت  :ابب ا٤بسافرين،صالة  كتاب  ،صحيحوُب  مسل  أخرجو (ْ)

 .ُْٕٖا٢بديث:
 .(ُِٕ/ِ)، ِ، طإغاثة اللهفاف من مصائد الشيطافابن القي  ،  انتر: (ٓ)
 .ُٓٗ-ُّٗاآلايت:سورة الشعرات (ٔ)
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چ أقػواى   ، الذم ىو أفضل ا٤بالئكػة ككىو جربيل ،(ُ) چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  چ  ":بقولو  ل ية

هتدم  (ْ) چں  ڻ  ڻ   چ اي دمحم(ّ) چڱ  ں  چ الذم قد أمن أف يزيد فيو أك ينقر.(ِ) چڱ 
كىػو أفضػل األلسػنة، بلغػة مػن  (ٓ) چڻ  ۀ چ .هتدم بو إا طريق الرشاد، كتنذر بو عػن طريػق الغػي

بعث إليه ، كابشر دعوهت  أصال اللساف الةْب الواضح. كأتمػل كيػف اجتمعػت ىػذه الفضػائل الفػاخرة 
ا٤بالئكػػة، علػى أفضػػل ا٣بلػق، علػػى أفضػػل ُب ىػذا الكتػػاب الكػرمي، ف نػػو أفضػػل الكتػا، نػػزؿ بػو أفضػػل 

بضػػعة فيػػو كىػػي قلةػػو، علػػى أفضػػل أمػػة أخرجػػت للنػػاس، أبفضػػل األلسػػنة كأفصػػحها، كأكسػػعها، كىػػو: 
 .(ٔ)اللساف العريب ا٤بةْب"

بقولو: "ف ف هللا يصطفي  أفضل ا٤بالئكة  ُب موضع آخر مةينان أف جربيل -رٞبو هللا تعاا–كقاؿ 
، كأخرب أف ، كمن الةشر دمحمان  من ا٤بالئكة رسالن، كمن الناس، فاصطفى من ا٤بالئكة جربيل

.(7)مةلغان عن هللا تعاا" إا ىذا الرسوؿ ىذا القرآف الكرمي نزؿ بو ىذا الرسوؿ

چ  چ   ڇ  ڇ      ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ     ڌ  ڎ  چ  .كمصػػػػداؽ ذلػػػػك قولػػػػو تعػػػػاا:

أم: ٱبتػػػار كٯبتػػػيب مػػػن ا٤بالئكػػػة رسػػػال كمػػػن النػػػاس رسػػػال يكونػػػوف أزكػػػى ذلػػػك النػػػوع، ،(ٖ) چڎ  ڈ  
 .(ٗ)كأٝبعو لصفات اجملد، كأحقو ابالصطفات

                                                           

 .ُّٗآيةجزت من  :سورة الشعرات (ُ)
 .ُّٗآيةجزت من  :سورة الشعرات (ِ)
 .ُْٗآيةجزت من  :سورة الشعرات (ّ)
 .ُْٗآيةجزت من  :سورة الشعرات (ْ)
 .ُٓٗآيةجزت من  :سورة الشعرات (ٓ)
تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن  انتر: السعدم، ،(َٕٔ،ٕٗٓ/  ُ)  ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر:  (ٔ)

 .ّٕ ص ،ُ، طتفسًن القرآف
.ُُٔ،صُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ٕ)

 .ٕٓآية:سورة ا٢بج(ٖ)
 (.ْٔٓ/ُ،) ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ٗ)
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 أطيػػػا جربيػػػلبقولػػػو :" إا أفضػػػلية جربيػػػل -تعػػػااهللا  رٞبػػػو-ابػػػن القػػػي   كقػػػد أشػػػار اإلمػػػاـ
 .(ُ)" كصالح كإٲباف كىدل خّب كل ُب السفّب كىو أشرفها، ك كأطهرىا كأزكاىا العلوية األركاح

؛ كمػا ثةػت ُب ا٢بػديث عػن رفاعػة الػذين شػهدكا بػدرنا مػع رسػوؿ هللا  :ا٤بالئكػةأفضػل من ك 
فقاؿ: )ما تعدكف مىػن شػهد بػدرنا فػيك ؟ قلػت: خيػاران، جات للنيب  أف جربيل: هنع هللا يضر  بن رافع

 .(ِ) قاؿ: ككذلك من شهد بدرنا من ا٤بالئكة ى  عندان خيار ا٤بالئكة
 

أٝبعػػْب تةػػْب لنػػا أف اإلٲبػػاف -رٞبهػػ  هللا تعػػاا-العلمػػات مػػن خػػالؿ مػػا طرحػػو الشػػيخ السػػعدم ك         
إلٲبػػاف اب٤بالئكػػة كىػػذه مػػن صػػفات ال يػػت  إال اب اإلٲبػػاف ابلغيػػااب٤بالئكػػة ركػػن مػػن أركػػاف اإلٲبػػاف، كأف 

 .متفاكتوف ُب ا٤بنزلة عند هللا كما ى  متفاكتوف ُب ا٣بلقةعةاد هللا ا٤بتقْب، كأ   
 

 .همكخصائص صفات اظتبلئكة الثاين:اظتبحث 
  اظتطلب األكؿ: صفات اظتبلئكة.

الشػػيخ أابف  كحقائقهػػا، كقػػدقػػد تضػػمن الكتػػاب كالسػػنة الكثػػّب مػػن النصػػوص ا٤بةينػػة صػػفات ا٤بالئكػػة 
،  كمػا بػْبَّ  (ّ)" الصػفاتكقػد كصػفه  هللا أبكمػل  إٝبػاالن بقولػو:" صػفاهت -تعاارٞبو هللا –السعدم 

 : ل ايت القرآنية التالية تفسّبهكصفه   مفصالن ُب ضوت -رٞبو هللا تعاا–
 .الشدةموصوفوف ابلقوة ك  :األكىلالصفة 
ۈ  چ  عند تفسّبه لقولػو تعػاا:ىذا الوصف -تعاارٞبو هللا – ذلك الشيخ السعدم كقد بْبَّ         

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ   ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  

                                                           

 (.َِٔ/ِ) ،د.ط ،كالقدرالعليل يف مسائل القضا   شفا انتر: ابن القي  ، (ُ)
 . ُّٕٕ رق  ا٢بديث: ،(ُْٕٔ/  ْ)بدران، شهود ا٤بالئكة  :ابب ا٤بغازم،تاب ك ،صحيحوُب الةخارم أخرجو  (ِ)

 
 
 (.ٕٔ-ٖٕ/  ُ) ،ُط ،تفسًن القرآفتيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة  : السعدم،(انترّ)

http://www.alukah.net/sharia/0/92951
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چوئ  ۇئ  ۇئ  
چ ې  ې  ې  ى چ،:"(ُ)

يفزعػػوف ،أم: غليتػػة أخالقهػػ ، عتػػي  انتهػػارى ، (ِ)
، الػػذم حػػت  تعػػاا أبصػػواهت  كٱبيفػػوف  ٗبػػرآى ، كيهينػػوف أصػػحاب النػػار بقػػوهت ، كٲبتثلػػوف فػػيه  أمػػر هللا

چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ عليه  العذاب  كأكجا علػيه  شػدة العقػاب،
(ّ)

كىػذا ،
 .(ْ)بو"فيو أيضنا مدح للمالئكة الكراـ، كانقيادى  ألمر هللا، كطاعته  لو ُب كل ما أمرى  

أ ػ  ُب غايػة القػوة علػى  بقولػو:"ُب موضػعو آخػر إا غايػة قػوهت  -رٞبػو هللا تعػاا–كقد أشار           
 . (ٓ)" فيهاعةادة هللا كالرغةة العتيمة 

 
 .كاظتقداريف اطتلا  الصفة الثانية: تفاكهتم

 من لػو أربعػة،كمنه   ثالثة،فه  ليسوا على درجة كاحدة، فمنه  من لو جناحاف كمنه  من لو 
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ھ   ٹ ٹ چ كمنه  من لو ستمائة جناح.

چ  ھھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳   ﮴  ﮵   ﮶        ﮷  ﮸  ﮹ 
ُب بياف  -رٞبو هللا تعاا -، يقوؿ الشيخ السعدم(ٔ)

ا٤بقدسػػػة، علػػػى خلقػػػو عنػػػد تفسػػػّبه ل يػػػة:" ٲبػػػدح هللا تعػػػاا نفسػػػو الكرٲبػػػة تفػػػاكهت  ُب ا٣بلػػػق كا٤بقػػػدار 
السػػػماكات كاألرض، كمػػػا اشػػػتملتا عليػػػو مػػػن ا٤بخلوقػػػات، ألف ذلػػػك دليػػػل علػػػى كمػػػاؿ قدرتػػػو، كسػػػعة 

ك٤بػػا ذكػػر ا٣بلػػق، ذكػػر بعػػده مػػا يتضػػمن األمػػر،  ملكػػو، كعمػػـو رٞبتػػو، كبػػديع حكمتػػو، كإحاطػػة علمػػو.
چ ۀ  ۀ  ہ چ كىو: أنو

خلقو، ُب تةليغ أكامػره ُب تدبّب أكامره القدرية، ككسائط بينو كبْب   ، (ٕ)
 أكامره الدينية.

                                                           

 .ٔآية :التحرمي  سورة (ُ)
 .ٔآية :جزت من التحرمي  سورة (ِ)
 .ٔآية :جزت من التحرمي  ( سورةّ)
 (.ْٕٖ/  ُ)  ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ْ)
 (.ٕٔ-ٖٕ/  ُ) ،ُط ،تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف : السعدم،(انترٓ)
 .ُآية:سورة فاطر(ٔ)
 .ُآية:جزت من سورة فاطر(ٕ)
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كُب ذكػػػره أنػػػو جعػػػل ا٤بالئكػػػة رسػػػال كمل يسػػػتثن مػػػنه  أحػػػدا، دليػػػل علػػػى كمػػػاؿ طػػػاعته  لػػػر   
چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چكانقيػػػػػػادى  ألمػػػػػػره، كمػػػػػػا قػػػػػػاؿ تعػػػػػػاا: 

(ُ)
ك٤بػػػػػػا كانػػػػػػت ،

ذلػػػك كسػػػرعة سػػػّبى ، أبف ا٤بالئكػػػة مػػػدبرات إبذف اَّلٌل، مػػػا جعلهػػػ  اَّلٌل مػػػوكلْب فيػػػو، ذكػػػر قػػػوهت  علػػػى 
چ  ہ   ہ چ جعله 

 ،تطّب  ا، فتسرع بتنفيذ ما أمرت بو.(ِ)
چ ہ  ھ  ھھ چ

(ّ)
 چأم: منه  من لو جناحاف كثالثة كأربعة، ٕبسا ما اقتضتو حكمتو.  

چ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ﮲ چحكمتػػو.
(ْ)

أم: يزيػػد بعػػض ٨بلوقاتػػو علػػى بعػػض، ُب صػػفة خلقهػػا، كُب القػػوة،    
 األعضات ا٤بعهودة، كُب حسن األصوات، كلذة النغمات.كُب ا٢بسن، كُب زايدة 

چ ﮳    ﮴  ﮵  ﮶         ﮷  ﮸﮲   چ
(ٓ)

فقدرتػػػو تعػػػاا أتٌب علػػػى مػػػا يشػػػاؤه، كال يستعصػػػي عليهػػػا شػػػيت،     
 .(ٔ)زايدة ٨بلوقاتو بعضها على بعض" :كمن ذلك

 .كاصتماؿاضتسن : الصفة الثالثة
ٹ  ٹ  ٹ   ٹ   ڤ  ڤ      ڤ  چ  :كصف جربيل قاؿ تعاا ُبمن ذلك.  درجة عاليةفه  على  

أم:   (ٖ) چٹ  ٹ  چ فقاؿ:" –رٞبو هللا تعاا  –،كقد أشار إا ذلك الشيخ السعدم (ٕ) چڤ  
شديد القوة التاىرة ك الةاطنة، قوم على تنفيذ ما أمره هللا بتنفيذه، قوم على إيصاؿ الوحي إا 

لو، أك إدخا٥ب  فيو ما ليس منو، كىذا من حفظ هللا  (9)، كمنعو من اختالس الشياطْبالرسوؿ 

                                                           

 .ٔآية :جزت من التحرمي  ( سورةُ)
 .ُآية: جزت من سورة فاطر(ِ)
 .ُآية: جزت من سورة فاطر(ّ)
 .ُآية: جزت من سورة فاطر(ْ)
 .ُآية:جزت من  سورة فاطر(ٓ)
 (.ْٖٔ/  ُ)  ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ٔ)
 .ٔ،ٓ :اآليتاف النج  (سورةٕ)
 .ٓآيةجزت من  :النج  (سورةٖ)
: ٝبع الشيطاف، كالشيطاف اترة ٰبدث كسواس الشر، كاترة ينسى ا٣بّب، ككاف ذلك ٩با يشغلو بو من حديث الشياطْب (ٗ)

."بتصرؼ".ُٗص ،ُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿانتر: السعدم، النفس. 
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چڤ  ڤ     چ لوحيو، أف أرسلو مع ىذا الرسوؿ القوم األمْب،
 (ُ)

أم: قوة، كخلق حسن، كٝباؿ ظاىر     
چ ڤ چكابطن.

 .(ّ)"جربيل :(ِ) 

 .كراـ أبرار: اظتبلئكة  الصفة الرابعة
چ  ژ  ژ     ڑ  ڑ        ک         کٹ ٹ چ  أبػػرار.الػػٍب كصػػفه  هللا  ػػا أ ػػ  كػػراـ  كمػػن صػػفاهت  

(ْ) 
ىػػ  ا٤بالئكػػة  ::"أف السػػفرة ذلػػك عنػػد تفسػػّبه ل يػػة فيقػػوؿ  -رٞبػػو هللا تعػػاا–،يةػػْب الشػػيخ السػػعدم 

چڑ    چفه   السفرات بْب هللا كبْب عةاده، 
چک    چأم: كثّبم ا٣بػّب كالربكػة،  (ٓ)

 قلػو   كأعمػا٥ب . (ٔ)
لكتابػػو، أف جعػػل السػػفرات فيػػو إا الرسػػل ا٤بالئكػػة الكػػراـ األقػػوايت  كذلػػك كلػػو حفػػظ مػػن هللا كأعمػػا٥ب .

 .(ٕ)األتقيات، كمل ٯبعل للشياطْب عليو سةيال كىذا ٩با يوجا اإلٲباف بو كتلقيو ابلقةوؿ"
  العلم.: الصفة اطتامسة

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ     چ  للمالئكػػة:تعػػاا ُب خطابػػو  كمػػن صػػفات ا٤بالئكػػة: العلػػ ، قػػاؿ 

عنػػد تفسػػّبه ل يػػة:"  فاثةػػت هللا عػػز كجػػل  صػػفة العلػػ  ٥بػػ -رٞبػػو هللا تعػػاا -الشػػيخ السػػعدميةػػْب ،(ٖ)
چ ڤ  ڤ چللمالئكػػػة علمػػػان كأثةػػػت لنفسػػػو علمػػػان ال يعلمونػػػو. 

(ٗ)
چڤ  ڤ  ڦ     چ مػػػن ىػػػذا ا٣بليفػػػة   

ٖبلػػػق ىػػػذا  أف كالمكػػػ  ٕبسػػػا مػػػا ظننػػػت ، كأان عػػػامل ابلتػػػواىر كالسػػػرائر، كأعلػػػ  أف ا٣بػػػّب ا٢باصػػػل؛(َُ)
.إا غػػّب ذلػػك ٩بػػا (ُُ)"ا٣بليفػػة، أضػػعاؼ أضػػعاؼ مػػا ُب ضػػمن ذلػػك مػػن الشػػر فلػػو مل يكػػن ُب ذلػػك

                                                           

 .ٔآيةجزت من  :النج  (سورةُ)
 .ٔآيةجزت من  :النج  (سورةِ)
 (.ُٖٖ/  ُ)  ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ّ) 
 .ُٓ،ُٔاآليتاف سورة عةس : (ْ) 
 .ُٔآيةجزت من  سورة عةس : (ٓ) 
 .ُٔآيةجزت من  سورة عةس : (ٔ) 
 (.ُُٗ/  ُ)  ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ٕ) 
 .َّآية:جزت من سورة الةقرة(ٖ)
 .َّآية:جزت من الةقرةسورة (ٗ)
 .َّآية:جزت من سورة الةقرة(َُ)
 (.ْٖ/  ُ)  ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ُُ) 
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الدالػػة علػػى علػػو شػػا   ك٠بػػو منػػاز٥ب   كأخالقهػػ  الكرٲبػػةثةػػت ُب الكتػػاب كالسػػنة مػػن صػػفاهت  العتيمػػة 
 عليه  السالـ.

 
  بلئكة.اظت خصائص اظتطلب الثاين:

للمالئكػػة علػػيه  السػػالـ خصػػائر قػػد اختصػػه  هللا تعػػاا  ػػا، كامتػػازكا  ػػا عػػن ا١بػػن كاإلنػػس 
خصائصػػه  كمػػا ٛبيػػزكا بػػو عػػن غػػّبى  -رٞبػػو هللا تعػػاا-عػػرض الشػػيخ السػػعدم ا٤بخلوقػػات، كقػػدكسػػائر 

 من ا٣بلق عند شرحو ل ايت القرآنية التالية:
 .السما مسكنهم يف  :اطتاصية األكىل

يهةطػوف إا األرض تنفيػذان ألمػر هللا ُب ا٣بلػق كمػا أسػند  ا٤بالئكػة ُب السػمات، كإ٭بػاإف مساكن 
چگ  گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ    ڱ  ڱ     ٹ ٹ چ  شػػؤك  .إلػػيه  مػػن تصػػريف 

ٹ ٹ چ ،(ُ)

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ      پڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   

چ  سػةحانو فيقػػوؿ:"للػربَّ خدمػػة ا٤بالئكػة لػر   ،كتنػزيهه   -رٞبػو هللا تعػاا-،يةػْب الشػيخ السػعدم(ِ)

چ ٱ  ٻ
چ ٻ  ٻ  ٻ  پ چأيها الرائي ذلك اليـو العتي   (ّ)

أم: قد قاموا ُب خدمة    (ْ)
پ   چ خدمػة ر ػ ، كاجتمعػوا حػػوؿ عرشػو، خاضػعْب ١باللػو، معَبفػػْب بكمالػو، مسػتغرقْب ٔبمالػػو.

چپ      پڀ  
 .(ٔ)أم: ينزىونو عن كل ما ال يليق ٔباللو، ٩با نسا إليو ا٤بشركوف كما مل ينسةوا"   (ٓ)

 .ابألنوثةال يوصفوف  :اطتاصية الثانية
ے  چ  :قػػػاؿ تعػػػاا منكػػػران علػػػى الكفػػػار ذلػػػك ،ابألنوثػػػة فا٤بالئكػػػة أ ػػػ  ال يوصػػػفو  مػػػن خصائصػػػه 

چۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵﮶  ﮷  ﮸﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  
ٱ  ٻ  ٹ ٹ چ ،(ٕ)

                                                           

 .ِآية:جزت من سورة النحل(ُ) 
 .ٕٓآية:سورة الزمر(ِ) 
 .ٕٓآية:جزت من سورة الزمر(ّ) 
 .ٕٓآية:جزت من سورة الزمر(ْ) 
 .ٕٓآية:جزت من سورة الزمر(ٓ) 
 (.ُّٕ/  ُ)  ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ٔ)
 .ُٗآية:سورة الزخرؼ(ٕ)
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شنعة كصف  -رٞبو هللا تعاا-يةْب الشيخ السعدم، (ُ) چٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   
فتجػرأكا علػى  إاناثن،ا٤بالئكػة الػذين ىػ  عةػاد هللا  أ ػ  جعلػوا ا٤بشركْب للمالئكة أب ػ  بنػات هللا بقولػو:"

ا٤بالئكة، العةاد ا٤بقربْب، كرقوى  عن مرتةة العةادة كالذؿ، إا مرتةة ا٤بشاركة َّلٌل، ُب شيت مػن خواصػو، 
فسػػةحاف مػػن أظهػػر تنػػاقض مػػن كػػذب عليػػو كعانػػد  ،األنوثيػػةٍب نزلػػوا  ػػ  عػػن مرتةػػة الذكوريػػة إا مرتةػػة 

الئكتػػو، فكيػػف يتكلمػػوف أبمػػر مػػن ا٤بعلػػـو عنػػد  أف اَّلٌل رد علػػيه  أب ػػ  مل يشػػهدكا خلػػق اَّلٌل ٤ب ك، رسػػلو
 .(ِ)كل أحد، أنو ليس ٥ب  بو عل ؟ن "

 .ال يعصوف هللا تعاىل اطتاصية الثالثة:
بػػل طػػةعه  هللا علػػى  مػػنه  الػػذنوب،كال تصػػدر  شػػيت،أ ػػ  ال يعصػػوف هللا تعػػاا ُب  كمػػن خصائصػػه 
چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   چ كصػػػفه : تعػػػاا ُبكمػػػا قػػػاؿ   أبمػػػره:طاعتػػػو، كالقيػػػاـ 

(ّ)
 

كىػػذا فيػػو  حيػػث يقػػوؿ ُب تفسػػّب  اآليػػة:" لػػذلك-رٞبػػو هللا تعػػاا–كقػػد تقػػدـ بيػػاف  الشػػيخ السػػعدم ،
 .(ْ)أيضنا مدح للمالئكة الكراـ، كانقيادى  ألمر هللا، كطاعته  لو ُب كل ما أمرى  بو"

 .ال يفرتكف كال يسأموف: اطتاصية الرابعة
ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀہ  ٹ ٹ چ  يسػػاموف.أيضػػان أ ػػ  ال يفػػَبكف عػػن العةػػادة كال  كمػػن خصائصػػه 

 چہ  ہ  ہ    ھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  
،يةْب الشيخ   ٓ)

:"ككيػػف ٯبعػػل  منهػػا كلػػد؟ن فتعػػاا  ىػػذه ا٣باصػػية فػػيه  فيقػػوؿ -رٞبػػو هللا تعػػاا–الشػػيخ السػػعدم 
الرقاب، كذلت لو الصعاب، كخشعت لو ا٤بالئكة ا٤بقربوف، كتقدس، ا٤بالك العتي ، الذم خضعت لو 

 چہ  ہ   چ كأذعنػػػػوا لػػػػو ابلعةػػػػادة الدائمػػػػة ا٤بسػػػػتمرة أٝبعػػػػوف، ك٥بػػػػذا قػػػػاؿ:
ہ     چ أم مػػػػن ا٤بالئكػػػػة (ٔ)

                                                           

 .ِٕآية:سورة النج (ُ) 
 (.ّٕٔ/  ُ) ،مرجع سابا السعدم، :(انترِ)
 .ٔآية :جزت من التحرمي  ( سورةّ)

 (.ْٕٖ/  ُ) سابا الرجع اظت  السعدمانتر: (ْ) 
 .َِ،ُٗ: اآليتاف سورة األنةيات  (ٓ) 
 .ُٗآية: جزت من سورة األنةيات  (ٔ) 
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چھ     ھ  ھ  ھ  ے  ے 
أم: ال ٲبلػػػػػػػوف كال يسػػػػػػػامو ا، لشػػػػػػػدة رغةػػػػػػػته ، ككمػػػػػػػاؿ ،(ُ)

چۓ  ۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵  ٧بةته ، كقوة أبدا  .
أم: مسػتغرقْب ُب العةػادة كالتسػةيح ُب  ،(ِ)

ٝبيػػع أكقػػاهت  فلػػيس ُب أكقػػاهت  كقػػت فػػارغ كال خػػاؿ منهػػا كىػػ  علػػى كثػػرهت   ػػذه الصػػفة، كُب ىػػذا مػػن 
بياف عتمتو كجاللة سلطانو ككماؿ علمو كحكمتو، ما يوجا أف ال يعةد إال ىو، كال تصػرؼ العةػادة 

 .(ّ)لغّبه"
خصائر ا٤بالئكة الٍب اختصه  هللا  ػا صفات ك -رٞبو هللا تعاا-٩با تقدـ بْبَّ لنا الشيخ السعدم    

 ، كفق منهج أىل السنة.دكف الثقلْب من اإلنس كا١بن
               

 
 
 
 

 اظتبلئكة يف العامل العلوم كالسفلي.كظائف  :لثاظتبحث الثا
 اظتبلئكة إرتاالن. كظائفاظتطلب األكؿ: 

ُب  كالوظػػائف الكةػػّبة األعمػػاؿ ا١بليلػػة،أسػػند هللا إلػػيه  كثػػّبان مػػن  ا٤بالئكػػة جنػػد مػػن جنػػود هللا تعػػاا،
مػػا ىيػػاى  هللا  كىػػ  ٕبسػػاعلػػى أتديتهػػا علػػى أكمػػل كجػػو.  كأعطػػاى  القػػدرة ،العػػامل العلػػوم كالسػػفلي

 .تعاا لو كككله  بو على أقساـ

 بقولػو:" أعمػاؿ ا٤بالئكػة مػع اإلنسػاف ق ُٕٓ)ت-تعػاا رٞبو هللا–كيةْب اإلماـ ابن القي            
أف هللا سػػةحانو ككػػل ابلعػػامل العلػػوم كالسػػفلي مالئكػػة فهػػي تػػدبر أمػػر العػػامل إبذنػػو كمشػػيئتو كأمػػره فلهػػذا 

                                                           

 .ُٗآية: جزت من سورة األنةيات  (ُ) 
 .َِآية: جزت من سورة األنةيات  (ِ) 
 (.َِٓ/  ُ)  ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ّ) 
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چے  ے    ٹ ٹ چ يضػػػػيف التػػػػدبّب إا ا٤بالئكػػػػة اترة لكػػػػو   ىػػػػ  ا٤بةاشػػػػرين للتػػػػدبّب 
كيضػػػػيف ،ُ

كا٤بالئكة ا٤بوكلة ابإلنساف من حْب كونو نطفة إا آخر أمره ٥بػ  كلػو شػاف آخػر فػ     ...،،التدبّب إليو
موكلػػوف بتخليقػػو كنقلػػو مػػن طػػور إا طػػور كتصػػويره كحفتػػو ُب أطةػػاؽ التلمػػات الػػثالث ككتابػػة رزقػػػو 
كعملػػو كأجلػػو كشػػقاكتو كسػػعادتو كمالزمتػػو ُب ٝبيػػع أحوالػػو كإحصػػات أقوالػػو كأفعالػػو كحفتػػو ُب حياتػػو 

ةض ركحو عند كفاتو كعرضها على خالقو كفاطره كى  ا٤بوكلوف بعذابو كنعيمو ُب الربزخ كبعػد الةعػث كق
.(2)"كى  ا٤بوكلوف بعمل آالت النعي  كالعذاب 

فػ ف هللا ككػل ابلػرح  مالئكػة ُب موضع آخر مةينان أعما٥ب  األخػرل :" -رٞبو هللا تعاا–كقاؿ          
مالئكػػػة ، كابلػػػرايح مالئكػػػة ، كابألفػػػالؾ كالشػػػمس كالقمػػػر كالنجػػػـو ،  ، كابلقطػػػر مالئكػػػة ، كابلنةػػػات

بكػػل عةػػد أربعػػة مػػن ا٤بالئكػػة ، كػػاتةْب عػػن ٲبينػػو ك الػػو ، كحػػافتْب مػػن بػػْب يديػػو كمػػن خلفػػو ،  كككػػل
كككل مالئكة بقةض ركحو ك٘بهيزىا إا مستقرىا ُب ا١بنة كالنػار ، كمالئكػة ٗبسػاتلتو كامتحانػو ُب قػربه 

بتعذيةػػو ُب النػػار أك نعيمػػو ُب ا١بنػػة ، كككػػل اب١بةػػاؿ مالئكػػة ، كابلسػػحاب مالئكػػة تسػػوقو ، كمالئكػػة 
حيث أمرت بو ، كابلقطر مالئكة تنزؿ أبمر هللا بقدر معلـو كما شات هللا ، كككل مالئكة بغػرس ا١بنػة 

لفػػظ ا٤بلػػك كعمػػل آلتهػػا كفرشػػها كالقيػػاـ عليهػػا ، كمالئكػػة ابلنػػار كػػذلك .فػػاعت  جنػػد هللا ا٤بالئكػػة ، ك 
يشػػػعر أبنػػػو رسػػػوؿ منفػػػذ غػػػّبه كلػػػيس ٥بػػػ  مػػػن األمػػػر شػػػيت ، بػػػل األمػػػر كلػػػو  ، كىػػػ  يػػػدبركف األمػػػر 

.(3)"كيقسمونو أبمر هللا كإذنو

أعمػػػػا٥ب  ككظػػػػائفه  ُب العػػػػامل العلػػػػوم كالسػػػػفلي -رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا-أبػػػػرز الشػػػػيخ السػػػػعدم كقػػػػد
 هللا،فكل طائفة منه  قد كلو على عمل ىػو قػائ  بػو إبذف  أمرا،ف ف هللا كصفه  أب   ا٤بدبرات بقولو:"
 ؛كٕبفػػػػظ أعمػػػػا٥ب  ككتابتهػػػػا  يضػػػػرى ،كا٤بوكلػػػػوف ٕبفػػػػظ العةػػػػاد ٩بػػػػا  كالنةػػػػات،ا٤بوكلػػػػوف ابلغيػػػػث  فمػػػػنه :

 كا٤بػػػػآؿ،ككتابػػػػة مػػػػا ٯبػػػػرم عليهػػػػا ُب ا٢بػػػػاؿ  األرحػػػػاـ،كبتصػػػػوير األجنػػػػة ُب  األركاح،كا٤بوكلػػػػوف بقػػػػةض 
                                                           

 . ٓسورة النازعات: آية ُ

 .(ُُّ -َُّ/ِ)، ِ، طإغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف( ابن القي  ، ِ)

  .ُص، د.ط،  الكايفاصتواب ( ابن القي  ، ّ)
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إا غػػّب ذلػػك ٩بػػػا  ا٤بقػػربْب،كمػػػنه  ٞبلػػة العػػرش كمػػن حولػػو مػػػن ا٤بالئكػػة  كالنػػار،كا٤بوكلػػوف علػػى ا١بنػػة 
 . (ُ)"كالسنة.كصفوا بو ُب الكتاب 

 
 عنها. ككبلـ الشيخ السعدم اظتبلئكة ابلتفصيل كظائفاظتطلب الثاين: 

عنػد تفسػّبه عنهػا -رٞبػو هللا تعػاا-نةْب أدلة أعماؿ ا٤بالئكة ابلتفصيل، ككالـ الشػيخ السػعدم       
 فيما يلي:ل ايت القرآنية الواردة ُب ذلك 

 : جربيل )  اظتوكل ابلوحي :الوظيفة األكىل

جربيػػػل  كىػػو-كالسػػالـ علػػيه  الصػػالة -ابلػػوحي مػػػن هللا تعػػاا إا رسػػلو  موكػػلا٤بالئكػػة مػػن ىػػو  مػػن
،  بْبَّ ذلػك ،(ِ) چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ  ہ  چ ٹ ٹ

كىػو جربيػل ،(ّ) چڳ  ڳ     ڱ     ڱ  ڱ  چ  ":بقولو  ل يةتفسّبه  عند-تعااهللا  رٞبو-السعدمالشيخ 
ڱ   چ الػػذم قػػد أمػػن أف يزيػػد فيػػو أك يػػنقر.(ْ) چڱ چ أقػػواى   ، الػػذم ىػػو أفضػػل ا٤بالئكػػة ك

ڻ   چ .طريق الغيهتدم بو إا طريق الرشاد، كتنذر بو عن  (ٔ) چں  ڻ  ڻ   چ اي دمحم(ٓ) چں 

كىػػػو أفضػػػل األلسػػػنة، بلغػػػة مػػػن بعػػػث إلػػػيه ، كابشػػػر دعػػػوهت  أصػػػال اللسػػػاف الةػػػْب الواضػػػح.  (ٕ) چۀ
كأتمػػل كيػػف اجتمعػػت ىػػذه الفضػػائل الفػػاخرة ُب ىػػذا الكتػػاب الكػػرمي، ف نػػو أفضػػل الكتػػا، نػػزؿ بػػو 

رجػت للنػاس، أفضل ا٤بالئكة، على أفضل ا٣بلق، على أفضل بضعة فيو كىي قلةو، على أفضل أمػة أخ
 .(ٖ)أبفضل األلسنة كأفصحها، كأكسعها، كىو: اللساف العريب ا٤بةْب"

                                                           

 (.ٕٔ-ٖٕ/  ُ) ،ُط ،تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف : السعدم،(انترُ)
 .ُٓٗ-ُّٗاآلايت:سورة الشعرات (ِ)
 .ُّٗآيةجزت من  :سورة الشعرات (ّ)
 .ُّٗآيةجزت من  :سورة الشعرات (ْ)
 .ُْٗآيةجزت من  :سورة الشعرات (ٓ)
 .ُْٗآيةجزت من  :سورة الشعرات (ٔ)
 .ُٓٗآيةجزت من  :سورة الشعرات (ٕ)
 (.ٕٗٓ/  ُ)  ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ٖ)
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 :  ميكائيل ) كالنباتاظتوكل ابلقطر الوظيفة الثانية: 

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ٹ ٹ چ  القػػػػرآف.كقػػػػد كرد ذكػػػػره ُب 

چہ  ہ  
كىو ذك مكانة عالية ، منزلة رفيعة عند ربو، ك لذا خصو هللا ىنا ابلذكر مع جربيػل  (ُ)

-- كعطفهمػػا علػػى ا٤بالئكػػة، مػػع أ مػػا مػػن جنسػػه  لشػػرفهما، مػػن قةيػػل عطػػف ا٣بػػاص علػػى ،
 العاـ.

   :إسرافيل) اظتوكل ابلصور :الوظيفة الثالثة

ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ٹ ٹ چ  كالصور: قرف عتي  ينفخ فيو.،(ِ)العرشكىو أحد ٞبلة 

چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی    ی  ی  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ٹ ٹ چ ،(ّ) 

چپ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
(ْ) . 

 

 ىل اظتبلئكة دتوت؟

-تعػاارٞبػو هللا  –السػعدم  الشػيخقد أشػار ك نع  ٛبوت كما ٲبوت ا١بن كاإلنس، كبقية ا٤بخلوقات،  
چ "٤با خوفه  تعاا من عتمتو، خػوفه  أبحػواؿ يػـو القيامػة، كرغَّػةه  كرىَّػةه  فقػاؿ: ذلك بقولو:  إا

                                                           

 .ٖٗآية:سورة الةقرة (ُ)
 على خرج  هللا رسوؿ فأ -عنهما هللا رضي- عةاس ابن من ٞبلة العرش: حديث عن  إسرافيلكالدليل على أف  (ِ)

 بةعض أخربك  أال عتمتو ُب التفكر تدركوا لن: فقاؿ، عتمتو ُب كنتفكر ربنا نذكر اجتمعنا فقالوا ٝبعك  ما:) فقاؿ أصحابو
 مرقتا قد كاىلو على العرش زكااي من إسرافيل زاكية لو: العرش، يقاؿ ٞبلة من ملكا إف قاؿ: هللا رسوؿ اي بلى. :قلنا، ربك  عتمة
، كتاب ا١بزت العظمة، ُب أبو الشيخ األصةها ، أخرجو (العليا السابعة السمات من رأسو السفلى، كمرؽ السابعة االرض قدماه
 .ِٕ، رق  (ٖٗٔ،ٕٗٔ/  ِذكر حجا ربنا تةارؾ كتعاا ) الثا ،
 . ٕٖآية:سورة النمل  (ّ) 
 .ٖٔآية:سورة الزمر (ْ) 
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چٱ  ٻ  ٻ 
كىو قرف عتي ، ال يعل  عتمتو إال خالقو، كمن أطلعو اَّلٌل على علمػو مػن خلقػو،   (ُ)
 ٞبلة عرش الرٞبن. ، أحد ا٤بالئكة ا٤بقربْب، كأحدفينفخ فيو إسرافيل 

 چ ٻچ 
 چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     چ أم: غشػي أك مػات، علػى اخػتالؼ القػػولْب:(ِ)

أم:       (ّ)
ېئ  ېئ  ىئ   چكله ، ٤با ٠بعوا نفخة الصور أزعجته  من شدهتا كعتمها، كما يعلموف أ ا مقدمة لو. 

 چىئىئ  
(ْ)

كغػّبى . كىػذه النفخػة األكا، ٩بن ثةتو اَّلٌل عنػد النفخػة، فلػ  يصػعق، كالشػهدات أك بعضػه ،   
 نفخة الصعق، كنفخة الفزع.

 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ
(ٓ)

 چٿ  ٿ  ٹ  ٹ    چ  النفخة الثانية نفخة الةعث    
(ٔ)

أم: قد قاموا من قةورى      
مػاذا يفعػل اَّلٌل  يػىٍنتيػريكفى  لةعثه  كحسا  ، قد ٛبت منه  ا٣بلقة ا١بسدية كاألركاح، كشخصػت أبصػارى 

"  (ٕ). 

تفسّبه ٥بذه اآلية بقولو:  عند- ق ْٕٕ)ت-رٞبو هللا تعاا-كما بْبَّ ذلك ا٢بافظ ابن كثّب          
 ٍب. ..هللا شات من إال كاألرض، السموات أىل من األحيات  ا ٲبوت الٍب كىي الصعق، نفخة "

 كىو أكال كاف الذم القيـو ا٢بي كينفرد ا٤بوت، ملك ٲبوت من آخر يكوف حٌب الةاقْب أركاح يقةض

                                                           

 .ٖٔآيةجزت من  :سورة الزمر (ُ) 
 .ٖٔآيةجزت من  :سورة الزمر (ِ) 
 .ٖٔآيةجزت من  :سورة الزمر (ّ) 
 .ٖٔآيةجزت من  :سورة الزمر (ْ) 
 .ٖٔآيةجزت من  :سورة الزمر (ٓ) 
 .ٖٔآيةجزت من  :سورة الزمر (ٔ) 
 ( .ِٕٗ/  ُ)  ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ٕ) 
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چېئ     ىئ    ىئىئ  ی  ی   ی   ی   ٹ ٹ چ  :كيقوؿ كالةقات، ابلدٲبومة آخرا الةاقي
 ٍب. مرات ثالثُ

چی  ی   ی   ی   چ : فيقوؿ بنفسو نفسو ٯبيا
ِ"(ّ).

 .األركاحاظتوكل بقبض الوظيفة الرابعة: 

، كىػذا  اشػتهر علػى ألسػنة النػاس أف اسػ  ملػك ا٤بػوت عزرائيػل ، كقػدأعوافكلو  ملك اظتوت ىوك 
ٹ  تػرد ُب حػػديث صػحيح، كقػػد ذكػره هللا تعػػاا بوظيفتػو ال اب٠بػػو، مل-كمػػا يقػوؿ العلمػػات   –التسػمية 

چی  ی    ی  ی  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب     ٹ چ
اَّلٌل  -ملػػك ا٤بػػوت-،أم: جعلػػو(ْ) 

أيتػوف العةػد ٕبسػا عملػو،  ا٤بالئكػة،مػن  ا٤بػوت أعػواف. ك٤بلػك (ٓ)ككيال على قةض األركاح، كلو أعواف
ٹ  ڤ    ڤ  ڤڤ   ٹ ٹ چ  ، كإف كػػاف مسػػيئا ففػػي أشػػنع ىيئػػة.أحسػػن ىيئػػةفػػ ف كػػاف ٧بسػػنان ففػػي 

يةْب الشيخ السعدم ك ، (ٔ) چڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  
ىذه  الوظيفة ٥ب  فيقوؿ:"  فقد ككل ابلعةاد حفتةن من ا٤بالئكػة، ٰبفتػوف  -رٞبو هللا تعاا-السعدم 

چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ          ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ٹ ٹ چ العةد كٰبفتوف عليو ما عمل، كما 
 

چڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  چ  كقػػػػػػػػػػػػػػػاؿ سػػػػػػػػػػػػػػػةحانو:، (ٕ)

ٹ  ڤ    ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ فهػػذا حفتػػو ٥بػػ  ُب حػػاؿ ا٢بيػػاة كمػػا ،(ٖ)

ڃ  ڃ  چ   چ    ،أم ا٤بالئكة ا٤بوكلوف بقةض األركاح(ٗ) چڄ  ڄ  ڃ     ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

                                                           

 ُٔسورة غافر: جزت من آية ُ

 ُٔسورة غافر: جزت من آية ِ

 .(ُُٔ/ ٕ)، ِط ،العظيمالقرآف  تفسًن ،كثّبابن   (ّ)
 .ُُآية :سورة السجدة (ْ)

 (.ْٓٔ/  ُ) ،مرجع سابا السعدم، :انتر(ٓ) 
 .ُٔآية:سورة األنعاـ (ٔ)
 .ُِ-َُاآلايت:سورة االنفطار (ٕ)
 .ُٖ،ُٕاآليتاف:سورة ؽ (ٖ)
 .ُٔآية:سورة األنعاـ (ٗ)
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ذلػػك إال ،ُب ذلػػك فػػال يزيػػدكف سػػاعة ٩بػػا قػػدره هللا كقضػػاه كال ينقصػػوف كال ينفػػذكف مػػن (ُ) چچ  
 .(ِ)ٕبسا ا٤براسي  اإل٥بية ك التقادير الرابنية"

 .العرشزتلة الوظيفة اطتامسة: 

﮲     ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹    ٹ ٹ چ  من ا٤بالئكة ٞبلة عرش الرٞبن، ، (ّ) چۓ  ۓ  
 چۓ  ۓ ﮲  چ  عنػد تفسػّبه ل يػة :"ُب بيػاف ذلػك  -رٞبػو هللا تعػاا -، يقوؿ الشيخ السػعدم(ّ)
الرٞبن، الذم ىو سقف ا٤بخلوقات كأعتمها كأكسعها كأحسنها، كأقر ا من هللا تعاا، ،أم: عرش (ْ)

تعػػاا، الػػذم كسػػع األرض كالسػػماكات كالكرسػػي، كىػػؤالت ا٤بالئكػػة، قػػد ككلهػػ  هللا تعػػاا ٕبمػػل عرشػػو 
أقػواى ، كاختيػار هللا ٥بػ  ٢بمػل عرشػو، كتقػدٲبه   العتي ، فال شك أ   مػن أكػرب ا٤بالئكػة كأعتمهػ  ك

مػػػن  (ٓ) چ﮳ ﮴   چ ذكر، كقػػػر   منػػػو، يػػػدؿ علػػػى أ ػػػ  أفضػػػل أجنػػػاس ا٤بالئكػػػة علػػػيه  السػػػالـ،ُب الػػػ
،ىػذا مػدح ٥بػ  بكثػرة عةػادهت  َّلٌل تعػاا، (ٔ) چ﮵  ﮶  ﮷    چا٤بالئكة ا٤بقربْب ُب ا٤بنزلة كالفضػيلة 

و عػن كػوف كخصوصنا التسةيح كالتحميد، كسائر العةادات تػدخل ُب تسػةيح هللا كٙبميػده، أل ػا تنزيػو لػ
 .(ٕ)العةد يصرفها لغّبه، كٞبد لو تعاا، بل ا٢بمد ىو العةادة َّلٌل تعاا"

 چڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک  چ  تعاا:عند قولو -رٞبو هللا تعاا–يقوؿ ك 

 .(ٗ)أمالؾ ُب غاية القوة إذا أتى للفصل بْب العةاد كالقضات بينه  بعدلو كقسطو كفضلو:، (ٖ)

 .خزنة اصتنةالوظيفة السادسة: 
                                                           

 .ُٔآية:جزت من سورة األنعاـ (ُ)
 (.ِٗٓ/  ُ)  ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ِ) 

 .ٕآية:جزت من سورة غافر (ّ) 
 .ٕآية:جزت من سورة غافر (ْ) 
 .ٕآية:جزت من سورة غافر (ٓ) 
 .ٕآية:جزت من سورة غافر (ٔ) 

 (.ِّٕ/  ُ،)  مرجع سابا السعدم، :انتر  (ٕ)
 .ُٕآية:سورة ا٢باقة (ٖ)
 (.ّٖٖ/  ُ)  ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ٗ)
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ڑ  ک  ک   ک  ک  گ  گ  گ  گڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ٹ چ  ٹ 

 چڻڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  
إا ٙبيػة ا٤بالئكػة للمػؤمنْب  -رٞبػو هللا تعػاا–.كقد أشار الشػيخ السػعدم (ُ)

 چ ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ڱ چبدخوؿ ا١بنة فقاؿ :" 
يهنئو   ابلسالمة ككرامة هللا ٥ب  كيقولوف:   (ِ)

 چں  ں   چكيقولوف: 
أم: حلت عليك  السالمة كالتحية من هللا كحصلت لك ، كذلك متضمن (ّ)

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ٹ ٹ چ  .كما(ْ)"متضمن لزكاؿ كل مكركه، كمستلـز ٢بصوؿ كل ٧بةوب

چۇ   ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى   

(ٓ). 

 .النارخزنة : السابعةالوظيفة 

چائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ      ۇئ  ٹ ٹ چ ، -منهػػااب  عيػػاذان -عشػػركرؤسػػاؤى  تسػػعة  الزابنيػػة، كىػػ 

ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کک  ک  گ  گ  گ    گ   ڳ  ڳ       ٹ ٹ چ  ،كقاؿ عز شانو:(ٔ)

 چڳ       
 علػػػػى شػػػػدادالغػػػػالظ الشػػػػدة كقػػػػوة ا٤بالئكػػػػة  -رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا–،يوضػػػػح الشػػػػيخ السػػػػعدم (ٕ)

 چڎ  ڎ  ڈ  چ  الكافرين فيقوؿ:"
(ٖ)

من ا٤بالئكة، خزنة ٥با، غالظ شػداد، ال يعصػوف هللا مػا أمػرى ،  
 چژ  ژ  ڑ       ڑ  ک     کک چ  كيفعلوف ما يؤمركف.

 .(َُ)كذلك لشدهت  كقوهت " (ٗ)

 .الكاتبوفالكراـ  الثامنة:الوظيفة 

                                                           

 .ِْ،ِّسورة الرعد،اآليتاف : (ُ) 
 .ِّ:جزت من آيةسورة الرعد (ِ) 
 .ِْ:جزت من آيةسورة الرعد (ّ) 
 (.ُْٔ/  ُ، ) مرجع سابا السعدم، :انتر(ْ) 

 .ّٕآية:سورة الزمر (ٓ) 
 .ُٖ،ُٕاآليتاف :سورة العلق (ٔ) 

 .ُّ،َّاآليتاف:سورة ا٤بدثر (ٕ)
 .َّ:اآليةسورة ا٤بدثر (ٖ)
 .ُّ:جزت من آيةسورة ا٤بدثر (ٗ)
 . (ٖٔٗ/  ُ)  ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (َُ) 
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عنػد  ذلػك-تعػاارٞبػو هللا –كقػد بػْب الشػيخ السػعدم  كعمله  كتابة أعماؿ ا٣بلق كإحصاؤىا علػيه .
چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ          ڌ  ٹ ٹ چ تفسّبه لقولو تعاا: 

:"كأنت  ال بد أف ٙباسةوا على (ُ) 
أقوالك  كأفعػالك  كيعلمػوف أفعػالك ، كدخػل على ما عملت ، كقد أقاـ هللا عليك  مالئكة كراما يكتةوف 

 .(ِ)ُب ىذا أفعاؿ القلوب، كأفعاؿ ا١بوارح، فالالئق بك  أف تكرموى  ك٘بلوى  كٙبَبموى "

يينةػػػو   ّ) چٺ  ٿ   ٿ          ٿ  ٿ  ٹ    ٹ        ٹ   ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  چ  كقػػػاؿ سػػػةحانو: 
تفسػّبه  عنػدا٤بسل  علػى مراقةػة أعمالػو كأقوالػو إلحصػات ا٤بالئكػة ٥بمػا -تعااهللا  رٞبو-السعدمالشيخ 

ينةغي لو أف ٯبعل ا٤بالئكة الكراـ الكاتةْب منو على ابؿ، فػيجله  كيػوقرى ، كٰبػذر أف  كل ية: "ككذل
أم: يتلقياف   ْ) چٺ  ٿ   ٿ چ يفعل أك يقوؿ ما يكتا عنو، ٩با ال يرضي رب العا٤بْب، ك٥بذا قاؿ: 

 چٹ    ٹ   چك اآلخػػػػػر ت يكتػػػػػا ا٢بسػػػػػنا   ٓ) چ ٿ  ٿ چ .دمالػػػػػو كلهػػػػػا، كاحػػػػػالعةػػػػػد أعيتلقيػػػػاف عػػػػػن 

 .  (ٖ)بذلك متهيع لعملو الذم أعد لو، مالـز لو" ٕ) چٹ  چ،يكتا السيئات، ككل منهما  ٔ)

 حراسة بىن آدـ )اضتفظة كاظتعقبات . :الوظيفة التاسعة

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ أ ػ  موكلػوف ٕبفػظ بػُب آدـ، كمػػا  مػن أعمػاؿ ا٤بالئكػػة، قػد ذكػر ا٢بػق 

ا٤بالئكة ٙبفظ اإلنساف من الشركر أبمر هللا عزك جل حٌب ،فهذه  ٗ) چ  ھۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     ھ

                                                           

 .ُُ،َُاآليتاف  :سورة االنفطار (ُ)
 (.ُْٗ/  ُ، ) مرجع سابا السعدم، :انتر(ِ) 

 .ُٖ،ُٕاآليتاف:سورة ؽ (ّ)
 .ُٕجزت من آية :سورة ؽ (ْ)
 .ُٕجزت من آية :سورة ؽ (ٓ)
 .ُٕجزت من آية :سورة ؽ (ٔ)
 .ُٕجزت من آية :سورة ؽ (ٕ)
 (.َٖٓ/  ُ، )ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ٖ)
 ُُمن آية تالرعد: جز سورة  (ٗ)
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 يديػو بػْب مػن ٰبفتونػو مالئكػةه  :"-رضػى هللا عنػو-عةػاس ابن قاؿكما  حٌب إذا جات القدر خلوا عنو،
  .ُ" عنو خلوا اَّللَّ  أمر جات ف ذا خلفو، كمن

-علي فقاؿ أم قتلك، يريدكف مراد من نفران  إف"  :-رضى هللا عنو- طالا أيب بن لعلي رجل كقاؿ
 إف كبينو، بينو خليا القدر جات ف ذا يقٌدر، مل ٩با ٰبفتانو ملكْب رجل كل مع إف: -رضى هللا عنو

.(ِ) " حصينة جٌنة األجل

: ،أم ّ) چڻ  چ ذلك عند تفسّبه ل ية بقولو:"  إا-تعاارٞبو هللا –كقد أشار الشيخ السعدم 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ     چ  كالنهار، الليل ُب يتعاقةوف ا٤بالئكة ،من ْ) چڻ    چ لإلنساف

 لو مالزموف كى  أعمالو، عليو كٰبفتوف بسوت، يريده من كل من كركحو بدنو ٰبفتوف: أم، ٓ) چ  ھھ
 أحوا٥ب  ٚبفى ال ٕبيث العةاد، على ا٢بفتة ىؤالت أرسل قد فا بو، ٧بيط هللا عل  أف فكما دائما،

 .(ٔ)شيت"  منها ينسى كال أعما٥ب ، كال

ٹ  ڤ    ڤ  ڤڤ   ڦ  ڦ  چ من قولو تعاا:  ا٤برادة ىياآلية السابقة   ُب ا٤بذكورة كا٤بعقةات   

ىذه  الوظيفة ٥ب  فيقوؿ:"  فقد ككل ابلعةاد  -رٞبو هللا تعاا-يةْب الشيخ السعدم ك ، (ٕ) چڦ  
ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ٹ ٹ چ حفتةن من ا٤بالئكة، ٰبفتوف العةد كٰبفتوف عليو ما عمل، كما 

                                                           

ُ
 .( ُّٔ/  ْ) د.ط، اظتنثور  الدر انتر: السيوطي،  

 (.ْٓ/ُ،) ُ،طهايةالنك  البداية ،العظيمالقرآف  تفسًن ،كثّبابن   انتر: (ِ)

 ُُمن آية تالرعد: جز سورة  (ّ)
 ُُمن آية تالرعد: جز سورة  (ْ)
 ُُمن آية تالرعد: جز سورة  (ٓ)
 (.ُْْ/ ُ، )ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ٔ)
 .ُٔآية: جزت من سورة األنعاـ (ٕ)
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چڌ          ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  
فال يزيدكف ساعة ٩با قدره  ...،فهذا حفتو ٥ب  ُب حاؿ ا٢بياة  ، (ُ) 

 فا٢بفتة،(ِ)هللا كقضاه كال ينقصوف كال ينفذكف من ذلك إال ٕبسا ا٤براسي  اإل٥بية ك التقادير الرابنية"
 لو. ا٤بقدر أجلو أيٌب حٌب العةد ٰبفتوف هللا يرسله  الذين

 اظتبلئكة ابظتؤمنٌن  كآاثر ذلك يف حياهتم: ةعبلق الوظيفة العاشرة:

الػػرحي  بعةػػاده ا٤بػػؤمنْب، كأكليػػاؤه ا٤بقػػربْب، أف سػػخر ٥بػػ  جنػػوده مػػن العػػامل العلػػوم للقيػػاـ  مػػن رٞبػػة هللا
 أبعماؿ تسعدى  ُب الدارين كمن ذلك:

 العةد ا٤بؤمن أحةتو مالئكتو. ٧بةته  للمؤمنْب؛ ف ذا أحا هللا  أكالن:

 االستغفار كالدعات للمؤمنْب. اثنيان:

 حضور ٦بالس الذكر كالقرآف معه ، كحف أىلها أبجنحته . اثلثان:

 ٞبايته  كنصرهت  لصاّب ا٤بؤمنْب، كتفريج كرك  . رابعان:

 .حرك   ُب كيثةتو   يقاتلوف مع ا٤بؤمنْب، خامسان:

 تةشّب ا٤بؤمنْب كتثةيته  عند نزع الركح، كاقَباب األجل. سادسان:

، كبػْبَّ أعمػاؿ ا٤بالئكػة مػع ا٤بػؤمنْب  ق ُٕٓ)ت-هللا تعػاا رٞبػو–كقد أكدَّ ذلػك اإلمػاـ ابػن القػي   
كىػ  أكليػاؤه ،كى  ا٤بثةتػوف للعةػد ا٤بػؤمن إبذف هللا كا٤بعلمػوف لػو مػا ينفعػو كا٤بقػاتلوف الػذابوف عنػو  بقولو:"

 كيػػزداد شػػكران  ،كمػػا ٰبةػػو ليقػػول قلةػػو،كىػػ  الػػذين يركنػػو ُب منامػػو مػػا ٱبافػػو ليحػػذره ،ُب الػػدنيا كاآلخػػرة 
.كينهونو عن الشر كٰبذركنو منو ،كى  الذين يعدكنو اب٣بّب كيدعونو إليو ،

                                                           

 .ُِ-َُاآلايت:سورة االنفطار (ُ)
 (.ِٗٓ/  ُ)  مرجع سابا  السعدمانتر: (ِ) 
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كى  الذين يصلوف عليو ،فه  أكلياؤه كأنصاره كحفتتو كمعلموه كانصحوه كالداعوف لو كا٤بستغفركف لو  
عند كيةشركنو بكرامة هللا تعاا ُب منامو ك  ،كيصلوف عليو ما داـ يعل  الناس ا٣بّب،ما داـ ُب طاعة ربو 

كى  الذين يذكركنو إذا نسي  ،كى  الذين يزىدكنو ُب الدنيا كيرغةونو ُب اآلخرة،موتو كيـو بعثو 
فه  رسل هللا ُب ، كى  الذين يسعوف ُب مصاّب دنياه كآخرتو،كينشطونو إذا كسل كيثةتونو إذا جزع 
كتصعد إليو ابألمر قد ، تتنزؿ ابألمر من عنده ُب أقطار العامل،خلفو كأمره كسفراؤه بينو كبْب عةاده 

كحق ٥با أف تئط ما فيها موضع أربع أصابع إال كملك قائ  أك راكع أك ساجد ،أطت    السمات 
.(0)"كيدخل الةيت ا٤بعمور كل يـو منه  سةعوف ألف ملك ال يعودكف إليو آخر ما عليه ،

آاثر طيةة ُب سلوكو، كُب عالقتو بربو أثر ذلك  ف ذا أيقن ا٤بؤمن ٗبساندة ا٤بالئكة لو ُب فَبات حياتو؛
 كالتايل:، كىي  لالقتدات    

، اقتدات اب٤بالئكة الكراـ، الذين يتفانوف ُب طاعتو ُب طاعة ربو  جهدها٤بؤمن  بذؿ العةد أكالن:
 .مع عصمته  من الذنوب، كقر   من ر   جال كعال

 ،سةحانودفع الغركر عن النفس، كاالفتخار ابلعمل، فا٤بالئكة على دكاـ طاعته  خاضعْب لو  اثنيان:
االغَبار  مهما بلغ ُب عةادتو، فلن يةلغ مقدار عةادة ا٤بالئكة، فهو أكا بنةذ الكرب ك ا٤بؤمن العةد

 ابلعمل.

ن ا٤بالئكة الذين ال يفارقوف االجتهاد ُب الةعد عما حرمو هللا، خوفا من هللا أكالن، ٍب حيات م اثلثان:
قد تستويل  بِب آدـ، كيكتةوف كيسجلوف أعما٥ب ، كال سيما أف هللا كصفه  أب   كراـ، ف ف العةد

، كيغفل عن مراقةة هللا لو، ف ذا عل  أف معو من ال يفارقو من ا٤بالئكة الكراـ، كاف ضعف نفسوعليو 
 تعاا.ـ عليو من معصية هللا لو على ا٢بيات، كاالنكفاؼ عما ىو مقد ذلك ابعثان 

                                                           

 .(ُُّ -َُّ/ِ)، ِ، طإغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف( ابن القي  ، ُ)
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 مسل : فقد ركلكإتقاف أعما٥ب :  ،االقتدات    ُب حسن نتامه ، عند كقوفه  بْب يدم ر   رابعان:
أال تصفوف كما تصف ا٤بالئكة عند ر ا، فقلنا:  قاؿ: ) - -النيب  أف- هنع هللا يضر- جابر بن ٠برة عن

يتموف الصفوؼ األكؿ، كيَباصوف ُب  ؟ قاؿ: اي رسوؿ هللا، ككيف تصف ا٤بالئكة عند ر ا 
الصحابة على االصطفاؼ ُب الصالة، كما تصف ا٤بالئكة عند - -النيب فحٌث ،(ُ) ( الصف

 ر ا، كذلك ٢بسن نتامه ، عند كقوفه  بْب يدم ر   .

ات أمر أف ا٤بالئكة جند من جنود هللا، مدبر -رٞبو هللا تعاا-٩با تقدـ يةْب لنا الشيخ السعدم      
إف ا٤بالئكة مع عتي  خلقه ، كشدة أبسه ، ما ى  إال خلق من ر ا ُب العامل العلوم كالسفلي، ك 

خلق هللا، كإف ىذا الكوف إببداعو، كإبداع من فيو، ٥بو أعت  دليل على كحدانية هللا تعاا، 
 أىل السنة.علمات -رٞبو هللا تعاا-كىذا كافق فيو الشيخ السعدم، العةادةكاستحقاقو مطلق 

 اظتبلئكة كالكفار كاظتبلحدة: الرابع اظتبحث

 اظتطلب األكؿ: اظتبلئكة كالكفار      

 كاختلطػت إاناثن، ا٤بالئكػة أف يزعمػوف كػانوا العتػي ، الػذين األصػل ىػذا ُب العرب مشركو ضلَّ         
. تعاا هللا بنات اإلانث ىؤالت أف زعموا إذ كفرا كأشد أعت  فيه ، ٖبرافة للحق الفاسدة العقيدة ىذه
 ينسػةوف أ ػ  ذلػك كمػن ابطػل قػوؿ ا٤بالئكػة ُب قػو٥ب  أف فةػْبَّ ا٤بسػالتْب، ىػاتْب ُب القػرآف انقشه  كقد
 بػػل كتػػي ، كىػػو مسػػودان  كجهػػو ظػػل ابألنثػػى أحػػدى  يةشػػر كعنػػدما الةنػػات، يكرىػػوف كىػػ  الةنػػات 

 عقػوؿ ُب ا٣برافػة تنشػا كىكػذا إانث أ ػ  كيزعموفالولد،   ينسوف ذلكمع العار، ك  من خوفا يدفنها
 .سةيال أضل ى  من

أف ا٤بشػركْب اب ا٤بكػذبْب لرسػلو، الػذين ال يؤمنػوف -رٞبػو هللا تعػاا–يةْب الشيخ السػعدم ك           
ابآلخػػػرة، كبسػػػةا عػػػدـ إٲبػػػا   ابآلخػػػرة ٘بػػػرأكا علػػػى مػػػا ٘بػػػرأكا عليػػػو، مػػػن األقػػػواؿ، كاألفعػػػاؿ اػػػادة  

وا ا٤بالئكػة كٯبلػوى  عػن كلرسولو، من قو٥ب : ا٤بالئكة بنات هللا ، فلػ  ينزىػوا ر ػ  عػن الػوالدة، كمل يكرمػ
                                                           

لسُّكيوًف  :ابب الصالة، ، كتابصحيحوُب  أخرجو مسل  (ُ)  .ٔٗٗ ا٢بديث:  (، رقِٗ/ ِالصَّالىًة، ) ُباألىٍمًر ابى
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تسميته  إايى  إاناث، كا٢باؿ أنو ليس ٥ب  بذلك عل ، ال عن هللا، كال عن رسولو، كال دلت علػى ذلػك 
ٹ ٹ چ ،(ُ)الفطر كالعقوؿ، بل العل  كلو داؿ على نقيض قو٥ب ، كأف هللا منزه عن األكالد كالصاحةة

ٿ  ٿ  ٿٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ  ٺ  

كجػو عنػد تفسػّبه لقولػو أعلػى بطػالف قػو٥ب  مػن عػدة  -رٞبػو هللا تعػاا –كقػد رد  ، (ِ) چڤ  ڤ  ڤ  
چے  ۓ   ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵﮶  ﮷  ﮸﮹  ﮺   ﮻  ﮼  ﮽  چ  تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاا:

الفػػػرد ،"ٱبػػػرب تعػػػاا عػػػن شػػػناعة قػػػوؿ ا٤بشػػػركْب، الػػػذين جعلػػػوا َّلٌل تعػػػاا كلػػػدا، كىػػػو الواحػػػد األحػػػد، (ّ)
 الصمد، الذم مل يتخذ صاحةة كال كلدا، كمل يكن لو كفوا أحد، كإف ذلك ابطل من عدة أكجو:

 : أف ا٣بلق كله  عةاده، كالعةودية تناُب الوالدة.أكالن 

: أف الولد جزت من كالده، كاَّلٌل تعاا ابئن من خلقو، مةػاين ٥بػ  ُب صػفاتو كنعػوت جاللػو، كالولػد اثنيان 
 فمحاؿ أف يكوف َّلٌل تعاا كلد.جزت من الوالد، 

: أ ػػ  يزعمػػوف أف ا٤بالئكػػة بنػػات اَّلٌل، كمػػن ا٤بعلػػـو أف الةنػػات أدكف الصػػنفْب، فكيػػف يكػػوف  اثلثػػان 
الةنػػات، كيصػػطفيه  ابلةنػػْب، كيفضػػله   ػػا؟ن فػػ ذا يكونػػوف أفضػػل مػػن اَّلٌل، تعػػاا اَّلٌل عػػن ذلػػك علػػوا  

 كةّبا.

 كىو الةنات، أدكف الصنفْب، كأكرىهما ٥ب ، حٌب إ   من : أف الصنف الذم نسةوه َّلٌل، رابعان 

چڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ كػػػػػػراىته  لػػػػػػذلك 
مػػػػػػن كراىتػػػػػػو  (ْ)

 كشدة بغضو، فكيف ٯبعلوف َّلٌل ما يكرىوف؟

ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  ٹ ٹ چ  : أف األنثى انقصة ُب كصفها، كُب منطقها كبيا ػا، ك٥بػذاخامسان 

چھ  ھ    ھ  ھ  ے  
چۀ  ہ  ہ   ہ    ٹ ٹ چ  (ُ)

أم: ٯبمػػػػل فيهػػػػا، لػػػػنقر ٝبالػػػػو، (ِ)
                                                           

 (.َِٖ/  ُ)، ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدم :انتر(ُ)
 .ِٖ،ِٕاآليتاف :سورة النج  (ِ)
 .ُٗآية:سورة الزخرؼ (ّ)
 .ُٕآية:سورة الزخرؼ (ْ)
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چہ  ھ  ھ  چفيجمل أبمر خارج عنو؟ 
(ّ)

أم: عند ا٣بصاـ ا٤بوجا إلظهار ما عند الشخر من    
چھ  ھ  چ الكالـ،

(ْ)
أم: غّب مةْب ٢بجتو، كال مفصح عما احتول عليو ضمّبه، فكيػف ينسػةو ن  

 َّلٌل تعاا؟

فتجػػرأكا علػػى ا٤بالئكػة، العةػػاد ا٤بقػػربْب، كرقػػوى   إاناثن،ا٤بالئكػػة الػػذين ىػ  عةػػاد هللا  جعلػػواأ ػ  : سادسػػان 
عن مرتةػة العةػادة كالػذؿ، إا مرتةػة ا٤بشػاركة َّلٌل، ُب شػيت مػن خواصػو، ٍب نزلػوا  ػ  عػن مرتةػة الذكوريػة 

 فسةحاف من أظهر تناقض من كذب عليو كعاند رسلو. ،األنوثيةإا مرتةة 

: أف اَّلٌل رد عليه  أب   مل يشهدكا خلق اَّلٌل ٤بالئكتو، فكيف يتكلموف أبمر من ا٤بعلػـو عنػد كػل سابعان 
أحػػد، أنػػو لػػيس ٥بػػ  بػػو علػػ ؟ن كلكػػن ال بػػد أف يسػػالوا عػػن ىػػذه الشػػهادة، كسػػتكتا علػػيه ، كيعػػاقةوف 

 عليها.

اب٤بشيئة، كىي  فاحتجوا على عةادهت  ا٤بالئكة(ٓ) چ﮾  ﮿    ﯀  ﯁        چ  كقولو تعاا:
حجػػػة مل يػػػزؿ ا٤بشػػػركوف يطرقو ػػػا، كىػػػي حجػػػة ابطلػػػة ُب نفسػػػها، عقػػػال كشػػػرعا. فكػػػل عاقػػػل ال يقةػػػل 

 االحتجاج ابلقدر، كلو سلكو ُب حالة من أحوالو مل يثةت عليها قدمو.

اَّلٌل كأما شرعا، ف ف اَّلٌل تعاا أبطل االحتجاج بو، كمل يذكره عن غّب ا٤بشركْب بو ا٤بكذبْب لرسػلو، فػ ف 
         چتعاا قد أقاـ ا٢بجة علػى العةػاد، فلػ  يةػق ألحػد عليػو حجػة أصػال ك٥بػذا قػاؿ ىنػا: 

 .(ٕ)أم: يتخرصوف  ٚبرصا ال دليل عليو، كيتخةطوف خةط عشوات" (ٔ) چ             

 اظتطلب الثاين: اظتبلئكة كاظتبلحدة   
                                                                                                                                                                                     

 .ُٖآية:سورة الزخرؼ (ُ)
 .ُٖ: جزت من آيةسورة الزخرؼ (ِ)
 .ُٖ: جزت من آيةسورة الزخرؼ (ّ)
 .ُٖ: جزت من آيةسورة الزخرؼ (ْ)
 .َِآية:جزت من سورة الزخرؼ (ٓ)
 .َِآية:جزت من سورة الزخرؼ (ٔ)
 (.ّٕٔ/  ُ) ، ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترٕ)
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عقيدة ا٤بالحدة ُب ا٤بالئكة بعد أف ذكر  ق ُٕٓ)ت -رٞبو هللا تعاا-بْبَّ اإلماـ ابن القي         
ىو الوجود ا٤بطلق بشرط اإلطالؽ كليس لو عندى  أبنو -تعاا هللا عن قو٥ب -عقيدهت  ُب اإلٲباف اب 

وجودات أصال ال يعل  عدد صفة ثةوتية تقـو بو كال يفعل شيئا ابختياره الةتة كال يعل  شيئا من ا٤ب
األفالؾ كال شيئا من ا٤بغيةات كال لو كالـ يقـو بو كال صفة  كمعلـو أف ىذا إ٭با ىو خياؿ مقدر ُب 

.(0)الذىن ال حقيقة لو

كأما اإلٲباف اب٤بالئكة فه  ال يعرفوف ا٤بالئكة كال يؤمنوف    كإ٭بػا ا٤بالئكػة عنػدى  مػا يتصػوره  ،فقاؿ:"
نفسػػو مػػن أشػػكاؿ نورانيػػة ىػػي العقػػوؿ عنػػدى  كىػػي ٦بػػردات ليسػػت داخػػل العػػامل كال النػػيب بػػزعمه  ُب 

خارجػػو كال فػػوؽ السػػموات كال ٙبتهػػا كال ىػػي أشػػخاص تتحػػرؾ كال تصػػعد كال تنػػزؿ كال تػػدبر شػػيئا كال 
تػػػتكل  كال تكتػػػا أعمػػػاؿ العةػػػد كال ٥بػػػا إحسػػػاس كال حركػػػة الةتػػػة كال تنتقػػػل مػػػن مكػػػاف إا مكػػػاف كال 

كال تصػػلي كال ٥بػػا تصػػرؼ ُب أمػػر العػػامل الةتػػة فػػال تقػػةض نفػػس العةػػد كال تكتػػا رزقػػو  تصػػف عنػػد ر ػػا
كأجلػػو كعملػػو كال عػػن اليمػػْب كال عػػن الشػػماؿ قعيػػد كػػل ىػػذا ال حقيقػػة لػػو عنػػدى  الةتػػة كرٗبػػا تقػػرب 

ىػػي القػػول بعضػػه  إا اإلسػػالـ فقػػاؿ : ا٤بالئكػػة ىػػي القػػول ا٣بػػّبة الفاضػػلة الػػٍب ُب العةػػد كالشػػياطْب
 .(2)ل".شريرة الرديئة ىذا إذا تقربوا إا اإلسالـ كإا الرسال

إا عقيدة ىؤالت ا٤بالحدة ُب ا٤بالئكة كذكر تعريفه   -رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدمكقد أشار   
" فيجا اإلٲباف    إٝباال كتفصيال ، ككثّب من سور القرآف للمالئكة كبْبَّ ضال٥ب  ُب ىذا بقولو:

ا٤بالئكة كا٣برب عنه  ، فعلينا أف نؤمن بذلك كلو ، كال تكاد ٘بد أحدا ينكر كجود ا٤بالئكة فيها ذكر 
. (ّ) الزاندقة إال

                                                           

 (. َِٔ/ ِ،)ِ، طإغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف( ابن القي  ، ُ)

 (. ُِٔ/ ِ،)مرجع سابا( ابن القي  ، ِ)

قةي: ،كٝبعو زىانًدقةه  الدىر.يقوؿ بدكاـ بقات  ًكرىاٍم،زىٍنًد   ابلفارسية:كىو  معرب،فارسي  الدىر،القائل بةقات  الزًٌٍنًديقي: (ّ)  كالزٍَّندى
يقي، قػىتيو أنو ال  ،كىو من يضمر الكفر كٱبفيو كيتهر اإلٲباف معركؼ،الزًٌٍنًديقي  نفسو،الزًٌٍنًديقي منو ألنو ضٌيق على  كقيل: الضًٌ كزىٍندى
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ا٤بنكرين لوجود ر   ، كمن تسَب ابإلسالـ منه  ف نػو ينكػر ا٤بالئكػة حقيقػة ، كينكػر خػرب هللا  
الئكػة ىػي القػول ا٣بّبيػة كالصػفات كرسولو عنه  ، كيفسر ا٤بالئكة تفسّبا كٙبريفا خةيثا ، فيػزع  أف ا٤ب

ا٢بسنة ا٤بوجودة ُب اإلنساف ، كأف الشياطْب ىي القول الشريرة فيو ، كغرضه  من ىذا التحريف دفػع 
الشػػنعة عػػنه  ، كقػػد ازدادكا  ػػذا التحريػػف شػػػرا إا شػػرى  ، كراج ىػػذا التحريػػف ا٣بةيػػث علػػى بعػػػض 

بصّبة ُب أدايف الرسل كإف أظهركا تعتيمه  ، فػ ف الذين ٰبسنوف التن  ؤالت الزاندقة ، كليس عندى  
زاندقػػة الفالسػػفة أعتػػ  ُب قلػػو   مػػن الرسػػل ، ككفػػى ابلعةػػد ضػػالال كغيػػا أف يصػػل إا ىػػذه ا٢بػػاؿ ، 

 .(0)كنعوذ اب من مضالت الفًب "

ُب كتابػو: "تنزيػو الػدين كٞبلتػو كرجالػو ٩بػا افػَباه القصػيمي ُب أغاللػو" كىػو -رٞبو هللا تعاا-كقاؿ      
فيػو -رٞبو هللا تعاا -،كبْبَّ  الشيخ السعدم ِيرد على كتاب "األغالؿ " الذم كتةو ا٤بلحد القصيمي

 ينادم كصار ٤بالئكة بقولو:"ضالؿ ىذا الرجل ،كعقيدتو الفاسدة ُب أصوؿ اإلٲباف ،كخاصة اإلٲباف اب
اإلٲبػاف  -القصػيمي -كمػن فػركع نةػذه ،...، العةػاد رب ديػن إا يػدعو كاف ما بعد اإل٢باد إا كيدعو
 كٗبا أخرب على ألسنة رسلو إنكار ا٤بالئكة كا١بن كاألركاح، كسياقو ٥بذا اإلنكار أبساليا هتكمية  ،اب

                                                                                                                                                                                     

 الٌصحاح ؼتتار ، م، ، الرٌاز (ٖٕٔ/ُِ"، )زندؽ، مادة:" ُ، طلساف العربانتر: ابن منتور، ا٣بالق.يؤمن ابآلخرة ككىٍحدانٌية 
 .ٖٕٗزندؽ "، ص ، مادة:"ُط

عبد  لشيخالعةَّاد، اعةد الرزاؽ  كانتر: (.ٕٗ/  ُ) ،ُط ،تفسًن القرآفتيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة  : السعدم،انتر (ُ)
 (.ِّٗ)، صِسعدم  طالرزتن ابن 

ِ
للجدؿ بسةا انقالبو من موقع  العرب، إاثرةسعودم ييعترب من أكثر ا٤بفكرين  ـ(، مفكر َُٕٗالقصيمي: كلد سنة )عةد هللا  

الربكؽ ) ،ك من مؤلفاتو:كبسةا مؤلفاتو ا٤بثّب للجدؿ كمن أشهرىا العرب ظاىرة صوتية ،النصّب كا٤بدافع عن السلفية إا اإل٢باد
الصراع ) (،الفصل ا٢باس  بْب الوٌىابيْب ك٨بالفيه  (،)شيوخ األزىر كالزايدة ُب اإلسالـ(، )النجدية ُب اكتساح التلمات الدجوية

اظترض ابلغرب  التحليل النفسي لعصاب  جورج طرابيشي،: انتر ُب ترٝبتو* ـ(.ُٔٗٗ(. توُب سنة )بْب اإلسالـ كالوثنية
األلواف، اتريخ   من الوٌىابية إىل اإلضتاد  عةد هللا القصيمي، .ٗٔص ـ، ََِٓ، دار بَبا كرابطة العقالنيْب العرب،  رتاعي عريب

 . َُِِفرباير  ُِالولوج 
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كعةارات سخرية ٗبا اخرب هللا بو ك أخربت بو رسلو، كنطقت بو الكتػا كاعػَبؼ بػو عليػو ا٣بلػق كسػائر 
أىل األدايف السماكية كجػاتت بػو نصػوص الكتػاب كالسػنة ُب نصػوص كثػّبة زادت علػى التػواتر، فػاقر 

واؿ الػػركح ُب  ػػا ا٤بسػػلموف كاعَبفػػوا  ػػا كبكػػل مػػا أخػػرب هللا بػػو كرسػػولو عػػن ا٤بالئكػػة كا١بػػن ، كعػػن أحػػ
الربزخ كغّبه، كمل ينكر ذلك إال جاحػد ملحػد مكػذًٌب  كرسػولو؛ كقػد ٙبػاذؽ ىػذا الرجػل حػْب نصػر 

مػن خرافػػات  -األغػالؿ -قػوؿ مػن كػذَّب  ػذه األصػػوؿ العتيمػة ، فجمػع كػل مػا يقػػدر عليػو ُب كتابػو
 أنػػو منػػو ظنػػان  الػػدين ُب القػػدح إا بػػو ليتوسػػل؛ا٣بػػرافيْب عػػن ا١بػػن كاألركاح كنسػػا ذلػػك إا ا٤بسػػلمْب 

 الناس أف شعر بعدىا كما (ََِ)صفحة ُب كثّبة بعةارات التكذيا ىذا قرر ٤با ٍب الناس، على يركج
 يؤمنػوف ٩بػن أان ىػذا بعػد لػيعل : نفاقػان  فقػاؿ كاألركاح كا١بن اب٤بالئكة مكذب كالـ ىذا يقولوا أف البد

 ال الػٍب كا٥برجػة التنػاقض ىػذا إا فػانتر .قػاؿ ما آخر إا بو هللا بو أخرب كٗبا كا١باف كا٤بالئكة ابألركاح
 كػػػػذب كمػػػن. كالةهػػػائ  سالنػػػا أف ٰبسػػػا بنفسػػػو غػػػركره مػػػن كلكػػػن عقػػػل، أدىن لػػػو مػػػن علػػػى ٚبفػػػى

 العػػػامل ُب التػػدبّبات أنػػػواع مػػن العلػػػ  أىػػل كيػػذكرهكالسػػػنة،  الكتػػاب ُب يػػػذكر ٗبػػا كهتكػػػ  أمػػران  اب٤بػػدبرات
 .(0)"هللا أبمر ا٤بالئكة تتوالىا الٍب كالسفلي مالعلو 

رٞبهػػػ  هللا -كمػػػنه  الشػػػيخ السػػػعدم العلمػػػات، طرحػػػو كمػػػا القرآنيػػػة اآلايت ف٩بػػػا تقػػػدـ تةػػػْب أ         
 عػػػن العقػػوؿمػػػن  كالزيػػف ا٣برافػػػة نفػػي ُب كةػػػّب أتثػػّب ٥بػػػا ،العتػػي  األصػػػل ىػػذاعػػػن  حقػػائق مػػػن-تعػػاا

 كيػػػػرل،هللا بنػػػػات ا٤بالئكػػػػة أف أك ا٤بالئكػػػػة، أبنوثػػػػة القػػػػوؿ القػػػػدمي منػػػػذ شػػػػرتان فقػػػػد،اب٤بالئكػػػػة اإلٲبػػػػاف
 جاتت ا٢بقائق كىذه اإلنساف،القول ا٣بّبية كالصفات ا٢بسنة ا٤بوجودة ُب  ا٤بالئكة: ىي أف ا٤بالحدة
 ا٤بالئكػػة مػػن جنػػوده كضػػع الػػذم الوجػػود، ىػػذا علػػى ا٢بػػق اب٤بعةػػود اإلٲبػػاف ا٤بسػػلمْب نفػػوس ُب لتعمػػق
 .كالسفلي العلوم العامل ٨بتلف على للقياـ

 مػػن عػػامل كا٤بالئكػػة بػػو، إال اإلٲبػػاف يػػت  ال االعتقػػاد، أصػػوؿ مػػن أصػػل اب٤بالئكػػة اإلٲبػػاف إف نقػػوؿكأخػػّبان 
 كلإلٲباف    ٜبرات جليلة منها:  ا، ا٤بؤمنْب عةاده هللا امتدح الٍب الغيا عوامل

 : العل  بعتمة ا٣بالق ا١بليل ككماؿ قدرتو كسلطانو. أكالن 
                                                           

(. ْٔٔ-ْٓٔ/ُْ)  ،ُط (،اجمللد الثاين-)ثقافة إسبلمية اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدمانتر (ُ)
 (.َِْ)،صِسعدم  طعبد الرزتن ابن  لشيخالعةَّاد، اعةد الرزاؽ  :كانتر 
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ىػؤالت ا٤بالئكػة مػن يقػـو ٕبفتهػ    ػ  مػنككػل  بعةػاده حيػث: شكر هللا تعاا علػى لطفػو كعنايتػو اثنيان 
 ُب الدنيا كاآلخرة.  بو مصا٢به ككتابة أعما٥ب  كغّب ذلك ٩با تتحقق 

: ٧بةة ا٤بالئكة على ما ىداى  هللا إليو من ٙبقيق عةادة هللا على الوجو األكمل كنصػرهت  للمػؤمنْب اثلثان 
 ارى  ٥ب .كاستغف

 الفصل، كيليو اب٤بالئكةابإلٲباف األكؿ: األصوؿ العقدية ا٤بتعلقة  ك ذا نصل إا  اية الفصل       
 كيل االحساف. كهللا .اإل٥بية العقدية ا٤بتعلقة ابإلٲباف ابلكتا األصوؿ : الثا

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .اإلعتية العقدية اظتتعلقة ابإلمياف ابلكتب األصوؿ الثاين: الفصل
متضػمنة أكامػر  - -ىي الكتا الٍب أنز٥با هللا على رسلو كحيػان عػن طريػق جربيػل  :اإلعتيةالكتب 

هللا كنواىيو كشرائعو كأحكاـ دينو كىي كثّبة نزلت ُب أماكن متعددة كبلغػات ٨بتلفػة، كقػد حػوت ىػذه 
الكتػػا شػػرائع األمػػ  الػػٍب توافػػق أحػػوا٥ب  كأزمنػػته ، كأىػػل السػػنة يقػػرركف كجػػوب اإلٲبػػاف ٔبميػػع الكتػػا 

قػػػرآف أك مل يػػػذكر كأ ػػػا كػػػالـ هللا سػػػوات مػػػا ذكػػر ُب ال-علػػػيه  السػػػالـ–الػػػٍب أنزلػػػت علػػػى الرسػػل اإل٥بيػػة 
-سةحانو ابعتةار ذلك ركنان من أركػاف اإلٲبػاف ال يػت  إٲبػاف العةػد إال بػو، كقػد ٙبػدث الشػيخ السػعدم 

رٞبػػو هللا -فةػػْب كتةػػو ،ُب  -علػػيه  السػػالـ -عػػن اإلٲبػػاف ابلكتػػا ا٤بنزلػػة علػػى الرسػػل  -رٞبػػو هللا تعػػاا



 

285 
 

،ك أف ذلػػك مػػن ٛبػػاـ -علػػيه  السػػالـ -األنةيػػات كالرسػػل كجػػوب اإلٲبػػاف ابلكتػػا ا٤بنزلػػة علػػى -تعػػاا 
 ا٤بةاحث التالية:اإلٲباف    .ك٤بعرفة بيانو عن ذلك نقف مع 

 اظتنزلة. اإلعتيةاظتبحث األكؿ: اإلمياف ابلكتب 
 .اإلعتيةحتريف بعض الكتب اظتبحث الثاين: 

 كخصائصو.   ابلقرآف الكرش: اإلمياف لثاظتبحث الثا

 .كاظتبلحدة اإلعتية بػػػػػػػػػػػػػالكت :الرابع اظتبحث
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 اظتنزلة. اإلعتيةاظتبحث األكؿ: اإلمياف ابلكتب 
 اظتطلب األكؿ: حكم اإلمياف ابلكتب كأدلتو.

 .حكم اإلمياف ابلكتب أكالن:

اإلٲبػػاف بكتػػا هللا الػػٍب أنزلػػت علػػى رسػػلو كلهػػا ركػػن عتػػي  مػػن أركػػاف اإلٲبػػاف كأصػػل كةػػّب مػػن أصػػوؿ 
 ال يتحقق اإلٲباف إال بو. الدين،

 حكػػػ  اإلٲبػػػاف ابلكتػػػا بقولػػػو: ق ِٖٕ)ت-رٞبػػػو هللا تعػػػاا–كقػػػد أابف شػػػيخ اإلسػػػالـ ابػػػن تيميػػػة  
ٝبيػػع مػػا ٰبتػػاج النػػاس إليػػو ُب الػػدين كأصػػولو كفركعػػو -الةقػػرةسػػورة  –فتضػػمنت ىػػذه السػػورة الواحػػدة "

كالرسػل كختمهػا ابإلٲبػاف ابلكتػا كالرسػل كافتتحها ابإلٲباف ابلكتا كالرسل ككسطها ابإلٲباف ابلكتا 
  .(ُ)"ف ف اإلٲباف ابلكتا كالرسل ىو عمود اإلٲباف كقاعدتو كٝباعو

فاإلٲباف ٗبا أنزؿ إليو كما أنزؿ من قةلو يتضمن اإلٲباف ابلكتا "ُب موضع آخر: -رٞبو هللا تعاا-كقاؿ
اإلٲباف ابلكتا كالرسل فتضمنت اإلٲباف كاإلٲباف اب يدخل ُب اإلٲباف ابلغيا كُب  كا٤بالئكة،كالرسل 

 .(ِ)"ابلقواعد ا٣بمس 

كمن مل يؤمن  حك  اإلٲباف ابلكتا ق ُٕٓ)ت-رٞبو هللا تعاا-كأكضح اإلماـ ابن القي           
فهذه األصوؿ ا٣بمس  كالرسل،كاإلٲباف اب كاليـو اآلخر داخل ُب اإلٲباف ابلكتا "  ا فليس ٗبؤمن:

يقـو اإلٲباف  ا حٌب تصّب كا ا  كاليقْب: أفمل يؤمن  ا فليس ٗبؤمن  من-اب٤بالئكةمع اإلٲباف –
.(3)"معاينة للقلا مشاىدة لو نسةتها إا الةصّبة كنسةة الشمس

      

  
                                                           

 .(ْٔ/ ٓ) ،ُط، اصتواب الصحيح ظتن بدؿ دين اظتسيح تيمية، نانتر: اب (ُ)
 .(ُّٓ/ ُْ) ،ّ، طالفتاكل غتموع، تيمية نانتر: اب (ِ)
 ."بتصرؼ".ُٗص، ُط ، ابن القيم إىل أحد إخوانو رسالة، ابن القي  (ّ)
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 كحديث السعدم عن حكمها. اإلعتية اإلمياف ابلكتبأدلة  :اثنيان 

 الدليل األكؿ:

چ   چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ٹ ٹ چ 

 چژژ  ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  
(ُ)،  

بوجوب اإلٲباف بكل ما ذكر فيهػا السابقة تفسّبه ل ية  عند-تعااهللا  رٞبو-السعدم الشيخ كقد بْبَّ 
"كأمػػر هللا تعػػاا ىنػػا  فقػػاؿ:الكفػػر بػػركن منهػػا كفػػر ٔبميعهػػا  كركده، كأفإٝبػػاالن كتفصػػيالن علػػى حسػػا 

ابإلٲباف بو كبرسولو، كابلقػرآف كابلكتػا ا٤بتقدمػة، فهػذا كلػو مػن اإلٲبػاف الواجػا الػذم ال يكػوف العةػد 
مؤمنا إال بو، إٝباال فيما مل يصل إليػو تفصػيلو كتفصػيال فيمػا علػ  مػن ذلػك ابلتفصػيل، فمػن آمػن ىػذا 

ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ   چ بو، فقد اىتدل كأ٪بح. اإلٲباف ا٤بامور

 چڳ  ڳ  
كأم ضالؿ أبعد من ضالؿ من ترؾ طريق ا٥بدل ا٤بستقي ، كسلك الطريػق ا٤بوصػلة لػو  (ِ)

كاعلػػػ  أف الكفػػػر بشػػػيت مػػػن ىػػػذه ا٤بػػػذكورات كػػػالكفر ٔبميعهػػػا، لتالزمهػػػا كامتنػػػاع  إا العػػػذاب األلػػػي ؟
 .(ّ)ا دكف بعض"كجود اإلٲباف بةعضه

 الدليل الثاين: 

ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ      ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ٹ ٹ چ 

چڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   
، يقػػػػػػػػػػػػػػػوؿ الشػػػػػػػػػػػػػػػيخ (ْ)

چٹ   ٹ  ٹ   چ عند تفسّبه ل ية :" -رٞبو هللا تعاا -السعدم
يشمل القرآف كالسنة لقولػو تعػاا: (ٓ)

، فيػػدخل فيػػػو اإلٲبػػاف ٗبػػػا تضػػمنو كتػػػاب هللا كسػػنة رسػػػولو (ٔ) چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  چ 
                                                           

 .ُّٔآية:النسات سورة (ُ)
 .ُّٔآية:جزت من النسات سورة (ِ)
 (.َِٗ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترّ)
 .ُّٔآية:سورة الةقرة(ْ)
 .ُّٔآية:جزت من سورة الةقرة(ٓ)
 .ُُّآية:جزت من سورة النسات (ٔ)
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مػػن صػػفات الةػػارم، كصػػفات رسػػلو، كاليػػـو اآلخػػر، كالغيػػوب ا٤باضػػية كا٤بسػػتقةلة، كاإلٲبػػاف ٗبػػا تضػػمنو 
 ، كأحكاـ ا١بزات كغّب ذلك. ذلك من األحكاـ الشرعية األمرية

چٹ  ڤ  ڤ  ڤ        چ
اآلية، فيو اإلٲباف ٔبميع الكتػا ا٤بنزلػة علػى ٝبيػع األنةيػات، إا آخر  (ُ)

كاإلٲبػػػػاف ابألنةيػػػػات عمومػػػػا كخصوصػػػػا، مػػػػا نػػػػر عليػػػػو ُب اآليػػػػة، لشػػػػرفه  كإلتيػػػػا   ابلشػػػػرائع الكةػػػػار. 
فالواجػػا ُب اإلٲبػػاف ابألنةيػػات كالكتػػا، أف يػػؤمن  ػػ  علػػى كجػػو العمػػـو كالشػػموؿ، ٍب مػػا عػػرؼ مػػنه  

چچ  چ  چ  چ  ڇ    چ :تعػػػاا كقولػػػو بػػػو مفصػػػال.ابلتفصػػػيل، كجػػػا اإلٲبػػػاف 
أم: بػػػل نػػػؤمن  ػػػ     (ِ)
 كله ، ىذه خاصية ا٤بسلمْب، الٍب انفردكا  ا عن كل من يدعي أنو على دين.

زعمػػػوا أ ػػػػ  يؤمنػػػػوف ٗبػػػػا يؤمنػػػوف بػػػػو مػػػػن الرسػػػػل  كإف-فػػػاليهود كالنصػػػػارل كالصػػػػابئوف كغػػػػّبى  
يكفركف بغػّبه، فيفرقػوف بػْب الرسػل كالكتػا، بعضػها يؤمنػوف بػو كبعضػها يكفػركف بػو،  ف   -كالكتا 

كيػػػنقض تكػػػذيةه  تصػػػديقه ، فػػػ ف الرسػػػوؿ الػػػذم زعمػػػوا، أ ػػػ  قػػػد آمنػػػوا بػػػو، قػػػد صػػػدؽ سػػػائر الرسػػػل 
 ف ذا كذبوا دمحما، فقد كذبوا رسو٥ب  فيما أخربى  بو، فيكوف كفرا برسو٥ب .، كخصوصا دمحم 

چڄ  ڃ  ڃ   ڃ  ڃ    چ: تعػػػاا كُب قولػػػو
داللػػػة علػػػى أف عطيػػػة الػػػدين، ىػػػي العطيػػػة   (ّ)

األخركية. مل أيمران أف نؤمن ٗبا أكٌب األنةيات من ا٤بلك كا٤باؿ ك٫بػو  ا٢بقيقية ا٤بتصلة ابلسعادة الدنيوية ك
ككسائط بػْب كفيو أف األنةيات مةلغوف عن هللا،  ذلك، بل أمران أف نؤمن ٗبا أعطوا من الكتا كالشرائع.
 .(ْ)هللا كبْب خلقو ُب تةليغ دينو، ليس ٥ب  من األمر شيت"

 الدليل الثالث:

                                                           

 .ُّٔآية:جزت من سورة الةقرة(ُ)
 .ُّٔآية:جزت من سورة الةقرة(ِ)
 .ُّٔآية:جزت من سورة الةقرة(ّ)
تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن لنفس ا٤بؤلف: انتر ك(.ٕٔ/  ُ)،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انتر4)

  .(ُِ/  ُ) ،ُط ،القرآف
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ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  قولػػػػػػو تعػػػػػػاا:

چہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  
رٞبػػػو  –يةػػػْب الشػػػيخ السػػػعدم، (ُ)

:"ٱبػرب بقولػو  تضمنتو من األخةار كاألكامػر كالنػواىي ىذه اآلية بوجوب االٲباف ابلكتا كما عند –هللا 
تعاا عن إٲباف الرسوؿ كا٤بؤمنْب معو، كانقيػادى  كطػاعته  كسػؤا٥ب  مػع ذلػك ا٤بغفػرة، فػاخرب أ ػ  آمنػوا 

و، كأخػػربت بػػو عنػػو اب كمالئكتػػو ككتةػػو كرسػػلو، كىػػذا يتضػػمن اإلٲبػػاف ٔبميػػع مػػا أخػػرب هللا بػػو عػػن نفسػػ
رسػػلو مػػن صػػفات كمالػػو كنعػػوت جاللػػو علػػى كجػػو اإلٝبػػاؿ كالتفصػػيل، كتنزيهػػو عػػن التمثيػػل كالتعطيػػل 
كعػػػن ٝبيػػػع صػػػفات الػػػنقر، كيتضػػػمن اإلٲبػػػاف اب٤بالئكػػػة الػػػذين نصػػػت علػػػيه  الشػػػرائع ٝبلػػػة كتفصػػػيال 

ا مػػن األخةػػار كعلػػى اإلٲبػػاف ٔبميػػع الرسػػل كالكتػػا، أم: بكػػل مػػا أخػػربت بػػو الرسػػل كتضػػمنتو الكتػػ
كاألكامػػر كالنػػواىي، كأ ػػ  ال يفرقػػوف بػػْب أحػػد مػػن رسػػلو، بػػل يؤمنػػوف ٔبمػػيعه ، أل ػػ  كسػػائط بػػْب هللا 

 .(ِ)كبْب عةاده، فالكفر بةعضه  كفر ٔبميعه  بل كفر اب"

 التصػديق اإلٲبػاف أصػوؿ مػن-رٞبػو هللا تعػاا–يتضح لنا ٩با سةق ككضحو الشيخ السعدم لذا 
، للنػاس بلَّغوىػا أب ػ  كالتصػديق كأنةيائػو، رسػلو عةػاده، بواسػطة إا هللا أنز٥بػا الػٍب اإل٥بية ابلكتا ا١باـز

ؤمن تفصػػيالن ٗبػػا كرد ذكػػره ُب القػػرآف نػػوقن أب ػػا نػػرباس ىدايػػة للةشػػرية، ك نػػٝبلػػة كتفصػػيالن، ك  اإلٲبػػاف  ػػاك 
ىو أجل الكتا كأعتمها ا٤بشػتمل علػى ا٢بػق ُب  الكرمي؛ الذمؤمن ابلقرآف نىذه الكتا ك  الكرمي من

الفرقػػػػاف بػػػػْب ا٢بػػػػق كالةاطػػػػل، كا٥بػػػػدل كالضػػػػالؿ، كأىػػػػل السػػػػعادة كأىػػػػل بػػػػو ك  ،إخةػػػػاره كأكامػػػػره كنواىيػػػػو
  .الشقاكة

 .اإلعتية ابلكتباظتطلب الثاين: كيفية اإلمياف 

اإلٲباف بكتا هللا يشتمل على عػدة جوانػا دلػت النصػوص علػى كجػوب اعتقادىػا كتقريرىػا لتحقيػق  
 كىي: عنها، –رٞبو هللا تعاا –نذكرىا مع طرح كالـ السعدم  اإلٲباف.ىذا الركن العتي  من أركاف 

  اصتاـز التصديا:أكالن 

                                                           

 .ِٖٓآية:سورة الةقرة (ُ)
 (.َُِ/  ُ) ،مرجع سابا السعدم، :(انترِ)
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 شػػات.كأف هللا تكلػػ   ػا حقيقػػة كمػا  غػّبه،كأ ػا كػػالـ هللا تعػاا ال كػػالـ  ،أب ػا كلهػػا منزلػة مػػن هللا 
ٻ  ٻ     ٻ    پ      پ   پ        پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ     ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ ٹ چ 

چٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ 
أف الكتا اإل٥بية منزلة من  -رٞبو هللا تعاا -، كقد بْب الشيخ السعدم(ُ)

"هللا ىػو اإللػو ا٢بػق ا٤بتصػف بصػفات األلوىيػة الػٍب مرجعهػا عند هللا تعاا فقاؿ عند تفسّبه ٥بذه اآلية:
چ پ چ ػػػػػػػػػػػف إا ا٢بيػػاة ك القيوميػػة، 

ا٢بػػي مػػن لػػو ا٢بيػػاة العتيمػػة الكاملػػة ا٤بسػػتلزمة ١بميػػع الصػػفات  (ِ)
الٍب ال تت  كال تكمل ا٢بياة إال  ا كالسمع كالةصر كالقدرة كالقوة كالعتمة كالةقػات كالػدكاـ كالعػز الػذم 

چ پ چ ال يػػراـ
الػػذم قػػػاـ بنفسػػو فاسػػتغُب عػػػن ٝبيػػع ٨بلوقاتػػػو، كقػػاـ بغػػّبه فػػػافتقرت إليػػو ٝبيػػػع   (ّ)

٨بلوقاتػػػو ُب اإلٯبػػػاد كاإلعػػػداد كاإلمػػػداد، فهػػػو الػػػذم قػػػاـ بتػػػدبّب ا٣بالئػػػق كتصػػػريفه ، تػػػدبّب لوجسػػػاـ 
 كللقلوب كاألركاح.

الكتػػػاب، الػػػذم ىػػػو أجػػػل  كمػػػن قيامػػػو تعػػػاا بعةػػػاده كرٞبتػػػو  ػػػ  أف نػػػزؿ علػػػى رسػػػولو دمحم 
الكتا كأعتمها ا٤بشتمل على ا٢بق ُب إخةاره كأكامره كنواىيو، فما أخرب بو صدؽ، كما حك  بػو فهػو 

چٺ  ٺ  ٺ  ٿ   چالعػػػدؿ، كأنزلػػػو اب٢بػػػػق ليقػػػـو ا٣بلػػػػق بعةػػػادة ر ػػػػ  كيتعلمػػػوا كتابػػػػو 
مػػػن الكتػػػػا (ْ)

و ا٤بػػردكد، كىػػو ا٤بطػػابق ٥بػػا ُب ٝبيػػع السػػابقة، فهػػو ا٤بزكػػي ٥بػػا، فمػػا شػػهد لػػو فهػػو ا٤بقةػػوؿ، كمػػا رده فهػػ
ا٤بطالػػػا الػػػٍب اتفػػػق عليهػػػا ا٤برسػػػلوف، كىػػػي شػػػاىدة لػػػو ابلصػػػدؽ، فاىػػػل الكتػػػاب ال ٲبكػػػنه  التصػػػديق 

چٿ  ٿ   چ :بكتةه  إف مل يؤمنوا بػو، فػ ف كفػرى  بػو يػنقض إٲبػا   بكتػةه ، ٍب قػاؿ تعػاا 
أم: (ٓ)

چٿ چعلى موسى 
 على عيسى.(ٔ)

                                                           

 .ْ-ِاآلايت:آؿ عمراف سورة  (ُ)
 .ِ:جزت من آية آؿ عمراف سورة  (ِ)
 .ِ:جزت من آية آؿ عمراف سورة  (ّ)
 .ّ:جزت من آيةآؿ عمراف سورة  (ْ)
 .ّ:جزت من آيةآؿ عمراف سورة  (ٓ)
 .ّ:جزت من آيةآؿ عمراف سورة  (ٔ)
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چٹ   ٹ   چ
چٹ  ڤ   چإنزاؿ القرآف (ُ)

التاىر أف ىذا راجع لكل ما تقػدـ، أم: أنػزؿ (ِ)
هللا القرآف كالتوراة كاإل٪بيل ىدل للنػاس مػن الضػالؿ، فمػن قةػل ىػدل هللا فهػو ا٤بهتػدم، كمػن مل يقةػل 

چڤ  ڤ  چذلػػػك بقػػػي علػػػى ضػػػاللو 
أم: ا٢بجػػػج ك الةينػػػات كالرباىػػػْب القاطعػػػات الدالػػػة علػػػى (ّ)

كا٤بطالا، ككػذلك فصػل كفسػر مػا ٰبتػاج إليػو ا٣بلػق حػٌب بقيػت األحكػاـ جليػة ظػاىرة، ٝبيع ا٤بقاصد 
 .(ْ)فل  يةق ألحد عذر كال حجة ٤بن مل يؤمن بو كآبايتو"

 .  إىل عبادة هللا كحدهالدعوة  اثنيان:

ڦ  ڦ      ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ     ڃ  ٹ ٹ چ كقد جاتت اب٣بّب كا٥بدل كالنور كالضيات ، 

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ڌ      ڎ  ڎ      ڈ  ڈ      

چژ  ژ  
:"كىذه اآليػة نزلػت ردا  حوؿ ىذا ا٤بفهـو -رٞبو هللا تعاا -، يقوؿ الشيخ السعدم(ٓ)

٤با أمرى  ابإلٲباف بو كدعاى  إا طاعتو: أتريد اي دمحم أف نعةدؾ  ردا ٤بن قاؿ من أىل الكتاب للنيب 
چڦ  ڦ      ڦ    چ مع هللا، فقولو 

(ٔ)
أم: ٲبتنع كيستحيل على بشر مىنَّ هللا عليو إبنزاؿ الكتػاب كتعليمػو    

چڃ  ڃ  چ  چ     چ  چ  ڇ   ڇ  ڇ  چ كتعليمو ما مل يكن يعل  كإرسالو للخلػق 
فهػذا مػن أ٧بػل (ٕ)

كره مػػػػن أحػػػػد مػػػػن األنةيػػػػات علػػػػيه  أفضػػػػل الصػػػػالة كالسػػػػالـ، ألف ىػػػػذا أقػػػػةح األكامػػػػر علػػػػى اػػػػاؿ صػػػػد
اإلطػػػالؽ، كاألنةيػػػات أكمػػػل ا٣بلػػػق علػػػى اإلطػػػالؽ، فػػػاكامرى  تكػػػوف مناسػػػةة ألحػػػوا٥ب ، فػػػال أيمػػػركف إال 

 .(ٖ)ٗبعايل األمور كى  أعت  الناس  يا عن األمور القةيحة"

                                                           

 .ْ:جزت من آيةآؿ عمراف سورة  (ُ)
 .ْ:جزت من آيةآؿ عمراف سورة  (ِ)
 .ْ:جزت من آيةآؿ عمراف سورة  (ّ)
 (.ُُِ/  ُ ،)ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترْ)
 .ٕٗآية:سورة آؿ عمراف (ٓ)
 .ٕٗآية: جزت من سورة آؿ عمراف (ٔ)
 .ٕٗآية: جزت من سورة آؿ عمراف (ٕ)
 (.ُّٔ/  ُ) ،اظترجع السابا السعدم، :(انترٖ)
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چڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻۀ  ٹ ٹ چ  ك
 

"شػػهر رمضػػاف،  مةينػػان أف القػػرآف كتػػاب ا٥بدايػػة كا٢بػػق: -رٞبػػو هللا تعػػاا  –،يقػػوؿ الشػػيخ السػػعدم (ُ)
الشػػهر العتػػي ، الػػذم قػػد حصػػل لكػػ  فيػػو مػػن هللا الفضػػل العتػػي ، كىػػو القػػرآف الكػػرمي، ا٤بشػػتمل علػػى 

تةيػػْب ا٢بػػق أبكضػػح بيػػاف، كالفرقػػاف بػػْب ا٢بػػق كالةاطػػل، كا٥بػػدل ا٥بدايػػة ٤بصػػا٢بك  الدينيػػة كالدنيويػػة، ك 
 .(ِ)كالضالؿ، كأىل السعادة كأىل الشقاكة"

 .بعضان اإلمياف أبف كتب هللا يصدؽ بعضها  اثلثان:

عنػػد تفسػػّبه لقولػػو  ذلػػك-تعػػاارٞبػػو هللا –كقػػد بػػْب الشػػيخ السػػعدم  تعػػارض،فػػال تنػػاقض بينهػػا كال 
چڇ  ڇ     ڇ   ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژژ  چ تعػػػػػػػػػػػػاا: 

ڇ  ڇ     چ :"(ّ)

چ ڇ
(ْ)

چ ڍچ  الػػػػػذم ىػػػػػو القػػػػػرآف العتػػػػػي ، أفضػػػػػل الكتػػػػػا كأجلهػػػػػا.   
(ٓ)

أم: إنػػػػػزاال اب٢بػػػػػق،    
چ ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈچ كمشتمال على ا٢بق ُب أخةاره كأكامره كنواىيو. 

(ٔ)
ألنو شهد ٥بػا    

أخةارىػا، كشػرائعو الكةػار شػرائعها، كأخػربت بػو، فصػار كجػوده مصػداقا كافقها، كطابقت أخةػاره  ٥با ك
چڈ   ژژ   چ            ٣بربىا.

(ٕ)
أم: مشتمال على ما اشتملت عليو الكتػا السػابقة، كزايدة ُب ا٤بطالػا    

ا٤بطالػػا اإل٥بيػػة كاألخػػالؽ النفسػػية. فهػػو الكتػػاب الػػذم تتةػػع كػػل حػػق جػػاتت بػػو الكتػػا فػػامر بػػػو، 
 الطرؽ ا٤بوصلة إليو. كحث عليو، كأكثر من

                                                           

 .ُٖٓآية: جزت من الةقرة (سورةُ)
 (.ٖٔ/  ُ) ،مرجع سابا السعدم، :(انترِ)
 .ْٖآية:جزت من ا٤بائدة (سورةّ)
 .ْٖآية:جزت من ا٤بائدة (سورةْ)
 .ْٖآية:جزت من ا٤بائدة (سورةٓ)
 .ْٖآية:جزت من ا٤بائدة (سورةٔ)
 .ْٖآية:جزت من ا٤بائدة (سورةٕ)
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كىػػو الكتػػاب الػػذم فيػػو نةػػػا السػػابقْب كالالحقػػْب، كىػػو الكتػػػاب الػػذم فيػػو ا٢بكػػ  كا٢بكمػػػة، 
كاألحكاـ الذم عرضت عليو الكتا السابقة، فما شهد لو ابلصػدؽ فهػو ا٤بقةػوؿ، كمػا شػهد لػو ابلػرد 

 .(ُ)لفو"فهو مردكد، قد دخلو التحريف كالتةديل، كإال فلو كاف من عند هللا، مل ٱبا

فيجػػا اإلٲبػػاف  ػػذا كاعتقػػاد سػػالمة كتػػا هللا تعػػاا مػػن كػػل تنػػاقض أك تعػػارض، كىػػذا مػػن    
ككػػالـ هللا عػػػن كػػالـ ا٣بلػػػق فػػ ف كتػػػا ا٤بخلػػوقْب عرضػػػة ،أعتػػ  خصػػػائر كتػػا هللا عػػػن كتػػا ا٣بلػػػق 

إا كصػػػف القػػػرآف بػػػذلك عنػػػد  -رٞبػػػو هللا–للػػػنقر كا٣بلػػػل كالتعػػػارض ،كقػػػد أشػػػار الشػػػيخ السػػػعدم 
چچ  چ  چڇ  ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  چ  تفسّبه لقولو تعاا:

،:"أيمػر (ِ)
، تعػػاا ذلػػك فػػ ف  بتػػدبر كتابػػو، كىػػو التامػػل ُب معانيػػو، كٙبػػديق الفكػػر فيػػو، كُب مةادئػػو كعواقةػػو، كلػػواـز

، كبػػو يػػزداد تػػدبر كتػػاب هللا مفتػػاح للعلػػـو كا٤بعػػارؼ، كبػػو يسػػتنتج كػػل خػػّب كتسػػتخرج منػػو ٝبيػػع  العلػػـو
كمػا ينػزه عنػو  ؛اإلٲباف ُب القلا كترسخ شجرتو. ف نو يعرًٌؼ ابلرب ا٤بعةود، كما لو من صػفات الكمػاؿ

من ٠بات النقر، كيعرًٌؼ الطريق ا٤بوصلة إليو كصفة أىلها، كما ٥ب  عنػد القػدـك عليػو، كيعػرًٌؼ العػدك 
اب، كصفة أىلها، كمػا ٥بػ  عنػد كجػود أسػةاب الذم ىو العدك على ا٢بقيقة، كالطريق ا٤بوصلة إا العذ

 العقاب.

ككلما ازداد العةد أتمال فيو ازداد علما كعمال كبصّبة، لذلك أمر هللا بذلك كحث عليػو كأخػرب أنػو ىػو 
چڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ   ڃ   چ  چ  ٹ ٹ چ  ا٤بقصػػػػػػود إبنػػػػػػزاؿ القػػػػػػرآف، كمػػػػػػا

چک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ ،(ّ)
(ْ). 

كمن فوائد التدبر لكتاب هللا: أنو بذلك يصل العةد إا درجة اليقْب كالعل  أبنػو كػالـ هللا،     
ألنو يراه يصدؽ بعضو بعضا، كيوافػق بعضػو بعضػا. فػَبل ا٢بكػ  كالقصػة ك اإلخةػارات تعػاد ُب القػرآف 

أنػو مػن ُب عدة مواضع، كلهػا متوافقػة متصػادقة، ال يػنقض بعضػها بعضػا، فةػذلك يعلػ  كمػاؿ القػرآف ك 

                                                           

 (.ِّْ/  ُ ،)ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترُ)
 .ِٖآية:النسات  سورة (ِ)
 .ِٗآية:ص سورة (ّ)
 .ِْآية:دمحم سورة (ْ)
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ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ٹ ٹ چ عنػػػد مػػػن أحػػػاط علمػػػو ٔبميػػػع األمػػػور، فلػػػذلك 

چڈ  
 .(ِ)أم: فلما كاف من عند هللا مل يكن فيو اختالؼ أصال"(ُ)

 .رابعان: االعتقاد اصتاـز بنسخ رتيع الكتب كالصحف

كأنػػػو ال يسػػػع أحػػػدان مػػػن اإلنػػػس أك ا١بػػػن، ال مػػػن  الكػػػرمي،ابلقػػػرآف  رسػػػلو،الػػػٍب أنز٥بػػػا هللا علػػػى  
يعةػػػػدكا هللا بعػػػػد نػػػػزكؿ القػػػػرآف بغػػػػّب مػػػػا جػػػػات فيػػػػو أك  غػػػػّبى ، أفأصػػػػحاب الكتػػػػا السػػػػابقة، كال مػػػػن 

چ  ذلػػك عنػػد تفسػػّبه لقولػػو تعػػاا: -رٞبػػو هللا تعػػاا–كقػػد بػػْب الشػػيخ السػػعدم  يتحػػاكموا إا غػػّبه .

  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ  ڃ

رٞبػػػػػػػػػػػػو هللا -،فيقػػػػػػػػػػػػوؿ  (ّ) چڃ  چ   چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  
:"٤بػػا ذكػػر تعػػاا مػػا أخػػذه هللا علػػى أىػػل الكتػػاب مػػن اليهػػود كالنصػػارل، كأ ػػ  نقضػػوا ذلػػك إال -تعػػاا

، كاحتج عليه  آبية قاطعة دالة على صحة نةوتو، كىي: قليال منه ، أمرى  ٝبيعا أف يؤمنوا ٗبحمد 
أنو بْب ٥ب  كثّبا ٩با ٱبيٍفيوف عن الناس، حٌب عػن العػواـ مػن أىػل ملػته ، فػ ذا كػانوا ىػ  ا٤بشػار إلػيه  ُب 
العل  كال عل  عند أحد ُب ذلك الوقت إال ما عندى ، فا٢برير على العل  ال سػةيل لػو إا إدراكػو إال 

ػٌي ال يقػرأ  لرسوؿ منه ، ف تياف ا  ذا القرآف العتػي  الػذم بػْبَّ بػو مػا كػانوا يتكاٛبونػو بيػنه ، كىػو أيمًٌ
ُب كتػػػػةه ، ككجػػػػود  مػػػػن أدؿ الػػػػدالئل علػػػػى القطػػػػع برسػػػػالتو، كذلػػػػك مثػػػػل صػػػػفة دمحم -كال يكتػػػػا 

 الةشائر بو ُب كتةه ، كبياف آية الرج  ك٫بو ذلك.

چ  ڇ  ڇ   چتقتضػػيو ا٢بكمػػة.أم: يػػَبؾ بيػػاف مػػا ال    (ْ) چ ڃ  چ   چچ چ

 كىو القرآف، يستضات بو ُب ظلمات ا١بهالة كعماية الضاللة.   (ٓ) چڇ  ڇ  

                                                           

 .ِٖآية:جزت من النسات  سورة (ُ)
 (.ُٖٗ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترِ)
 .ُٓآية:جزت من سورة ا٤بائدة(ّ)
 .ُٓآية:جزت من سورة ا٤بائدة(ْ)
 .ُٓآية:جزت من سورة ا٤بائدة(ٓ)
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لكػل مػا ٰبتػػاج ا٣بلػق إليػو مػػن أمػور ديػنه  كدنيػػاى . مػن العلػػ  اب    (ُ) چڍ   ڍ   چ
 .(ِ)كأ٠بائو كصفاتو كأفعالو، كمن العل  أبحكامو الشرعية كأحكامو ا١بزائية"

 .من كتبو على كجو اطتصوصخامسان: اإلمياف مبا شتى هللا 

چ  ، يقػوؿ الشػيخ السػعدم عنػد تفسػّبه لقولػو تعػاا:هللا كرسولو عنهاكالتصديق  ا ، كإبخةار 

چڤ  ڤ  ڤ  ڦ  
،:"يشػػمل اإلٲبػػاف ابلكتػػا  السػػابقة، كيتضػػمن اإلٲبػػاف ابلكتػػا اإلٲبػػاف ابلرسػػل كٗبػػا (ّ)

التػػػوراة كاإل٪بيػػػل ك الزبػػػور، كىػػػذه خاصػػػية ا٤بػػػؤمنْب يؤمنػػػوف ٔبميػػػع الكتػػػا اشػػػتملت عليػػػو، خصوصػػػا 
 .(ْ)السماكية  كٔبميع الرسل فال يفرقوف بْب أحد منه "

چمب  ىب  يب    جت      ٹ ٹ چ كمػػػا   فكػػػاف جػػػزاؤى  عنػػػد ر ػػػ 
أل ػػػ  ٝبعػػػوا بػػػْب العلػػػ  كاإلٲبػػػاف  (ٓ)

 .(ٔ)كالعمل الصاّب، كاإلٲباف ابلكتا كالرسل السابقة كالالحقة

 السابقة. اإلعتية الكتباظتطلب الثالث: 

 ىي:السابقة  اإل٥بية الكتا

 ذلك-تعاارٞبو هللا –كقد بْب الشيخ السعدم  .كىي كتاب هللا الذم آاته موسى التوراة:أكالن: 
ې  ې    ې  ې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ      وئ  وئ  چ  عنػػػػػد تفسػػػػػّبه لقولػػػػػو تعػػػػػاا:

چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   
چ ې  ې    ې  ېچ  ،فقػػػػاؿ:"(ٕ)

(ٖ)
ى   چكىػػػػو التػػػػوراة   

                                                           

 .ُٓآية:جزت من سورة ا٤بائدة(ُ)
 (.ِِٔ/  ُ، )ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترِ)
 .ْآية  :الةقرة سورة (ّ)
 (.َْ/  ُ) ،مرجع سابا السعدم، :(انترْ)
 .ُِٔآية:جزت من النسات سورة (ٓ)
 (.ُِْ/ُ،)ُ، طالرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترٔ)
 .ّْآية: القصر سورة (ٕ)
 .ّْآية:جزت من القصر سورة (ٖ)
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چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ   
الػذين كػاف خػاٛبته  ُب اإلىػالؾ العػاـ، فرعػوف كجنػوده. كىػذا دليػل    ،(ُ)

 ا٥بالؾ العاـ، كشرع جهاد الكفار ابلسيف.على أنو بعد نزكؿ التوراة، انقطع 

چوئ  وئ   چ
(ِ)

، فيػػو بصػػائر للنػػاس، أم: أم: كتػػاب اَّلٌل، الػػذم أنزلػػو علػػى موسػػى   
أمور يةصركف  ا ما ينفعه ، كما يضرى ، فتقـو ا٢بجة علػى العاصػي، كينتفػع  ػا ا٤بػؤمن، فتكػوف رٞبػة 

 . (ّ)ُب حقو، كىداية لو إا الصراط ا٤بستقي "

كصف التوراة، كبياف ما اشتملت عليو من النور  ُب-تعاارٞبو هللا -كقد قاؿ الشيخ السعدم 
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ     چ  ك ا٥بداية عند تفسّبه لقولو تعاا:

ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ          گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  

ڇ  ڍ  چ  قػػاؿ:"، (ْ) چھ  ھ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ  ھ 

چڌ   ڌ   چ. علػػى موسػػى بػػن عمػػراف (ٓ) چڍ 
يهػػدم إا اإلٲبػػاف كا٢بػػق، ك يعصػػ  مػػن (ٔ)

چڎڎ   چالضػػػاللة 
ٹ يستضػػػات بػػػو ُب ظلػػػ  ا١بهػػػل كا٢بػػػّبة كالشػػػكوؾ، كالشػػػةهات كالشػػػهوات، كمػػػا (ٕ)

چڈ  ڈ     چ (ٖ) ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ٹ چ 
بْب الذين ىادكا، (ٗ)

چژ  ژ  ڑ ڑ     ک   چىػػػػػػػػادكا، أم: اليهػػػػػػػػود ُب القضػػػػػػػػااي كالفتػػػػػػػػاكل 
 كانقػػػػػػػػادكا  (َُ)

ألكامػره، الػػذين إسػػالمه  أعتػػ  مػػن إسػالـ غػػّبى ، كىػػ  صػػفوة هللا مػػن العةػاد. فػػ ذا كػػاف ىػػؤالت النةيػػوف 
راذؿ مػػن اليهػػود ائتمػوا كمشػػوا خلفهػا، فمػػا الػذم منػػع ىػؤالت األ الكػراـ كالسػػادة لػوانـ قػػد اقتػدكا  ػػا ك

                                                           

 .ّْآية:جزت من القصر سورة (ُ)
 .ّْآية: جزت من القصر سورة (ِ)
 (.ُٔٔ/  ُ) ،مرجع سابا السعدم، :(انترّ)
 .ْْآية:ا٤بائدة سورة  (ْ)
 .ْْآية:جزت من ا٤بائدة سورة  (ٓ)
 .ْْآية:جزت من ا٤بائدة سورة  (ٔ)
 .ْْآية:جزت من ا٤بائدة سورة  (ٕ)
 .ْٖآيةاألنةيات:  سورة  (ٖ)
 .ْْآية:جزت من ا٤بائدة سورة  (ٗ)
 .ْْآية:جزت من ا٤بائدة سورة  (َُ)
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، الذم ال يقةػل  من االقتدات  ا؟ كما الذم أكجا ٥ب  أف ينةذكا أشرؼ ما فيها من اإلٲباف ٗبحمد
عمػػل ظػػاىر كابطػػن، إال بتلػػك العقيػػدة؟ ىػػل ٥بػػ  إمػػاـ ُب ذلػػك؟ نعػػ  ٥بػػ  أئمػػة دأ ػػ  التحريػػف، كإقامػػة 

اطػل، أكلئػك أئمػة الضػالؿ الػذين التاكػل بكتمػاف ا٢بػق، كإظهػار الة رايسته  كمناصػةه  بػْب النػاس، ك
 يدعوف إا النار.

چک  ک   چ: تعاا كقولو
أم: ككذلك ٰبك  ابلتوراة للذين ىادكا أئمة الدين من (ُ)

من الرابنيْب، أم: العلمات العاملْب ا٤بعلمْب الذين يربوف الناس أبحسن تربية، كيسلكوف معهػ  مسػلك 
الكةػػػار الػػػذين يقتػػػدل أبقػػػوا٥ب ، كترمػػػق آاثرىػػػ ، ك٥بػػػ  لسػػػاف كاألحةػػػار أم: العلمػػػات  األنةيػػػات ا٤بشػػػفقْب.
 .(ِ)الصدؽ بْب أ٩به "

ككثّبان ما يقرف سػةحانو بػْب القػرآف كالتػوراة ؛كذلػك أل مػا أفضػل كتػابْب أنز٥بمػا هللا تعػاا علػى 
ڇ  ڍ  ڍ  چ  ذلك عند تفسػّبه لقولػو تعػاا:-رٞبو هللا  تعاا -خلقو ، كقد بْب الشيخ السعدم

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ک  گ  گ  

 چگ   گ  ڳڳ  ڳ  ڳ    ڱ  ڱ  
،"كثّبا ما ٯبمع تعاا، بْب ىذين الكتابْب ا١بليلْب، اللػذين مل (ّ)

التػػوراة كالقػػرآف :مل يطػػرؽ العػػامل أفضػػل منهمػػا، كال أعتػػ  ذكػػرا، كال أبػػرؾ، كال أعتػػ  ىػػدل كبيػػاان، كٮبػػا 
 چ ڌ چفاخرب أنو آتى موسى أصال كىاركف تةعا 

كىي التػوراة الفارقػة بػْب ا٢بػق كالةاطػل، كا٥بػدل (ْ)
 چڎ   چكالضػػػػػالؿ، كأ ػػػػػا 

أيًب بػػػػػو السػػػػػالكوف، كتعػػػػػرؼ بػػػػػو  أم: نػػػػػور يهتػػػػػدم بػػػػػو ا٤بهتػػػػػدكف، ك(ٓ)
 چڎ   ڈ      چوايػػػة، األحكػػػاـ، كٲبيػػػز بػػػو بػػػْب ا٢بػػػالؿ كا٢بػػػراـ، كينػػػّب ُب ظلمػػػة ا١بهػػػل كالةػػػدع كالغ

                                                           

 .ْْآية:جزت من ا٤بائدة سورة (ُ)
 (.ِِّ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترِ)
 .َٓ-ْٖاآلايت:األنةيات سورة (ّ)
 .ْٖ:جزت من آية األنةيات سورة (ْ)
 .ْٖ:جزت من آية األنةيات سورة (ٓ)
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يتػػػذكركف بػػػو، مػػػا يػػػنفعه ، كمػػػا يضػػػرى ، كيتػػػذكر بػػػو ا٣بػػػّب كالشػػػر، كخػػػر  ا٤بتقػػػْب  ابلػػػذكر، أل ػػػ  (ُ)
 .(ِ)ا٤بنتفعوف بذلك، علما كعمال"

كنةػػوة موسػػى موضػػع آخػػر:" كثػػّبا مػػا يقػػرف الةػػارم بػػْب نةػػوة دمحم  ُب-تعػػاارٞبػػو هللا –كقػػاؿ 
كتابيهمػػا أفضػػل الكتػػا كشػػريعتيهما أكمػػل الشػػرائع كنةوتيهمػػا ألف   شػػريعتيهما؛ كبػػْب كتابيهمػػا ك

 . (ّ)أعلى النةوات كأتةاعهما أكثر ا٤بؤمنْب"

 كىو كتاب هللا تعاا الذم أنزلو على عيسى ابن مرمي عليهما السالـ. اإلؾتيل:اثنيان: 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٹ ٹ چ كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

 .(ْ) چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  

"أم: كأتةعنػػػػا ىػػػػؤالت األنةيػػػػاتى  تفسػػػػّبه ل يػػػػة: عنػػػػد-تعػػػػااهللا  رٞبػػػػو-السػػػػعدميقػػػػوؿ الشػػػػيخ  
ركًح هللا ككلمتًػو ، -عليهمػا السػالـ-كا٤برسلْب، الذين ٰبكموف ابلتوراة، بعةدان كرسولنا عيسػى ابػن مػرمي

 .- -الٍب ألقاىا إا مرمي

ك٤بػػا جػات بػػو مػػن التػػوراة  --بعثػو هللا مصػػدقا ٤بػػا بػْب يديػػو مػػن التػػوراة، فهػو شػػاىد ٤بوسػػى 
 اب٢بق كالصدؽ، كمؤيد لدعوتو، كحاك  بشريعتو، كموافق لو ُب أكثر األمور الشرعية.

ٹ كمػا أخف ُب بعػض األحكػاـ، كمػا قػاؿ تعػاا عنػو أنػو قػاؿ لةػِب إسػرائيل:  كقد يكوف عيسى 

 . (ٓ) چۓ  ڭ     ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ٹ چ 

يهػدم إا الصػراط ا٤بسػتقي ، (ِ) چٺ  ٺ  ٿ   چالكتاب العتي  ا٤بػتم  للتػوراة.  (ُ) چ ٺ  ٺ چ
 كا٤بوافقػػة.بتثةيتهػػا كالشػػهادة ٥بػػا (ّ) چٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ   چا٤بسػػتقي ، كيةػػْب ا٢بػػق مػػن الةاطػػل. 

                                                           

 .ْٖ:جزت من آية األنةيات سورة (ُ)
 (.ِٓٓ/  ُ، )مرجع سابا السعدم، :(انترِ)
 (.ّْٓ/  ُ، )ساباالرجع اظت السعدم، :(انترّ)
 .ْٔآية: ا٤بائدة سورة (ْ)
 .َٓآية:جزت من آؿ عمراف ( سورةٓ)
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 ف    الذين ينتفعوف اب٥بدل، كيتعتوف اب٤بواعظ، كيرتدعوف عما ال يليػق.  (ْ) چٹ  ڤ  ڤ چ
أم: يلػػػػػزمه  التقيػػػػػد بكتػػػػػا  ، كال ٯبػػػػػوز ٥بػػػػػ    (ٓ) چڤ   ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ ٹ ٹ چ  كمػػػػػا 

 الةشػارة بنةينػا دمحم.كقد أخرب هللا تعاا ُب كتابو الكرمي أف التػوراة كاإل٪بيػل نصػا علػى (ٔ)العدكؿ عنو"
چڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ ٹ ٹ چ ،

(ٕ) 
 .كقد ٢بق اإل٪بيل من التحريف ما ٢بق التوراة ، كما سياٌب بيانو ُب ا٤بطلا القادـ.

 چڤ  ڤ  ڤ    ٹ ٹ چ  .كىػػػػو كتػػػػاب هللا تعػػػػاا الػػػػذم أنزلػػػػو علػػػػى داكد الزبػػػػور :اثلثػػػػان:  
:"أنػػػو آتػػػى داكد الزبػػػور كىػػػو  عنػػػد تفسػػػّبه ٥بػػػذه اآليػػػة -رٞبػػػو هللا تعػػػاا –،يقػػػوؿ الشػػػيخ السػػػعدم (ٖ)

 .(ٗ)لفضلو كشرفو" :الكتاب ا٤بعركؼ ا٤بزبور الذم خر هللا بو داكد 

  صحف إبراىيم كموسى:رابعان: 

كموسػى ٝبػع صػحيفة، كإ٭بػا عيػًِب  ػا: كتػا إبػراىي  الصحف:
ككانػت صػحف ابػراىي   ،(َُ)

،ككذا صحف موسى  عشرة ، ما عدا التوراة:كا٤براد  ا(ُُ). 

 :هللاموضعْب من كتاب  ذكرىا ُبكقد جات 

                                                                                                                                                                                     

 .ْٔآية: جزت من ا٤بائدة سورة (ُ)
 .ْٔآية: جزت من ا٤بائدة سورة (ِ)
 .ْٔآية: جزت من ا٤بائدة سورة (ّ)
 .ْٔآية: جزت من ا٤بائدة سورة (ْ)
 .ْٕآية: جزت من ا٤بائدة سورة (ٓ)
 (.ِّّ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر  (ٔ)
 .ُٕٓآية:األعراؼ سورة (ٕ)
 .ُّٔآية:النسات  سورة  (ٖ)
 (.ُِْ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترٗ)
 .(ّٕٕ/  ِْ) ُط، القرآفجامع البياف يف أتكيل  الطربم، :(انترَُ)
 . (ُّٖ/  ِِ)، ُط ،ركح اظتعاينانتر: اآللوسي، (ُُ)
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چۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ٹ ٹ چ  األكؿ:
 –، يقوؿ الشيخ السػعدم (ُ) 

عنػػد تفسػػّبه ٥بػػذه اآليػػة:" أم: قػػاـ ٔبميػػع مػػا ابػػتاله هللا بػػو، كأمػػره بػػو مػػن الشػػرائع  -رٞبػػو هللا تعػػاا –
 .(ِ)كأصوؿ الدين كفركعو، كُب تلك الصحف أحكاـ كثّبة" 

چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   ٹ ٹ چ  كاظتوضػػع الثػػاين: 
،يقػػوؿ الشػػيخ  (ّ)

چڀ   ڀ چ  عنػػد تفسػػّبه ٥بػػذه اآليػػة " -و هللا تعػػاارٞبػػ –السػػعدم 
ا٤بػػذكور لكػػ  ُب ىػػذه السػػورة    (ْ)

چڀ  ڀ  ٺ  چ ، مػن األكامػر ا٢بسػنة، كاألخةػار ا٤بستحسػنة -سػورة األعلػى-ا٤بةاركة
ڀ  چ  ،  (ٓ)

چڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   
فهػذه  اللذين ٮبا أشػرؼ ا٤برسػلْب، سػول  النػيب دمحم  (ٔ)

 .(ٕ)كل شريعة، لكو ا عائدة إا مصاّب الدارين، كىي مصاّب ُب كل زماف كمكاف"  أكامر ُب

إف " بقولو: اآلية ىذه تفسّب عند الصحف  ذه ا٤بقصود-رٞبو هللا تعاا-القرطيب اإلماـ ذكر كقد   
چٺ  ٺ      ٿ      ٹ ٹ چ ،أم الكتا األكا األكا؛ىذا القرآف لفي الصحف 

 يعِب،  (ٖ)
 أم ا٤بعُب، على ىو كإ٭با الصحف، تلك ُب يعينهما األلفاظ ىذه أف يرد كمل عليهما، ا٤بنزلة الكتا
 .الصحف تلك ُب كارد الكالـ ىذا معُب

: قاؿ ؟إبراىي  صحف كانت فما: هللا رسوؿ اي قلت: قاؿ-عنورضى هللا -ذر أيب  ديثضت
 بعض، على بعضها الدنيا لتجمع أبعثك مل إ  ا٤بغركر ا٤بةتلى ا٤بتسلط ا٤بلك أيها: كلها أمثاال كانت
، دعوة عِب لَبد بعثتك كلكن  رسوؿ اي: قلت ،...،قاؿ:كافر ف  من كانت كلو أردىا ال ف   ا٤بتلـو

                                                           

 .ّٔ،ّٕ:اآليتافسورة النج  (ُ)
 (.ُِٖ/  ُ، )مرجع سابا السعدم، :(انترِ)
 .ُٖ،ُٗاآليتاف:سورة األعلى (ّ)
 .ُٖ: جزت من آية سورة األعلى (ْ)
 .ُٖ:جزت من آية سورة األعلى (ٓ)
 .ُٖ،ُٗاآليتاف:سورة األعلى (ٔ)
 (.ُِٗ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترٕ)
 .ُٗ:آية  سورة األعلى (ٖ)
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ا كانت: قاؿ ؟موسى صحف كانت فما: هللا  كيف اب٤بوت أيقن ٤بن عجةت: كلها ًعربى
 يطمئن كيف أبىلها كتقلةها الدنيا رأل ٤بن كعجةت ينصا، كيف ابلقدر أيقن ٤بن كعجةت يفرح،
، فهل ُب  كعجةت ٤بن أيقن اب٢بساب غدا ٍب ىو ال يعمل" ن قاؿ : قلت اي رسوؿ اَّللٌ  ،إليها

، ٩با أنزؿ اَّلٌل عليك ؟ قاؿ : نع  اقرأ اي أاب كموسى أيدينا شيت ٩با كاف ُب يديو إبراىي  
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ی  جئ  حئ  مئ      ىئ  يئ    جب  حب  خب  مب   ٹ ٹ چ  : (ُ)ذر

  چڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ      ٿ  ٿ   
(ِ) "(ّ.)

يصػػػدؽ  اإل٥بيػػػة الكتػػػا أبفَّ أبف نػػػؤمن -رٞبػػػو هللا تعػػػاا–٩بػػػا تقػػػدـ بػػػٌْب لنػػػا الشػػػيخ السػػػعدم 
بعضػػها بعضػػان، كال يكػػٌذب بعضػػها بعضػػان، فاإل٪بيػػل مصػػدؽ للتػػوراة، كنصػػدؽ بنسػػخ الشػػريعة الالحقػػة 

 كلها أنزلت لغاية كاحدة كىدؼ كاحد، أنزلت لتكوف منهج حياة  اإل٥بيةللشريعة السابقة، كأف الكتا 
أنزلػت لتكػوف ركحػان   ،إا الصػراط ا٤بسػتقيكىدايػة،  أحكاـ. تقودى  ٗبا فيها من تعالي  ك ٣بليفة األرض

 ظلمات ا٢بياة.من  كنوران ٙبيي نفوسه  كتنّبىا

 اإلعتية.حتريف بعض الكتب اظتبحث الثاين: 

  : حتريف أىل الكتاب لكبلـ هللااظتطلب األكؿ: 

ُب القػػرآف الكػػرمي عػػن ٙبريػػف  أىػػل الكتػػاب لكتػػا هللا ا٤بنزلػػة علػػيه  كتغيّبىػػا كتةػػديلها.  أخػػرب هللا 
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى    ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  چ  حق اليهػود: قاؿ تعاا ُب

چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  
ىذا التحريػف عنػد  -رٞبو هللا تعاا -،يةْب الشيخ السعدم(ْ)

                                                           

 ،ُّٔ رق  ا٢بديث: ،(ٕٔ/  ِ) ،ما جات ُب الطاعات كثوا ا كاإلحساف، ابب،كتاب الرب ،  صحيحو ُبابن حةاف أخرجو  (ُ)
 .إسناده ضعيف جدان  األرنؤكط:قاؿ شعيا 

 ُٗ- ُْ: اآلايت األعلىسورة  (ِ)
 (. ِٓ/ َِ) ،ُ،طاصتامع ألحكاـ القرآفالقرطيب ،  انتر: (3)

 .ٕٓآية : سورة الةقرة (ْ)
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عنػػد اليهػػود فيقػػوؿ عنػػد تفسػػّب اآليػػة:" ىػػذا قطػػع ألطمػػاع ا٤بػػؤمنْب مػػن إٲبػػاف أىػػل الكتػػاب، أم: فػػال 
تقتضػػي الطمػػع فػػيه ، فػػ    كػػانوا ٰبرفػػوف كػػالـ هللا مػػن بعػػد مػػا عقلػػوه تطمعػػوا ُب إٲبػػا   كحػػالته   ال 

كعلموه، فيضػعوف لػو معػا  مػا أرادىػا هللا، ليوٮبػوا النػاس أ ػا مػن عنػد هللا، كمػا ىػي مػن عنػد هللا، فػ ذا  
كانت ىذه حا٥ب  ُب كتا   الذم يركنو شرفه  كدينه  يصدكف بو الناس عن سةيل هللا، فكيف يرجى 

ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  . كيقوؿ عنػد تفسػّبه لقولػو تعػاا:(ُ)اف لك ؟ن فهذا من أبعد األشيات"منه  إٲب

چٺ  ٺ  ٿ
  چڀ  ڀ  ٺچ ،:"(ِ)

 أم: اليهود كى  علمات الضالؿ منه .(ّ)

 چٺ  ٺ  ٺ  ٿچ 
إما بتغيػّب اللفػظ أك ا٤بعػُب، أك ٮبػا ٝبيعػا. فمػن ٙبػريفه  تنزيػل (ْ)
علػى أنػو غػّب مػراد  ػا، كال   تنطةػق كال تصػدؽ إال علػى دمحمالصفات الػٍب ذكػرت ُب كتػةه  الػٍب ال 

 .(ٓ)مقصود  ا بل أريد  ا غّبه، ككتما   ذلك"

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ      پ  پ  چ  كقاؿ تعاا ٨بربان عػن النصػارل: 

ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  

مةينػػػػان نسػػػػياف النصػػػػارل للتمسػػػػك -هللا تعػػػػاارٞبػػػػو –، يقػػػػوؿ الشػػػػيخ السػػػػعدم (ٔ) چڤ  ڤ  
  چعنػػد تفسػػّبه ل يػػة: "أم: ككمػػا أخػػذان علػػى اليهػػود العهػػد كا٤بيثػػاؽ، فكػػذلك أخػػذان علػػى  ابلعهػػد

، كزكوا أنفسه  ابإلٲباف اب كرسلو كما عليهما السالـ لعيسى ابن مرمي (ٕ) چٻ  ٻ  ٻ    ٻ  
      چ نسػػياان علميػػا، كنسػػياان عمليػػا.(ٖ) چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀ        چ كمػػا جػػاتكا بػػو، فنقضػػوا العهػػد،

                                                           

 (.ٔٓ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  :انتر (ُ)
 .ْٔآية :النسات ( سورةِ)
 .ْٔآيةجزت من  :النسات ( سورةّ)
 .ْٔآيةجزت من  :النسات ( سورةْ)
 (.َُٖ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ٓ)
 .ُْآية :سورة ا٤بائدة (ٔ)
 .ُْآية :جزت من سورة ا٤بائدة (ٕ)
 .ُْآية :جزت من سورة ا٤بائدة (ٖ)
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أم: سػػلطنا بعضػػه  علػػى بعػػض، كصػػار بيػػنه  مػػن (ُ) چڀ  ٺ  ٺ    ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  
الشركر ما يقتضي بغض بعضه  بعضا كمعاداة بعضه  بعضا إا يـو القيامػة، كىػذا أمػر مشػاىد، فػ ف 

ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ    چ اكة كشػقاؽ.النصارل مل يزالوا كال يزالوف ُب بغض كعد

 .(ّ)فيعاقةه  عليو"  (ِ) چ

كقػػد كػػاف ىػػذا التحريػػف ابلػػزايدة  علػػيه ،فػػدلت اآلايت علػػى ٙبريػػف اليهػػود كالنصػػارل كتػػا هللا ا٤بنزلػػة 
 اترة كابلنقر اترة أخرل. 

ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ  ٹ ٹ فػػدليل الػػزايدة:

رٞبػػػػػو هللا  -، يةػػػػػْب الشػػػػػيخ السػػػػػعدم(ْ) چڄڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ       چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  
ىذا التحريف ابلػزايدة  فيقػوؿ عنػد تفسػّب اآليػة: "توعػد تعػاا اػرفْب للكتػاب، الػذين يقولػوف  -تعاا

كىػذا فيػو إظهػار الةاطػل ككػت  ا٢بػق، كإ٭بػا فعلػوا ذلػك   ،(ٓ) چ ڦ  ڦ  ڦ  ڦ چلتحريفه  كمػا يكتةػوف: 
كالدنيا كلها من أك٥با إا آخرىا ٜبن قليل، فجعلػوا ابطلهػ    ،(ٔ) چڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ     چمع علمه  

مػن جهػة تلةػيس ديػنه  علػيه ،  من كجهػٌن:ابطله  شركا يصطادكف بو ما ُب أيدم الناس، فتلمػوى  
لةاطػل، كذلػك أعتػ  ٩بػن أيخػذىا غصػةا كسػرقة ك٫بوٮبػا، كمن جهة أخذ أموا٥ب  بغّب حق، بل أببطػل ا

أم: مػػػن التحريػػػف ،(ٕ) چڃ  ڃ  ڃ  چ       چ   چ: تعػػػاا ك٥بػػػذا توعػػػدى   ػػػذين األمػػػرين فقػػػاؿ

                                                           

 .ُْآية :جزت من سورة ا٤بائدة (ُ)
 .ُْآية :جزت من سورة ا٤بائدة (ِ)
 (.ِِٔ/  ُ، )مرجع سابا السعدم، :انتر  (ّ)
 .ٕٗآية :الةقرة سورة (ْ)
 .ٕٗآية :جزت من الةقرة سورة (ٓ)
 .ٕٗآية :جزت من الةقرة سورة (ٔ)
 .ٕٗآية :جزت من الةقرة سورة (ٕ)



 

314 
 

من األمواؿ، كالويل: شػدة العػذاب كا٢بسػرة، كُب ضػمنها الوعيػد ،(ُ) چچ  چ  ڇ  ڇ    چ كالةاطل
 .(ِ)الشديد"

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ   ڤ  ڤ  ٹ ٹ چ  :كدليػػػػػػػػػل الػػػػػػػػػنقص 

چڦ  ڦ  ڦڦ  
ىػػذا التحريػػف ابلػػنقر فيقػػوؿ عنػػد  -رٞبػػو هللا تعػػاا -، يةػػْب الشػػيخ السػػعدم(ّ)

چٺ  چ  تفسػػّب اآليػػة: "
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ     چ: -ملزمػػان بفسػػاد قػػو٥ب ، ك قػػٌرًٍرى ، ٗبػػا بػػو يقػػركف-، ٥بػػ  (ْ)

چٿ  ٹ   ٹ  
چٹ  چ،كىو التوراة العتيمة (ٓ)

چ ٹ چ ُب ظلمات ا١بهل(ٔ)
مػن الضػاللة، كىػاداي (ٕ)

كىاداي إا الصراط ا٤بستقي  علما كعمال كىو الكتاب الذم شػاع كذاع، كمػو ذكػره القلػوب كاأل٠بػاع. 
حػػٌب أ ػػ  جعلػػوا يتناسػػخونو ُب القػػراطيس، كيتصػػرفوف فيػػو ٗبػػا شػػاتكا، فمػػا كافػػق أىػػواتى  منػػو، أبػػدكه 

 .(ٖ)ككتموه، كذلك كثّب"كأظهركه، كما خالف ذلك، أخفوه 

ك٥بػػػذا اتفػػػق  ،كاإل٪بيػػػلدلػػػت ىػػػذه اآلايت علػػػى كقػػػوع التحريػػػف كالتةػػػديل ُب التػػػوراة ٩بػػػا تقػػػدـ  
، كىػػذا مػػا كافػػق عليػػو الشػػيخ علمػػات ا٤بسػػلمْب علػػى أف التػػوراة كاإل٪بيػػل قػػد دخلهمػػا التحريػػف كالتغيػػّب

 علمات ا٤بسلمْب.-رٞبو هللا تعاا-السعدم

  و.سبلمة القرآف من التحريف كحفظاظتطلب الثاين:  

فهو سلي  ٩با طرأ على الكتا السابقة من التحريػف كالتةػديل كىػو ٧بفػوظ مػن كػل  أما القرآف العظيم
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ  ذلك ٕبفظ هللا لو كصيانتو إايه كما أخرب هللا ذلك  بقولو تعػاا:

                                                           

 .ٕٗآية :جزت من الةقرة سورة (ُ)
 (.ٔٓ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترِ)
 .ُٗآية:جزت من األنعاـ سورة (ّ)
 .ُٗآية:جزت من األنعاـ سورة (ْ)
 .ُٗآية:جزت من األنعاـ سورة (ٓ)
 .ُٗآية:جزت من األنعاـ سورة (ٔ)
 .ُٗآية:جزت من األنعاـ سورة (ٕ)
 (.ِْٔ/  ُ، )ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترٖ)
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چ
حفػػػظ هللا تعػػػاا للقػػػرآف ُب حػػػاؿ إنزالػػػو كبعػػػد إنزالػػػو   -رٞبػػػو هللا تعػػػاا–،يةػػػْب الشػػػيخ السػػػعدم (ُ)

چڳ  ڳ  ڳ  ڱ چ  فيقػػوؿ :" 
أم: القػػرآف الػػذم فيػػو ذكػػرل لكػػل شػػيت مػػن ا٤بسػػائل كالػػدالئل      ،(ِ)

چڱ  ڱ   ڱ  چ الواضػػحة، كفيػػو يتػػذكر مػػن أراد التػػذكر، 
نزالػػو، ففػػي أم: ُب حػػاؿ إنزالػػو كبعػػد إ     ،(ّ)

حاؿ إنزالو حافتوف لو من اسَباؽ كل شيطاف رجي ، كبعد إنزالو أكدعو هللا ُب قلا رسولو، كاسػتودعو 
فيها ٍب ُب قلػوب أمتػو، كحفػظ هللا ألفاظػو مػن التغيػّب فيهػا كالػزايدة كالػنقر، كمعانيػو مػن التةػديل، فػال 

ةػْب، كىػذا مػن أعتػ  آايت هللا كنعمػو ٰبرؼ ٧برؼ معُب من معانيػو إال كقػيض هللا لػو مػن يةػْب ا٢بػق ا٤ب
 .(ْ)على عةاده ا٤بؤمنْب، كمن حفتو أف هللا ٰبفظ أىلو من أعدائه ، كال يسلط عليه  عدكا ٯبتاحه "

 .(ْ)ٯبتاحه "
"كىػػػػذا شػػػػامل لتكفلػػػػو تعػػػػاا ٕبفػػػػظ ألفػػػػاظ القػػػػرآف  موضػػػػع آخػػػػر: ُب-رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا-كقػػػػاؿ 

كمعانيػو؛ كىػػذا مػػن أعتػػ  بػػراىْب الػػدين اإلسػػالمي، فػػ ف ىػذا ا٢بفػػظ الػػذم تكفػػل هللا بػػو قػػد تقػػرر عنػػد 
، فالقرآف نقلو ا٤بسلموف، نقلوا ألفاظو كمعانيو نقالن كألحكامو الكليةا٣بلق ٥بذا الكتاب العتي  ك٤بعانيو 

فػدلت ىػذه اآليػة علػى   .(ٓ)ٰبفتو ا٤بسلموف حفتػان يسػتغنوف بػو عػن ا٤بصػاحف" متواتران، قرانن بعد قرف،
بنزكلػػو إا أف أيذف هللا برفعػػو إليػػو سػػليمان مػػن كػػل تغيػػّب أك  كمعػػُب بػػدتان كمػػاؿ حفػػظ هللا للقػػرآف لفتػػان 

 تةديل.

 السابقة، اإل٥بية كجوب اإلٲباف ابلكتا-رٞبو هللا تعاا–٩با تقدـ بٌْب لنا الشيخ السعدم     
كالتصديق ا١باـز  ا، ك٦بػرد التصػديق ال يكفػي ُب القػرآف، فػال بػٌد مػع التصػديق مػن األخػذ بػو كالعمػل 

 من لدف حكي ه ٞبيده. ٗبا أمر بو كترؾ ما  ى عنو؛ ألنو الكتاب الوحيد افوظ

 

                                                           

 . ٗآية:سورة ا٢بجر (ُ)
 . ٗآية:جزت من سورة ا٢بجر (ِ)
 . ٗآية:جزت من سورة ا٢بجر (ّ)
 (.ِْٗ/  ُ، )مرجع سابا السعدم، :انتر (ْ)
 (.ِْٗ/ُّ)، ُ(،طاجمللد األكؿ-ثقافة إسبلمية) اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدم(انترٓ)
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 كخصائصو. ابلقرآف الكرش: اإلمياف الثاظتبحث الث

 .ابلقرآف الكرشاإلمياف  اظتطلب األكؿ:

اإلسالـ ا٣بالدة الٍب ال يزيدىا التقدـ العلمي إال رسوخنا ُب اإلعجػاز، ك  ُىو معجزة :الكرشالقرآف *
كحيػػان، كصػػدقو ا٤بؤمنػػوف علػػى ذلػػك حقػػان، ىػػو كػػالـ هللا منػػو بػػدا بػػال كيفيػػة قػػوالن، كأنزلػػو علػػى رسػػولو 

-علػى دمحم  كىػو اللفػظ ا٤بنػزؿ بػو جربيػل الربية،كأيقنوا أنو كالـ هللا اب٢بقيقة ليس ٗبخلوؽ ككالـ 
 - لييخرج الناس من التلمات إا النور، كيهديه  إا الصراط ا٤بستقي ، ا٤بتعةد بتالكتو ،

(ِ). 

مصػػدقان ٤بػػا بػػْب يديػػو مػػن الكتػػاب كمهيمنػػان عليػػو،   ىػػو كتػػاب هللا الػػذم أنزلػػو علػػى نةينػػا دمحم ك     
 ق :"ْٕٕ)ت-تعػاارٞبػو هللا  –يقػوؿ ا٢بػافظ ابػن كثػّب كأكملهػا، كأشػرفهاكىو آخر كتا هللا نزكالن 

جعل هللا ىػذا الكتػاب العتػي  الػذم أنزلػو آخػر الكتػا كخاٛبهػا أ لهػا كأعتمهػا كأكملهػا حيػث ٝبػع 

                                                           

ربكف  ا عن هللا  :ىي اظتعجزة ُ ما ٯبرم هللا على أيدم الرسل كاألنةيات من خوارؽ العادات الٍب يتحدكف  ا العةاد كٱبتربكف  ا كٱبي
 .ٕٗ، صِ، ط التنبيهات اللطيفةانتر: السعدم،  لتصديق ما بعثه  بو،

(، ُٕ/  ُ) ،ّط ،مباحث يف علـو القرآف ،القطاف كانتر: مناع (،ِْ/  ُ) ،ُط ،العقيدة الطحاكيةالطحاكم، : انتر  (ِ)
 (.ِِ/  ُ)، ُط ،قواعد التحديث من فنوف مصطلح اضتديث، القا٠بي ،(ٓ/  ُ)
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فيو ٧باسػن مػا قةلػو، كزاده مػن الكمػاالت مػا لػيس ُب غػّبه، فلهػذا جعلػو شػاىدان كأمينػان كحاكمػان عليهػا  
 (.ُ)كلها "

ىيَّمنة القرآف على غّبه من الكتا اإل٥بية بقولو: -هللا تعاا رٞبو-السعدمةْب الشيخ كي           
"السلف متفقوف على أف القرآف ىو: ا٤بهيمن ا٤بؤٛبن الشاىد على ما بْب يديو من الكتا كىو أعلى 

اانن كتفصيالن كبْب األدلة منها درجة، ف نو قرر ما فيها من ا٣برب عن هللا كعن اليـو اآلخر، كزاد ذلك بي
.(2)كالرباىْب على ذلك"

 كقػد كانػت دعوتػو لعامػة الثقلػْب مػن اإلنػس كا١بػن. الكتػا،انسخ ٤با قةلو مػن القرآف كتاب ك          
رٞبػو  -،كقد بْب الشػيخ السػعدم(ّ) چڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇ  ٹ ٹ چ 
  (ْ) چڭ  ڭ  ۇ   ڭچ  ، كتعاظمت أكصافو فقاؿ:"أبف القرآف الكرمي كتابه كثر خّبه  -هللا تعاا

أم: تعػػاظ  ككملػػت أكصػػافو ككثػػرت خّباتػػو الػػذم مػػن أعتػػ  خّباتػػو كنعمػػو أف نػػزؿ ىػػذا القػػرآف الفػػارؽ 
الػذم   دمحم   (ٓ) چ ۇ  ۆ چبْب ا٢بالؿ كا٢براـ كا٥بدل كالضالؿ كأىػل السػعادة مػن أىػل الشػقاكة، 

ۈ   چذلك اإلنزاؿ للفرقاف على عةده    (ٔ) چ ۆ چ كمل مراتا العةودية كفاؽ ٝبيع ا٤برسلْب، 

ينذرى  أبس هللا كنقمو كيةْب ٥ب  مواقع رضا هللا من سخطو، حٌب إف من قةل نذارتو كعمل    (ٕ) چۈ   
لك السرمدم، فهل فػوؽ  ا كاف من الناجْب ُب الدنيا كاآلخرة الذين حصلت ٥ب  السعادة األبدية كا٤ب

فهػذا مػا ،  (ٖ)ىذه النعمة كىذا الفضل كاإلحساف شيت؟ فتةارؾ الذم ىذا من بعض إحسانو كبركاتػو"
                                                           

 (. ٕٖٓ/ِ) ،ِط، تفسًن القرآف العظيم ابن كثّب،  ُ

 .ُِِ، صُ،ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ِ)

 .ُآية:الفرقاف سورة (ّ)
 .ُآية:جزت من الفرقاف سورة (ْ)
 .ُآية:جزت من الفرقاف سورة (ٓ)
 .ُآية:جزت من الفرقاف سورة (ٔ)
 .ُآية:جزت من الفرقاف سورة (ٕ)
 (.ٕٕٓ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترٖ)
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خصػػائر  كسػػياٌب تفصػػيل مػػا ٯبػػا اعتقػػاده ُب ، مػػا ٯبػػا اعتقػػاده ُب كتػػا هللا علػػى سػػةيل اإلٝبػػاؿ 
 ا٤بطلا التايل .على كجو ا٣بصوص ُب القرآف الكرمي 

 :الكرش خصائص اإلمياف ابلقرآفاظتطلب الثاين:  

ك٤بػػػا كػػاف القػػرآف العتػػي  ىػػػو  تقػػدـ تقريػػره،أركػػاف اإلٲبػػاف علػػػى مػػا  عتػػػي  مػػنركػػن  بكتػػا هللااإلٲبػػاف  
، بػػػو لعامػػػة الثقلػػػْب بعػػػد بعثػػػة نةينػػػا دمحم  عليهػػػا كا٤بتعةػػػدالكتػػػاب الناسػػػخ للكتػػػا السػػػابقة كا٤بهػػػيمن 

ٙبقيقها لإلٲباف بو ابإلضافة إا ما ًب تقريره من مسػائل اختر اإلٲباف بو ٖبصائر ك٩بيزات ال بد من 
كىػػذه  عنهػػا، -رٞبػػو هللا تعػػاا-،نوضَّػػحها مػػع كػػالـ الشػػيخ السػػعدم ُب ٙبقيػػق اإلٲبػػاف ابلكتػػا إٝبػػاالن 

 ا٣بصائر ىي:

  أكالن: اعتقاد عمـو دعوتو كمشوؿ الشريعة

الػػٍب جػػات  ػػػا السػػابقة، كفاقتهػػا كمػػاالن كجػػالالن، ك اإل٥بيػػة  لقػػد ٝبعػػت الشػػريعة ا٣باٛبػػة ٧باسػػن الكتػػا
 ،فيػػوهللا إال ٗبػػا شػػرع  كال يعةػػدكايسػػع أحػػدان مػػنه  إال اإلٲبػػاف بػػو،  كاإلنػػس اللعمػػـو الثقلػػْب مػػن ا١بػػن 

" أنزؿ هللا مائة كأربعة كتا، أكدع علومها أربعة: التوراة ،  ق :َُُ)ت–هنع هللا يضر -يقوؿ ا٢بسن الةصرم
 . (ُ)لزبور ، كالفرقاف ) القرآف ( ٍبٌ أكدع علـو الثالثة الفرقاف " كاإل٪بيل ، كا

ٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  قد أشػار الشػيخ السػعدم لػذلك عنػد تفسػّبه لقولػو تعػاا: ك        

أم :كأكحػػػػػػػى هللا إيلَّ ىػػػػػػػذا القػػػػػػػرآف الكػػػػػػػرمي (ّ) چٺ  ٺ    ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿٹ   چ فقػػػػػػػاؿ:" ،(ِ) چٿٹ  
٤بنفعػػػتك  كمصػػػلحتك  ألنػػػذرك  بػػػو مػػػن العقػػػاب األلػػػي  ك النػػػذارة إ٭بػػػا تكػػػوف بػػػذكر مػػػا ينػػػذرى  بػػػو مػػػن 
الَبغيػػا كالَبىيػػا كبةيػػاف األعمػػاؿ كاألقػػواؿ التػػاىرة ك الةاطنػػة الػػٍب مىػػن قػػاـ  ػػا فقػػد قةػػل النػػذارة فهػػذا 

                                                           

/  ِ) الكتاب،ذكر فاٙبة  ،ُب تعتي  القرآف :التاسع عشر من شعا اإلٲباف ىو اببكتاب   اإلمياف  شعبأخرجو الةيهقي،  (ُ)
اإلكليل يف  يف السيوطي،،كأكرده ( ّّٔ/ّ) د.ط،التنزيل، السيوطي، اإلكليل ُب استنةاط  ه.كأكردُِّٕ، رق  ا٢بديث: (َْٓ

 ( . ّّٔ/ّ)ط،.،د استنباط التنزيل

 .ُٗ: جزت من آيةاألنعاـ سورة (ِ)
 .ُٗ: جزت من آيةاألنعاـ سورة (ّ)
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طةوف ككل من بلغو القػرآف إا يػـو القيامػة فػ ف فيػو بيػاف كػل مػا ٰبتػاج القرآف فيو النذارة لك  أيها ا٤بخا
 .(ُ)إليو من ا٤بطالا اإل٥بية"

  اثنيان: اعتقاد نسخو صتميع الكتب السابقة

فال ٯبوز ألىل الكتاب كال لغّبى  أف يعةدكا هللا بعد نزكؿ القرآف بغّبه ، فال دين إال ما جات بو، ك ال 
أبف ديػػن اإلسػػالـ ىػػو الػػدين  -رٞبػػو هللا تعػػاا–كقػػد بػػْب الشػػيخ السػػعدم  فيػػو،عةػػادة إال مػػا شػػرع هللا 

ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  الػػذم ارتضػػاه هللا لعةػػاده فقػػاؿ عنػػد تفسػػّبه لقولػػو تعػػاا:

"أم: مػػن يػػدين  بغػػّب ديػػن اإلسػػالـ الػػذم ارتضػػاه هللا لعةػػاده،  ،فقػػاؿ: (ِ)چڃ  چ  چ  چ   
مقةوؿ، ألف دين اإلسالـ ىو ا٤بتضمن لالستسالـ ، إخالصا كانقيادا لرسلو فما مل  فعملو مردكد غّب

 .(ّ)أيت بو العةد مل أيت بسةا النجاة من عذاب هللا كالفوز بثوابو، ككل دين سواه فةاطل"

 .اثلثان: شتاحة الشريعة اليت جا  هبا القرآف كيسرىا

ڄ  ڄ   ٹ ٹ چ  أغػالؿ، كال فيػو، إصػر ال ميسػر، ٠بػح سػهل كمن خصائر القرآف أنػو كتػاب

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ   ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  

چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ   ڱ    ڱ  ڱڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  
يةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػْب  . (ْ)

 فػػاعت " ىػػذه اآليػة بقولػػو: عنػػد كالسػماحة، ابلتيسػػّب إف القػػرآف جػات-رٞبػو هللا تعػػاا-الشػيخ السػػعدم
ڌ  ڎ  چ ف نػػو كحرمػػو، كأحلػػو عنػػو، ك ػػى بػػو، كأمػػر إليػػو دعػػا مػػا اَّلٌل، رسػػوؿ أنػػو علػػى يػػدؿ دليػػل

                                                           

 (.ِِٓ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ُ)
 .ٖٓآية:جزت من سورة آؿ عمراف  (ِ)
 (.ُّٕ/  ُ، )مرجع سابا السعدم، :انتر  (ّ)
 .ُٕٓآية :سورة األعراؼ (ْ)
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چڎ 
چڈ  ڈ   ژ  چ  ،كا٤بنػػاكح كا٤بشػػارب، ا٤بطػػاع  مػػن(ُ)

 كا٤بشػػارب ا٤بطػػاع  مػػن (ِ)
 .كاألفعاؿ كاألقواؿ كا٤بناكح،

چژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک            کگ  چ 
 ال ميسر، ٠بح سهل دينو أف كصفو كمن: أم (ّ)

 .(ْ)" ثقاؿ تكاليف كال مشقات كال أغالؿ، كال فيو، إصر

 عنه  يضع عند ىذه اآلية مةينان معُب إصرى  كاألغالؿ:"-رٞبو هللا تعاا-يقوؿ اإلماـ الطربم  
.(ٓ)"كاإل٪بيل التوراة ُب عليه  أخذت الٍب كمواثيقىه  عهودى 

 أم: ٱبفف ىذه اآلية مةينان معُب إصرى  كاألغالؿ:" عند-رٞبو هللا تعاا-األلوسيكيقوؿ اإلماـ 
 كاحراؽ الةدف، كمن منو أك الثواب من النجاسة موضع كقطع الشاقة التكاليف من كلفوه ما عنه 

 الدية؛ شرع غّب من كا٣بطا العمد ُب القصاص كتعْب ا٣باطئة، األعضات كقطع السةت، كٙبرمي الغنائ ،
 الثقل األصر كأصل قيل، ما على عليه  تشديدان  بعد شرع أنو إال األلواح ُب بو ماموران  يكن مل فإك  ف نو
 ٘بمع الٍب ا٢بديدة األصل: ُب كىي الغْب بض  غل غالؿ: ٝبعألكا ا٢براؾ، عن صاحةو أيصر الذم
.(ٔ)" عنقو إا األسّب يد

 .احملفوظأف القرآف ىو الكتاب الوحيد  رابعان:
مػػن بػػْب الكتػػا اإل٥بيػػة الػػذم تكفػػل هللا ٕبفػػظ لفتػػو كمعنػػاه مػػن أف يتطػػرؽ إليػػو التحريػػف اللفتػػي أك 

ک  چ  لقولػػو عػػز شػػانو: عنػػد تفسػػّبه إا حفتػػو مػػن التحريػػف كقػػد أشػػار الشػػيخ السػػعدم  ا٤بعنػػوم.

                                                           

 .ُٕٓآيةجزت من  :سورة األعراؼ (ُ)
 .ُٕٓآيةجزت من  :سورة األعراؼ (ِ)
 .ُٕٓآيةجزت من  :سورة األعراؼ (ّ)
 (.ِِٓ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ْ)
 .(03/066)، ُ، طالقرآفجامع البياف يف أتكيل  الطربم، (ٓ)
 . (6/390)، ُط ،ركح اظتعاينانتر: اآللوسي، (ٔ)
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چک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ  ڱ     ں  ں  ڻ  ڻ  
چک  کچ  ،فقاؿ:"(ُ)

چ کچ ،جػػامع ألكصػػاؼ الكمػػاؿ (ِ)
 ،أم: منيػػع مػػن كػػل مػػن أراده بتحريػػف أك سػػوت، ك٥بػػذا قػػاؿ(ّ)

چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ    ڱ   ڱڱ    چ: تعػػػاا
أم: ال يقربػػػو شػػػيطاف مػػػن شػػػياطْب اإلنػػػس كا١بػػػن، ال (ْ)

بسػػػرقة، كال إبدخػػػاؿ مػػػا لػػػيس منػػػو بػػػو، كال بػػػزايدة كال نقػػػر، فهػػػو ٧بفػػػوظ ُب تنزيلػػػو، ٧بفوظػػػة ألفاظػػػو 
چڳ  ڳ  ڳ  ڱ      ڱ  ڱ   ڱ  ں   چ  معانيو، قد تكفل من أنزلو ٕبفتو كما قاؿ تعاا:ك 

(ٓ)"(ٔ). 
 .اإلعجازوجوه كثًنة من مشولية القرآف لخامسان: 

نػػزكؿ كقػػت كمػػن تعجػز الةشػػرية مػػن األكلػػْب كاآلخػػرين أف يطفػؤكا نػػور هللا تعػػاا، بػػل أف أيتػػوا آبيػة منػػو، 
 الشيخ بْبَّ  دكق كالةشر عاجز كُب غاية العجز عن ذلك؛ كالتحٌدم قائ  ،القرآف كإا أف تقـو الساعة 

التحدم ابلقرآف الكرمي فقاؿ:" كمن ذلك ٙبديو للخلق كله  أف أيتوا ٗبثل  -رٞبو هللا تعاا -السعدم
ىذا القرآف أك بعشر سور منو أك سورة كاحدة، كأنو لو اجتمعت اإلنس كا١بن علػى أف أيتػوا ٗبثػل ىػذا 
القرآف  ال أيتوف ٗبثلو كلو كاف بعضػه  لػةعض ظهػّبان؛ فلػ  يقػدر كلػن يقػدر أحػد مػن األكلػْب كاآلخػرين 

،  كجدًٌى  الةليغ ُب إطفات نور هللا، كرٌد ما جات بو الرسوؿ  على شيت من ذلك ،مع كثرة األعدات،
ة العجز عن ذلك؛ كمػن كمن نزكؿ القرآف كإا أف تقـو الساعة كالتحٌدم قائ  ، كالةشر عاجز كُب غاي

طفػػق مػػن بعػػض ا٤بكػػابرين أف ٯباريػػو أك يعارضػػو أك أيٌب ٗبثلػػو ظهػػر عيُّػػو كصػػار ضػػحكة ألكيل الةصػػائر 
 .(ٕ)كاأللةاب"
 القرآف فيو التبياف لكل شي :سادسان: 

                                                           

 .ُْ،ِْ:اآليتاف سورة فصلت (ُ)
 .ُْ:جزت من آيةسورة فصلت (ِ)
 .ُْ:جزت من آيةسورة فصلت (ّ)
 .ِْ:جزت من آيةسورة فصلت (ْ)
 . ٗآية:سورة ا٢بجر (ٓ)
 (.َٕٓ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترٔ)
 (.ِِِ/ُّ) ، ُط (،اجمللد األكؿ-ثقافة إسبلمية) اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدم(انترٕ)
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-الـ ابن تيميةسشيخ اإلبرز كقد أ كمعاشه ، كمعادى . كدنياى ، دينه ،٩با ٰبتاج لو الناس ُب أمر 
فل  ٙبتج ؛ إا غّبه  مل يكن ُب نةوتو ٧بتاجان دمحم ذلك بقولو:" ق ِٖٕ)ت –رٞبو هللا تعاا 

شريعتو إا سابق كال إا الحق ؛ ٖبالؼ ا٤بسيح أحا٥ب  ُب أكثر الشريعة على التوراة كجات ا٤بسيح 
   ،...كالزبور فكملها ؛ ك٥بذا كاف النصارل ٧بتاجْب إا النةوات ا٤بتقدمة على ا٤بسيح : كالتوراة

ف ف هللا أغناى  بو فل  ٰبتاجوا معو إا نيب كال ٖبالؼ أمة دمحم  ٧بدثْب؛األم  قةلنا ٧بتاجْب إا ك 
 .(ُ)"إا ٧بدث ؛ بل ٝبع لو من الفضائل كا٤بعارؼ

تةيػػاف القػػرآف لكػػل شػػيت ُب ا٢بيػػاة ؛كابلتػػايل صػػار –رٞبػػو هللا تعػػاا -الشػػيخ السػػعدم ابفكقػػد أ       
ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  چ عنػػػػػد تفسػػػػػّبه لقولػػػػػو تعػػػػػػاا: حجػػػػػة علػػػػػيه  

ُب أصػػػػوؿ الػػػػدين كفركعػػػػو، كُب  ،(ّ)چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  چ فقػػػػاؿ:" ،(ِ)چڃ  ڃ  
معاف جلية، حٌب إنو أحكاـ الدارين ككل ما ٰبتاج إليو العةاد، فهو مةْب فيو أًب تةيْب أبلفاظ كاضحة ك 

تعاا يثِب فيو األمور الكةار الٍب ٰبتاج القلا ٤بركرىا عليو كل كقت، كإعادهتػا ُب كػل سػاعة، كيعيػدىا 
كيةديها أبلفاظ ٨بتلفة كأدلة متنوعػة لتسػتقر ُب القلػوب فتثمػر مػن ا٣بػّب كالػرب ٕبسػا ثةوهتػا ُب القلػا، 

  كثّبة يكوف اللفظ ٥با كالقاعػدة كاألسػاس، كاعتػرب كحٌب إنو تعاا ٯبمع ُب اللفظ القليل الواضح معا
ىذا ابآلية الٍب بعد ىذه اآلية كما فيها من أنواع األكامر كالنواىي الٍب ال ٙبصى، فلما كاف ىذا القػرآف 
تةيػػاان لكػػل شػػيت صػػار حجػػة هللا علػػى العةػػاد كلهػػ . فانقطعػػت بػػو حجػػة التػػا٤بْب كانتفػػع بػػو ا٤بسػػلموف 

بػػػو إا أمػػػر ديػػػنه  كدنيػػػاى ، كرٞبػػػة ينػػػالوف بػػػو كػػػل خػػػّب ُب الػػػدنيا كاآلخػػػرة. فصػػػار ىػػػدل ٥بػػػ  يهتػػػدكف 
 فا٥بدل ما انلوه بو من عل  انفع كعمل صاّب.

كالرٞبػػة مػػا ترتػػا علػػى ذلػػك مػػن ثػػواب الػػدنيا كاآلخػػرة، كصػػالح القلػػا كبػػره كطمانينتػػو، كٛبػػاـ 
الىػا، كاألعمػاؿ الكرٲبػة كاألخػالؽ العقل الذم ال يت  إال بَببيتو علػى معانيػو الػٍب ىػي أجػل ا٤بعػا  كأع

                                                           

 .(ِِْ/ ُُ) ،ّ، طالفتاكل غتموعتيمية،  نانتر: اب (ُ)
 .ٖٗآية:النحل سورة (ِ)
 .ٖٗآية:جزت من النحل سورة (ّ)
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الفاضلة، كالرزؽ الواسع كالنصر على األعدات ابلقػوؿ كالفعػل كنيػل رضػا هللا تعػاا ككرامتػو العتيمػة الػٍب 
 .(ُ)ال يعل  ما فيها من النعي  ا٤بقي  إال الرب الرحي "

.ىي ىداية القرآف لليت كماؿ  سابعان:  أقـو

ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٹ ٹ چ التاسػػػعة كا٣بمسػػػوفالقاعػػػدة -رٞبػػػو هللا تعػػػاا-قعَّػػػد الشػػػيخ السػػػعدم

چٿ  ٿ  
بقولػو  سياسػات دينيػة كدنيويػةكأخالؽ ك  عقائدُب بياف ما احتول ىذا الكتاب اجمليد من ِ

ذلػك، ما أعت ى ىذه القاعدةى، كما أحك  ىذا األصلى العتي ى الذم نر هللا نصان صػرٰبان علػى عمػـو :"
، ُب العقائػػػد كاألخػػػالؽ كاألعمػػػاؿ  كعػػػدـ تقيػػػد ىػػػذا ا٥بػػػدل ٕبالػػػة مػػػن األحػػػواؿ فكػػػل حالػػػة ىػػػي أقػػػـو
كالسياسػػات الكةػػار كالصػػغار كالصػػناعات كاألعمػػاؿ الدينيػػة كالدنيويػػة فػػ ف القػػرآف يهػػدم إليهػػا كيرشػػد 

چٿ  چ معُب  إليها، كأيمر  ا كٰبث عليها.
كأعتػ  قيامػان  أٍم أكـر كأنفس كأصلح كأكمل استقامة،ّ

 كصالحان لومور.

ف ف عقائد القرآف ىي العقائد النافعة الٍب فيها لصالح القلوب كحياهتا ككما٥با، ف  ا ٛبو  العقائد فاما
القلوب عزة ككرامة بشػعورىا ابلتجػرد مػن الػذؿ ٤بخلػوؽ مثلهػا، كشػرفها بتخصصػها ةػة هللا تعتيمػان لػو 

 ُب ىو الذم أكجد هللا ا٣بلق ألجلو.كأت٥بان كتعةدان كإانبة، كىذا ا٤بع

الٍب يدعو إليها ف نو يدعو إا التحلي بكل خلق ٝبيل، من الصرب كا٢بل  كالعفػو كاألدب  كأما أخبلقو
كحسن ا٣بلق كٝبيع مكاـر األخالؽ، كٰبث عليها بكل طريق كيرشد إليها بكل كسيلة. كأما األعماؿ 

أكمػل  القيػاـ ٕبقػوؽ هللا كحقػوؽ العةػاد علػى فيهػاالدينية الٍب يهدم إليها: فهػي أحسػن األعمػاؿ الػٍب 
 ا٢باالت كأجلها كأسهلها كأكصلها إا ا٤بقاصد.

                                                           

 (.ْْٔ/  ُ، )ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترُ)
 ٗاإلسرات: جزت من آية سورة  ِ

 ٗاإلسرات: جزت من آية سورة  ّ
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فهػو يرشػد إا سػلوؾ الطػرؽ النافعػة ُب ٙبصػيل ا٤بقاصػد كا٤بصػاّب  كأما السياسػات الدينيػة كالدنيويػة:
الكلية، كُب دفػع ا٤بفاسػد، كأيمػر ابلتشػاكر علػى مػا مل تتضػح مصػلحتو كالعمػل ٗبػا تقتضػيو ا٤بصػلحة ُب 

قػػت كا٢بػػاؿ. حػػٌب ُب سياسػػة الوالػػد مػػع أكالده كزكجػػو كأىلػػو كخادمػػو كػػل كقػػت ٗبػػا يناسػػا ذلػػك الو 
معامليو، فال ٲبكن أنو كجد أك يوجػد حالػة يتفػق العقػالت أ ػا أقػـو كأصػلح مػن غّبىػا، إال  كأصحابو ك

 القرآف يرشد إليها نصان كظاىران، أك دخوالن ٙبت قاعدة من قواعده الكلية.

ُب ىػػذه القواعػد اإلٝباليػة، فكػػل التفاصػيل الػواردة ُب الكتػػاب كتفصػيل ىػذا األصػػل ال ٲبكػن اسػتيفاؤه 
ك ذا كغّبه تةْب لك أنو ال ٲبكػن أف يػرد علػ   كالسنة، كما تقتضيو ا٤بصاّب تفصيالن ٥بذا األصل ايط.

 . ُ"صحيح أك معُب انفع أك طريق صالح يناُب القرآف

كانػػو  للنػػاس،" كقػػد أخػػرب هللا ُب عػػدة آايت أف القػرآف ىػػدم أخػر:ُب موضػػع -رٞبػػو هللا–كقػاؿ 
،كيهدم للٍب ىػي  مستقي ،يهدم إا ا٢بق كإا طريق  فكػل أمػر فيػو خػّب كصػالح كنفػع فػالقرآف  أقػـو

  .(ِ)كيرشد العةاد إليو" إليو،يهدم 
؛  ٗبػػػا احتػػػول مػػػن عقائػػػد كأخػػػالؽ؛ لصػػػالح كمػػػع ىدايػػػة القػػػرآف الكػػػرمي الةشػػػرية للػػػٍب ىػػػي أقػػػـو

، ال يعػِب ذلػك أف الكتػا اإل٥بيػة السػابقة لػيس فيهػا ىدايػة؛ بػل احتػوت علػى لقلوب كحياهتػا ككما٥بػاا
 ىداية الةشرية؛ لكن القرآف الكرمي ٛبيَّز بكماؿ ا٥بداية.

 : خلود معجزة القرآفاثمنان: 
،ك الساعةكأتةاعو إا قياـ  كحجة هللا الةالغة الةاقية الٍب أيد  ا نةيو ، العتمى  القرآف ىو: ا٤بعجزة

 ألٌ ا كانت؛ أك معجزة عيسى ، ال يستطيع أف يرل معجزة موسى حاليان اإلنساف 
كلكن نؤمن  ا من خالؿ ،كال ٲبكن رؤيتها حاليان  ،كقتية أظهرىا كيٌل نيٌب لقومو ُب زمانو معجزات

رآف الكرمي ف  ا ٚبتلف عن سائر أٌما ابلنسةة إا معجزة الق ،إٲباننا ابلقرآف الكرمي الذم يذكرىا
 ،أبٌ ا معجزة خالدة مستمرة طواؿ الدىور كالعصور -عليه  الصالة كالسالـ–األنةيات معجزات 

                                                           

ُ
 .ُْٔص ،ُط   )التفسًن ظتؤلفات الشيخ السعدم اجملموعة الكاملة ،: السعدمانتر 

 (.َِٖ/ُّ) ، ُ(، طاجمللد األكؿ-ثقافة إسبلمية) اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدم(انترِ)
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نةيَّنا كالسةا ُب ذلك ىو أٌف  ،كٲبكن أف يطلع على ىذه ا٤بعجزة أٌم إنساف ُب كيٌل زماف كمكاف
ف رسالتو مستمرة إا يـو القيامة، كلذلك فقد أكال يوجد نيب بعده، ك  ،خاًب األنةيات كا٤برسلْب  دمحم

جعل هللا معجزة القرآف مستمرة كخالدة إا يـو القيامة، كتكوف حجة على الناس ليؤمنوا ابإلسالـ 
ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ٹ ٹ چ  ،كيتةعوه كال يعتذركا أبٌ   مل يستطيعوا معرفة ا٢بق من الةاطل

،  (ِ)چڈ  ڈ  ژ  ژڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  ٹ ٹ چ ، (ُ)چڑ   ک   ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ 
، عند ىذه اآلية -رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدميةْب  قوة ىذه ا٢بجة الٍب مل يةقى معها عذر ٤بةطلو

 كالكتا كا٤برسلوف، األنةيات عليها اتفقت الٍب عذرا، ألحد تةق مل الٍب الةالغة،  ا٢بجة فبقولو: "أ
 كل أف بذلك فعل  القوٲبة، كاألخالؽ ا٤بستقيمة، كالفطر الصحيحة، كالعقوؿ النةوية، كاآلاثر اإل٥بية،

هذه بعض ف .(ّ)"ابطال  إال يكوف ال ا٢بق، نقيض ألف ابطل، القاطعة األدلة ىذه خالف ما
ما ال يتحقق اإلٲباف بو إال ابعتقادىا  األخرل،اإل٥بية خصائر القرآف الكرمي على سائر الكتا 

 كٙبقيقها علمان كعمالن.
ا٣باٛبػػة: ىػػو الكتػػاب خصػػائر الشػػريعة -رٞبػػو هللا تعػػاا-٩بػػا تقػػدـ بػػْبَّ لنػػا الشػػيخ السػػعدم          
، فػػالقرآف ىػػو العصػػمة مػػن الضػػالؿ كا٥بػػالؾ ٤بػػن الوحيػػد الػػذم يصػػلنا اب بعػػد بعثػػة الرسػػوؿ اإل٥بػػي 

 سػػةيل للخػػالص منهػػا إال ابألخػػذ  ػػذا الكتػػابٛبسػػك بػػو، كالفػػًب الػػٍب ٛبػػرُّ اب٤بسػػل  كتعصػػف ابألمػػة ال 
الشػػريعة اإل٥بيػػة ا٣باٛبػػة الػػٍب ال  ،كىػػي:، ك قػػد تكفػػل ىػػو ٕبفتهػػا ، كمل يكػػل حفتهػػا إا الةشػػر  اإل٥بػػي

 .ٙبتاج إا شريعة سابقة عليها ، كال إا شريعة الحقة ٥با

 

 

 .كاظتبلحدةاإلعتية اظتبحث الرابع: الكتب 

                                                           

 ُٓٔآيةالنسات :  سورة (ُ)
   ُْٗ آية األنعاـ: سورة (ِ)
 .(ُِْ/  ُ) (ِٖٕ/  ُ)، ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترّ)
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ا٤بؤمن يؤمن بكل ما أخرب هللا بو، أك أخرب بو أف  ا٤بلحد، منا٤بؤمن  اإلٲباف الذم ٲبيز بوإف 
، سوات شاىده، أك مل يشاىده كسوات فهمو كعقلو، أك مل يهتد إليو عقلو كفهمو. ٖبالؼ رسولو

الزاندقة كا٤بكذبْب ابألمور الغيةية، ألف عقو٥ب  القاصرة ا٤بقصرة مل هتتد إليها فكذبوا ٗبا مل ٰبيطوا بعلمو 
، كىذا ما .(ُ)فسدت عقو٥ب ، كمرجت أحالمه . كزكت عقوؿ ا٤بؤمنْب ا٤بصدقْب ا٤بهتدين  دل هللاف

 عقيدة ىؤالت ا٤بنحرفْب. -رٞبو هللا تعاا-أبرز فيو الشيخ السعدم

عقيدة ا٤بالحدة ُب الكتا بعد   ق ُٕٓ)ت-رٞبو هللا تعاا-كقد بْبَّ اإلماـ ابن القي            
كأما الكتا فليس  عندى  كالـ أنزلو إا األرض ُب اإلٲباف اب٤بالئكة بقولو:"أف ذكر عقيدهت  

 يقوؿ:بواسطة ا٤بلك ف نو ما قاؿ شيئا كال يقوؿ كال ٯبوز عليو الكالـ كمن تقرب منه  إا ا٤بسلمْب 
  الكتا ا٤بنزلة فيض فاض من العقل الفعاؿ على النفس ا٤بستعدة الفاضلة الزكية فتصورت تلك ا٤بعا

كتشكلت ُب نفسو ٕبيث توٮبها أصواات ٚباطةو كرٗبا قوم الوى  حٌب يراىا أشكاال نورانية ٚباطةو كرٗبا 
قوم ذلك حٌب ٱبيلها لةعض ا٢باضرين فّبك ا كيسمعوف خطا ا كال حقيقة لشيت من ذلك ُب 

.(2)"ا٣بارج 

ىؤالت ا٤بالحدة إا تفسػّب بطػالف معتقػداهت  الزائفػة عػن -رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدم كيدعو      
 بينهػػا كيقػارف القػةح، مػػن عليػو احتػوت كمػا الةاطلػػة، أداي ػ  ُب مػا بشػرح أيضػػان ا٢بػق بقولػو:" كنػدعوى  

 فػ ذا أحسػن. ىي ابلٍب كيدعوى  اختياره، يتعْب كما إيثاره، ٯبا ما كيتضح ليتةْب اإلسالـ، دين كبْب
، ابلعقػوابت توعػدى  التػاىرة كا٤بكػابرة العنػاد إا ا٢بػاؿ  ػ  كصلت  الػٍب طػريقته  للنػاس كبػْب الصػواـر

                                                           

 "بتصرؼ". (.َْ/ ُ)  ُط  الكرش الرزتنتيسًن   السعدمانتر:  (ُ)
 (.ِِٔ/ ِ،  )ِ، طإغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف( ابن القي  ، ِ)
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 ذلػػػك كإ٭بػػا التوقػػػف، ٥بػػ  أكجةػػػت شػػةهة لقيػػاـ أك كضػػػالالن  جهػػالن  الػػػدين ٱبػػالفوا مل كأ ػػػ  عليهػػا، كػػانوا
 . ُ"كعناد كمكابرة جحود

ك٩بن سار على ركاب ىؤالت ا٤بالحدة، كاقتفى أاثرى  ا٤بلحد القصيمي ، كبْبَّ  الشيخ          
ُب كتابو: "تنزيو الدين كٞبلتو " ضالؿ ىذا الرجل ،كعقيدتو الفاسدة ُب  -رٞبو هللا تعاا -السعدم

ٍب إف ىؤالت ا٤بنحرفْب ا٤بلحدين الذين ا٬بدع ىذا  أصوؿ اإلٲباف ،كخاصة اإلٲباف ابلكتا بقولو:"
الكاتا بدعايته  ا٣بةيثة يدعوف إا نةذ كل قدمي كاعتناؽ كل جديد، كقد ابدل ىذا الكاتا ُب ىذا 

كأعاد ككرر ذلك مريدان  دـ القدمي ىدـ أصوؿ الدين كقواعده... كىذه الدعاية ا٣بةيثة مقصودىا 
رفض الشرائع كاألدايف كاال٫بالؿ من قيود الدين كحلو كٙبرٲبو  األعت  كأساسها الذم بنيت عليو

كٝبيع أحكامو كاال٬براط ُب سلك ا٤بعطلْب لرب العا٤بْب ا٤بنحلْب ١بميع الشرائع الدين كأكؿ ما 
من أصوؿ كأخالؽ كأعماؿ كغّبىا  يدخلوف ُب ىذا األصل الةاطل رفض ما جات بو الرسوؿ 

 القركف ك إىدار أقوا٥ب  كعقائدى  كعلومه  بل كٝبيع ٧باسنه  ك كتواصلوا  ذا إا الطعن ُب خّب
 . ِ"ا٢بمل على ٞبىىلة الشريعة ك أئمة ا٥بدل كمصابيح الدجى

-رٞبهػ  هللا تعػاا-كمنه  الشيخ السػعدم العلمات، طرحو كما القرآنية اآلايت ف٩با تقدـ تةْب أ       
ىػو ا٤برجػع األكؿ كاألخػّب ُب  اإل٥بػييقتضي أف ٯبعل ىذا الكتػاب  ،العتي  األصل ىذا عنبيَّنات  من

ظلمػػػات ىػػػؤالت ا٤بالحػػػدة إا نسػػػتةدؿ النػػػور التعػػػرؼ علػػػى الػػػدين الػػػذم يريػػػده هللا تعػػػاا، كال ٯبػػػوز أف 
 الضالْب عن الصراط ا٤بستقي .

اانن حقيقان يثمر الثمرات كأخّبا ٯبا علينا اإلٲباف ابلكتا اإل٥بية، كخاصة الرسالة اإل٥بية ا٣باٛبة ٥ب ، إٲب
 اليانعة التالية:

                                                           

ُ
 .َُُص،ُط   )التفسًن اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدمانتر 

 .ُِ-َِصد.ط، ،تنزيو الدين كزتلتو انتر: السعدم، ِ
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 حيث أنزؿ لكل قـو كتاابن يهديه  بو.برٞبة الرٞبن ٖبلقو؛  العل  أكالن:

 حيث شرع لكل قـو ما يناسةه ، كيالئ  أحوا٥ب . ؛ا٢بكي  سةحانو العل  ٕبكمة اثنيان:

 ال اضطراب فيها كال اعوجاج. منّبةو  مستقيمةو كاضحةو  ؽو السّب على طر : اثلثان 

ک  گ    گ  گ   گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ   ٹ ٹ چ لكػػرمي ا٤بنػػاف،ااإلٯبػػايب بفضػػل هللا الفػػرح  رابعػػان:

چڱ  ڱ  
 ،كشكر ا٤بنع  عليها.ُ

 .اإل٥بي دل٥بابأفكار الةشر خرافات من  ،الفكرم كالعقدمالديِب ك التحرر من التخةط  خامسان:

، كاإلٲبػاف اإل٥بيػة العقديػة ا٤بتعلقػة ابإلٲبػاف ابلكتػا األصوؿ : الثا الفصلذا ما ًب بيانو عن ىك 
الػذم ىػو بعنػواف:  الثالػث: كىذا ما سػيت  توضػيحو ُب الفصػل يتضمن اإلٲباف ابلرسل، اإل٥بيةابلكتا 
 كهللا كيل اإلحساف. .ابلرسل العقدية ا٤بتعلقة ابإلٲباف األصوؿ

 
 
 
 
 
 

 

 

 

                                                           

   ٖٓيونس:آية سورة  ُ
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 .ابلرسل العقدية اظتتعلقة ابإلمياف األصوؿ :الثالث الفصل
ال يػت  إٲبػاف العةػد  كأركانػو، الػٍبإف اإلٲباف ابلرسل من أى  مسائل االعتقاد؛ كذلك لكونػو أحػد أصػوؿ 

 سػػةحانو، ككحيػػو،فهػػ  الػػذين يةلغػػوف كػػالـ هللا  كا٤بكلفػػْب،إال  ػػا، كلكػػوف الرسػػل ىػػ  الواسػػطة بػػْب هللا 
  كتنزيلو.

مػػن خػػّب يعلمونػػو أل٩بهػػ  إال  ا٢بجػػة، فمػػا ػػ   العػػذر، كأقػػاـكهللا سػػةحانو قػػد أرسػػل الرسػػل فقطػػع  ػػ  
كقػػد تركػػوى  علػػى اجػػة  مػػاتوا إالمػػن شػػر يعلمونػػو أل٩بهػػ  إال كحػػذركى  منػػو، فمػػا  عليػػو، كمػػاكدلػػوى  

 الةيضات ال يزيغ عنها إال ىالك.
كىػػػذا مػػػا  ،كتةػػػوكتوضػػػيحو ُب  األصػػػل العتػػػي  ىػػػذا  بةيػػػاف-تعػػػاارٞبػػػو هللا -كقػػػد اىػػػت  الشػػػيخ السػػػعدم

 سنقف عنده مع ا٤بةاحث التالية:
 ابلرسل.اظتبحث األكؿ: حكم اإلمياف 

 .تعريف النيب كالرسوؿ كالفارؽ بينهما اظتبحث الثاين:
 الثالث: صفات الرسوؿ كشركطو.اظتبحث 
 : دالئل النبوة.الرابع اظتبحث
 عصمة األنبيا . :اطتامس اظتبحث

 . نبوة دمحمؽتيزات : السادس ظتبحثا
 كاظتبلحدة. نبوة دمحم :اظتبحث السابع

 : ذترات االمياف ابلرسل.الثامن ثاظتبح
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 ابلرسل.اظتبحث األكؿ: حكم اإلمياف 

 اظتطلب األكؿ: حكم اإلمياف ابلرسل إرتاالن. 

برَّزت كقد  اإلٲباف.كركن عتي  من أركاف ، اإلٲباف برسل هللا تعاا كاجا من كاجةات ىذا الدين 
 ىذا الركن اإلٲبا  العتي ، من خالؿ ما طرحو ُب كتةو؛ بةياف-تعااهللا  رٞبو-السعدمالشيخ عناية 

 .فتناكؿ اإلٲباف ابلرسل ٝبلة كتفصيالن كخر ابلذكر خاٛبه  كسيدى  دمحم 

عند تفسّبه  اف ابلرسل إٝباالن بقولوحك  اإلٲب -رٞبو هللا تعاا-كضَّح الشيخ السعدم           
ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  ںں  ڻ      ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  چ  لقولو تعاا:

چہ  ھ  ھھ  ھ  ے   ےۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  
،:"ٱبرب تعاا عن إٲباف الرسوؿ  (ُ) 

  كا٤بؤمنْب معو، كانقيادى  كطاعته  كسؤا٥ب  مع ذلك ا٤بغفرة، فاخرب أ   آمنوا اب كمالئكتو ككتةو
كرسلو، كىذا يتضمن اإلٲباف ٔبميع ما أخرب هللا بو عن نفسو، كأخربت بو عنو رسلو من صفات كمالو 

يع صفات النقر، كنعوت جاللو على كجو اإلٝباؿ كالتفصيل، كتنزيهو عن التمثيل كالتعطيل كعن ٝب
كعلى اإلٲباف ٔبميع الرسل ،كيتضمن اإلٲباف اب٤بالئكة الذين نصت عليه  الشرائع ٝبلة كتفصيال 

كالكتا، أم: بكل ما أخربت بو الرسل كتضمنتو الكتا من األخةار كاألكامر كالنواىي، كأ   ال 
بْب عةاده، فالكفر بةعضه  يفرقوف بْب أحد من رسلو، بل يؤمنوف ٔبميعه ، أل   كسائط بْب هللا ك 

 .(ِ)كفر ٔبميعه  بل كفر اب"

موضع أخر: "ف ف من توا هللا حقيقة توا ٝبيع رسلو ألف ذلك من  ُب-رٞبو هللا تعاا-كقاؿ
ٛباـ توليو، كمن عادل أحدا من رسلو فقد عادل هللا كعادل ٝبيع رسلو، ككذلك مىٍن كفر برسوؿ 

ڈ  ڈ  ژ    چ  :سةحانو فقد كفر ٔبميع الرسل، بل ابلرسوؿ الذم يزع  أنو بو مؤمن، ك٥بذا قاؿ

                                                           

 .ِٖٓآية:الةقرة سورة (ُ)
 (.َُِ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترِ)
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چژڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  
كذلك لئال يتوى  أف مرتةته  متوسطة بْب اإلٲباف ، (ُ)

 .(ِ)كالكفر"

بقولو: "فال إٲباف مع تكذيا الرسوؿ  ال إٲباف مع تكذيا الرسوؿ-رٞبو هللا تعاا–كيةْب        
 "گ  گ   گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  تعاا:قاؿ  .(ّ)ك معاداتو، كال كفر مع تصديقو كطاعتو

چڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ  ںں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  
رٞبو هللا -يوضح الشيخ السعدم،(ْ)

گ  گ   گ  چ :"أف اإلٲباف ا٢بقيقي ىو اإلٲباف بكل ما جاتكا بو بقولو عند تفسّبه ل ية -تعاا

چ گ
(ٓ)

كىذا يتضمن اإلٲباف بكل ما أخرب هللا بو عن نفسو كبكل ما جاتت بو الرسل من   
چڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ األخةار كاألحكاـ. 

(ٔ)
من رسلو، بل آمنوا    كله ، فهذا ىو اإلٲباف   

 ا٢بقيقي، كاليقْب ا٤بةِب على الربىاف.

چڱ  ڱ   ڱ  ںں    چ
(ٕ)

أم: جزات إٲبا   كما ترتا عليو من عمل صاّب، كقوؿ   
ڻ  ڻ    چحسن، كخلق ٝبيل، كيلّّ على حسا حالو. كلعل ىذا ىو السر ُب إضافة األجور إليه ، 

چڻ  ڻ  
(ٖ)

 .(ٗ)يغفر السيئات كيتقةل ا٢بسنات"  

                                                           

 .ُُٓآية:جزت من النسات سورة (ُ)
 (.ُِِ/  ُ) ،مرجع سابا السعدم، :(انترِ)
 .ْٓ،صُ،ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿانتر: السعدم، (ّ)

 .ُِٓآية :سورة النسات (ْ)
 .ُِٓآية:جزت من سورة النسات (ٓ)
 .ُِٓآية:جزت من سورة النسات (ٔ)
 .ُِٓآية:جزت من سورة النسات (ٕ)
 .ُِٓآية:جزت من سورة النسات (ٖ)
 (.ُِِ/  ُ،)ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر  (ٗ)
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اإلٲباف ابلرسل بقولو  حك -  قِٖٕ)ت-رٞبو هللا تعاا-ك يةْب شيخ اإلسالـ ابن تيمية
فمن آمن بةعض الرسل ككفر بةعض أك آمن بةعض  ؛إليه أبف يؤمن ٔبميع الرسل كٔبميع ما أنزؿ ":

فاخرب أف ا٤بؤمنْب ٔبميع الرسل ى  أىل السعادة كأف ا٤بفرقْب ،" "ما أنزؿ هللا ككفر بةعض فهو كافر
 . (0)"بينه  ابإلٲباف بةعضه  دكف بعض ى  الكافركف حقا

 اظتطلب الثاين: حكم اإلمياف ابلرسل تفصيبلن.   

صػفة اإلٲبػاف  مػاحكػ  اإلٲبػاف ابلرسػل تفصػيالن عنػدما سيػئل -رٞبػو هللا تعػاا-كما بْبَّ الشيخ السػعدم
علينػػػا أف نػػػؤمن ٔبميػػػع األنةيػػػات كالرسػػػل الػػػذين ثةتػػػت فقػػػاؿ ُب جوابػػػو: "ابألنةيػػػات علػػػى كجػػػو التفصػػػيل؟ 

 نةوهت  كرسالته  على كجو اإلٝباؿ كالتفصيل. 

 كنعتقد أف هللا تعاا اختصه  بوحيو ، كإرسالو.  -*

 كجعله  كسائط بينو كبْب خلقو ُب تةليغ دينو كشرعو.  -*

 كأيدى  ابآلايت الدالة على صدقه  ، كصحة ما جاؤا بو.  -*

 كأ   أكمل ا٣بلق علمان ، كعمالن ، كأصدقه  ، كأبرى  ، كأكمله  أخالقان ، كأعماالن.  -*

 كأف هللا خصه  بفضائل ؛ ال يلحقه  فيها أحد ، كبرأى  من كل خلق رذيل.  -*

 كأ   معصوموف ُب كل ما يةلغونو عن هللا.  -*

 كأنو ال يستقر ُب خربى  كتةليغه  إال ا٢بق كالصواب.  -*

 كأنو ٯبا اإلٲباف    كله  كبكل ما أتوه من هللا ، ك٧بةته  كتوقّبى  كتعتيمه .  -*

 على أكمل الوجوه كأعالىا.  كنؤمن أف ىذه األمور كاجةو علينا لنةينا دمحم  -*

                                                           

.(ِّ/ ٗ) ،(ُُ/ ُِ)  الفتاكل غتموعانتر: ابن تيمية ،ُ
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 بػذلك،كاإلٲبػاف  االسػتطاعة،كمعرفة ما جات بو من الشرع ٝبلػة كتفصػيالن ٕبسػا  معرفتو،ٰبا  كأنو-*
 كاجتناب  يو.  أمره،كامتثاؿ  خربه،تزاـ طاعتو ُب كل شيتو بتصديق كال كالتزامو،

 خاًب النةيْب ال نيب بعده قد نسخت شريعتو ٝبيع الشرائع كىي ابقية إا قياـ الساعة.  كأنو-*

 يت  اإلٲباف بو حٌب يعل  العةد أف ٝبيع ما جات بو حق.  كال-*

 الصحيح،بل العقل  بو،ا على خالؼ ما جات يستحيل أف يقـو دليل عقلي كحسي أك غّبٮب كأنو-*
.(0)"تشهد للرسوؿ ابلصدؽ كا٢بق كالواقعة؛ كاألمور ا٢بسية

قػػد كافػػق عقيػػدة أىػػل السػػنة ُب حكمػػو -رٞبػػو هللا تعػػاا–٩بػػا تقػػدـ تةػػْب لنػػا أف الشػػيخ السػػعدم        
ف نؤمن ٔبميع األنةيات كالرسل الذين ثةتػت نةػوهت  كرسػالته  علػى كجػو اإلٝبػاؿ على اإلٲباف ابلرسل؛ أب

 كالتفصيل.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 .َِ-ُٗص ،ُطكجواب يف أىم اظتهمات سؤاؿ  ( انتر: السعدم،ُ)
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 .تعريف النيب كالرسوؿ كالفارؽ بينهما اظتبحث الثاين:

 اظتطلب األكؿ: تعريف النيب كالرسوؿ.

چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ       پ  ٹ ٹ چ  العتيمة،كىو ا٣برب ذك الفائدة  النةا،: مشتق من لغةن  النيب
 

رب.(ُ)  ، ك٠بي النيب نةيان ألنو ٨بربه من هللا ، كٱبرب عن هللا فهو ٨بيٍربى ك٨بي

نةيان على ىذا ا٤بعُب:  النيب األرض، ك٠بيما ارتفع من  كىي النةوة،مشتقة من  كقيل: النةوة
چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ٹ ٹ چ  الناس.لرفعة ٧بلو على سائر 

فَّ النيبَّ ذك رفعة كقدر عتي  ُب  كأل،(ّ).(ِ) 
الدارين :الدنيا كاآلخرة ، فاألنةيات ى  أشرؼ ا٣بلق ، كى  األعالـ الٍب يهتدم  ا الناس فتصلح 

 .(4)دنياى  كأخراى  
ی  جئ  حئ   چ  : مشتق من اإلرساؿ كىو التوجيو. قاؿ تعاا ٨بربان عن ملكة سةا :لغةن  كالرسوؿ

 چمئ    ىئ     يئ    جب  حب  خب   
، كا١بمع  (ٓ) ،فيقاؿ: كأىٍرسىٍلتي فالانن ُب رًسالةو، فهو ميٍرسىله كرىسوؿه

                                                           

 .ِ،ُاآليتاف:سورة النةا (ُ)
 .ٕٓآية:سورة مرمي (ِ)
 ،، د.طاللغةمعجم مقاييس ، ابن فارس ،(ْٕ/ُ)، نيب" د.ط، مادة:" ،اللغة كصحاح العربية الصحاح اتج، ا١بوىرم (ّ)

 .(ّٖٓ/ٓ)،نيب" مادة:"
 .ُْص ،ْ، طالرسل كالرساالتانتر: عمر األشقر،  ْ

 .ّٓآية:سورة النمل (ٓ)
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ريٍسله كريسيله 
أل َّ  كيٌجهوا من قةل هللا تعاا، كى  مةعوثوف  ؛كعلى ذلك فالرُّسل إ٭ٌبا ٠ٌبوا بذلك.(ُ)

برسالة معينة ميكلَّفوف ٕبملها كتةليغها كمتابعتها
(ِ). 

: لنبوةنفس ا "بقولو: كالرسوؿ النيب كل من  تعريف-رٞبو هللا تعاا-كقد بْبَّ الشيخ السعدم   
فالنيب ٱبرب ابلغيا ك ٲبتنع أف يقـو تتضمن ا٣برب؛ ف ف النةوة مشتقة من اإلنةات، كىو اإلخةار اب٤بغيا، 

دليل صحيح على أف كل ما أخرب بو األنةيات ٲبكن معرفتو بدكف ،...،خربى ، ك٥بذا كاف أكمل األم  
ىو ا٤بخرب عن ا٤برسل ٗبا أمره أف ٱبرب : الرسوؿ"،ك(ّ)علمان ا٤بقركف ابلطرؽ ا٢بسية كالعقلية كا٣بربية "

 .(ْ)فيما ٱبرب بو عن هللا تعاا"- أم دمحم -بو؛ عل  بذلك أنو صادؽ

 ُب الشرع على أقواؿ أرجحها: كالرسوؿ النيب كقد اختلف العلمات ُب تعريف كل من

 ىو من أكحى هللا إليو ٗبا يفعلو كأيمر بو ا٤بؤمنْب. :أف النيب

 ىو من أكحى هللا إليو كأرسلو إا من خالف أمر هللا ليةلغ رسالة هللا. كالرسوؿ: 

 الفرؽ بٌن الرسوؿ كالنيب. الثاين:اظتطلب 

الكفار كال  كال ٱباطامن نةاه هللا أبمره ك يو ليخاطا ا٤بؤمنْب كأيمرى  بذلك  :ىوالنيب  أف
أيرسل إا الكفار كا٤بؤمنْب ليةلغه  رسالة هللا كيدعوى  إا  فهو: من الرسوؿكأما يرسل إليه . 

 عةادتو. 

                                                           

 . (ِّٗ/ِ )،مرجع سابا(،ابن فارس،ِّٓ/  ُ،) مرجع ساباا١بوىرم، (ُ)
.ُٓص مرجع سابا انتر: عمر األشقر، ِ

 "ابختصار".ْٔ،صُط ،طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ّ)

 .ّٓص ،ُ، طاظتأموؿطريا الوصوؿ إىل العلم ( انتر: السعدم، ْ)
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ىناؾ أمور تدؿ على الفرؽ  بْب الرسوؿ كالنيٌب؛ ألفال يصحُّ قوؿ من ذىا إا أنو ال فرؽ 
 ؛ كىي: (ُ)بْب النيب كالرسوؿ 

ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  چ ٹ ٹ ،الرسوؿ عطف النيبًٌ علىأكالن:

 .ِچگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

٩با يديؿ على أف الرسالة أمر زائد على النةوة، كقولو ُب حقًٌ كصف بعض رسلو ابلنةوة كالرسالة  اثنيان:
 چحت      خت  مت  ىتيت  جث  مث    ىث  يث  حج  مج  جح   چ ٹ ٹ : موسى

(ّ). 

ىو من أيكحي إليو بشرع كأيمر  :الشائع عند العلمات أفَّ النيب أع  من الرسوؿ، فالرسوؿالتعريف  :اثلثان  
.(ْ)من أكحي إليو كمل يؤمر ابلةالغ، كعلى ذلك فكلُّ رسوؿ نيب، كليس كل نيب رسوالن  :بتةليغو، كالنيبُّ 

تفسّبه لقولو  مةْب عندىذه ا٤بسالة فهو كاضح  ُب-تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدم  رألأما  رابعان:
 چحت      خت  مت  ىتيت  جث  مث    ىث  يث  حج  مج  جح   چ تعاا: 

"أم: كاذكر ُب ىذا  ،حيث يقوؿ:(ٓ)
القرآف العتي  موسى بن عمراف، على كجو التةجيل لو كالتعتي ، كالتعريف ٗبقامو الكرمي، كأخالقو 

 چيت  جث  مث    ىث   چ الكاملة،
قرئ بفتح الالـ، على معُب أف هللا تعاا اختاره كاستخلصو، كاصطفاه (ٔ)

على العا٤بْب. كقرئ بكسرىا، على معُب أنو كاف ٨بلر  تعاا، ُب ٝبيع أعمالو، كأقوالو، كنياتو، 
فوصفو اإلخالص ُب ٝبيع أحوالو، كا٤بعنياف متالزماف، ف ف هللا أخلصو إلخالصو، كإخالصو، موجا 

يت  يث  حج  مج   چكأجل حالة يوصف  ا العةد، اإلخالص منو، كاالستخالص من ربو. الستخالصو، 

                                                           

 "بتصرؼ ".ُْ، صْ، طالرسل كالرساالتانتر: عمر األشقر،  ،(ُٕٓ/ٕ) ،ُط، اظتعاينركح   آللوسيا انتر: ُ

ِ
   ِٓا٢بج: آيةسورة  

 .ُٓآية:سورة مرمي (ّ)
لوامع األنوار البهية كسواطع األسرار السفاريِب،  (،ُٕٔ، د.ط، ص )العقيدة الطحاكية ( انتر: ابن أيب العز ا٢بنفي، شرحْ)

 .ِٖٔٔص  ،سلسلة الصحيحة(، كانتر كالـ الشيخ انصر الدين األلةا  على أسانيده ُب ْٗ/ُ)، ِط األثرية 
 .ُٓآية:سورة مرمي (ٓ)
 .ُٓآية:جزت من سورة مرمي (ٔ)
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 چ
أم: ٝبع هللا لو بْب الرسالة كالنةوة، فالرسالة تقتضي تةليغ كالـ ا٤برسل، كتةليغ ٝبيع ما جات بو (ُ)

ينو كبْب ب فالنبوة من الشرع، دقو كجلو. كالنةوة تقتضي إٰبات هللا إليو كٚبصيصو إبنزاؿ الوحي إليو،
بينو كبْب ا٣بلق، بل خصو هللا من أنواع الوحي، أبجل أنواعو كأفضلها، كىو: تكليمو  كالرسالةربو، 

 .(ِ)تعاا كتقريةو مناجيا  تعاا، ك ذا اختر من بْب األنةيات، أبنو كلي  الرٞبن" 

 ألمور :بعيد -رٞبه  هللا تعاا–العلمات كالشيخ السعدم كىذا الذم ذكركه  امسان:خ 
ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ٹ چ أف هللا نرَّ على أنو أرسل األنةيات كما أرسل الرسل ُب قولو  األكؿ :

ڑ  ک     ک  ک       ک      گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ   ڱ  ں  ںڻ  ڻ  

 ، ف ذا كاف الفارؽ بينهما ىو األمر ابلةالغ فاإلرساؿ يقتضي من النيٌب الةالغ .ّچڻ  ڻ  ۀ  
أفَّ ترؾ الةالغ كتماف لوحي هللا تعاا ، كهللا ال ينزؿ كحيو ليكت  كيدفن ُب صدر كاحد من  الثاين :

الناس ، ٍبَّ ٲبوت ىذا العل  ٗبوتو .فدٌؿ ىذا على أفَّ األنةيات ماموركف ابلةالغ ، كأ َّ  يتفاكتوف ُب 
 مدل االستجابة ٥ب  .

الرسوؿى مىٍن أيكحي إليو بشرع جديد ، كالنيبَّ ىو ا٤بةعوث لتقرير شرع من  :سادسان :التعريف الراجح
 قةلو.

الرسالة تقتضي عرَّؼ الرسالة كالنةوة، أبف -رٞبو هللا تعاا-السعدم ٩با سةق نقوؿ إف الشيخ
كالنةوة تقتضي إٰبات هللا إليو  ،تةليغ كالـ ا٤برسل، كتةليغ ٝبيع ما جات بو من الشرع، دقو كجلو

 .صيصو إبنزاؿ الوحي إليو، فالنةوة بينو كبْب ربو، كالرسالة بينو كبْب ا٣بلقكٚب

 
 الثالث: صفات الرسوؿ كشركطو.اظتبحث 

 كدينو:   صفات الرسوؿ األكؿ:طلب اظت
                                                           

 .ُٓآية:جزت من سورة مرمي (ُ)
 (.ْٓٗ/  ُ، )ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترِ)
ّ
   ِٓا٢بج: آيةسورة  
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الصفات كأحسنها كأٛبٌها من التٌاىر  أبٝبل - -لقد خٌر هللا سةحانو كتعاا رسولو دمحمان 
الوصف العتي : تقول هللا كحسن ا٣بلق، كإقامة العدؿ كالقسط كالةاطن، كإٌف أىٌ  ما خٌصو بو من 

ُب عدة مواطن -رٞبو هللا تعاا-ا١بميلة، كقد ذكر الشيخ السعدمالصفات  من بْب الناس، كغّبىا 
 كلدينو كمنها:ت لرسوؿ صفا )طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ من كتابو 

 .رتع هللا فيو أكمل الصفاتأكالن: 

قد ٝبع هللا فيو أكمل الصفات كأفضلها الٍب يوصف  ا األنةيات ُب نفسو كأخالقو، كُب  كدمحم" 
دينو كشريعتو كما جات بو، كُب آايتو كبراىينو ا٤بتنوعة الٍب ىي أكثر كأقول كأكضح من ٝبيع الرباىْب 

و لعملو؛ اليقينية الدالة على صدقو كصحة ما جات بو، فمن عرؼ الرسوؿ كصدقو ككفاته كمطابقة قول
 .(ُ) "عل  علمان يقينان أنو ليس بشاعر كال كاىن كال كاذب

 عبلقتو بربو  كابطتلا.اثنيان: 

بْب تقول هللا كحسن ا٣بلق؛ ألف تقول هللا يصلح ما بْب العةد كبْب ربو، كحسن  " ٝبع النيب 
ا٣بلق يصلح ما بينو كبْب خلقو ، فتقول هللا توجا لو ٧بةة هللا ، كحسن ا٣بلق يدعو الناس إا ٧بةتو، 

؛ ألف ا٤باٍب يوجا خسارة اآلخرة، كا٤بغـر يوجا خسار  كٝبع  ة بْب االستعاذة من ا٤باٍب كا٤بغـر
الدنيا،...، ف ف من اتقى هللا أدرؾ نعي  اآلخرة، كمن أٝبل ُب الطلا اسَباح من نكد الدنيا 

 .(ِ)كٮبومها"

 لرسوؿ أعلم اطتلا ابضتا.ا :لثان اث

                                                           

 ."بتصرؼ"ّْ، صُ، طالوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ طريا( انتر: السعدم، ُ)

.ِّٓ ،ص مرجع سابا( انتر: السعدم، ِ)
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"الرسوؿ أعل  ا٣بلق اب٢بق، كأقدر الناس على بياف ا٢بق، كأنصح ا٣بلق للخلق، كىذا يوجا أف 
 .(ُ)يكوف بيانو للحق أكمل من بياف كل أحد "

 رابعان: كصفو بعلـو كأعماؿ النبوة.

" كالنةوة مشتملة على علـو كأعماؿ البد أف يتصف الرسوؿ  ا كىي: أشرؼ العلـو كأشرؼ 
قد ،  األعماؿ، فكيف يشتةو الصادؽ فيها ابلكاذب كالعامل ال ٱبلو من آاثر النةوة كالرسالة، كدمحم 

 ا األنةيات ُب نفسو كأخالقو، كُب دينو كشريعتو كما ٝبع هللا فيو أكمل الصفات كأفضلها الٍب يوصف 
جات بو، كُب آايتو كبراىينو ا٤بتنوعة الٍب ىي أكثر كأقول كأكضح من ٝبيع الرباىْب اليقينية الدالة على 

 .(ِ)صدقو كصحة ما جات بو"

 خامسان: بياف الدين ابطنان كظاىران.

كظاىره، علمو كعملو، كىذا األصل ىو أصل أصوؿ بػىْبَّ الدين أصولو كفركعو، ابطنو "الرسوؿ 
 .(ّ)العل  كاإلٲباف، ككل من كاف أعت  اعتصامان  ذا األصل كاف أكا اب٢بق علمان كعمالن"

 سادسان: داللة اطتلا ابألدلة العقلية كالرباىٌن اليقينية. 

الٍب  ا يعلموف ا٤بطالا الناس كىداى  إا األدلة العقلية كالرباىْب اليقينية،  "كقد دؿَّ الرسوؿ 
اإل٥بية، ك ا يعلموف إثةات ربوبية هللا ،ك كحدانيتو كصفاتو،...،فالرسوؿ بٌْب األدلة العقلية الدالة عليها 

                                                           

.ّٕ ،ص اظترجع السابا( انتر: السعدم، ُ)

.ّْص،ُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿانتر: السعدم، (2)

.ِٔ ص ، مرجع ساباانتر: السعدم،  (3)
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فجمع بْب الطريقْب : السمعي كالعقلي، كداللة الكتاب  -على األمور ا٤بعلومة اب٣برب الصادؽ–
 .(ُ)إا اآلايت كالرباىْب كاألدلة ا٤بةينة ألصوؿ الدين" كالسنة ليس ٗبجرد ا٣برب بل كال ا٣بلق، كىديه 

 إقامة العدؿ. سابعان:

"ف ف هللا أرسل رسلو كأنزؿ كتةو ليقـو الناس ابلقسط كىو العدؿ الذم قامت بو السماكات كاألرض، 
ف ذا ظهرت أمارات العدؿ كتةْب كجهو أبم طريق كاف، فث  شرع هللا كدينو، كمل ٰبصر هللا كرسولو 

 .(ِ)طرؽ العدؿ ُب أمور معينة فام طريق استخرج  ا العدؿ كالقسط فهو من الدين"

 اثمنان: كإنو لعلى خلاو عظيم.

، فهو الدين ا١بامع ١بميع ما أمر هللا بو مطلقان ،كحقيقتو "ا٣بلق العتي  الذم كصف بو دمحم 
 . ّا٤بةادرة إا امتثاؿ ما ٰبةو هللا بطيا نفس ، كانشراح صدر"

من على كمع ىذه الصفات النةيلة الٍب يكـر هللا  ا من يشات من عةاده، فالنةوة بذاهتا فضل          
 ٲبن كنعمة هللا من فضل ةبقولو: "النةو -رٞبو هللا تعاا–كما أشار إا ذلك اإلماـ السفاريِب عةده؛  

 .4 ا" إكرامو كيريد يشات، من على الكرمي كالعلي  ا٢بكي ، الرب  ا

 اظتطلب الثاين: شركط الرسوؿ:

                                                           

 .ِٔ ص ،اظترجع السابا انتر: السعدم،  (ُ)

.ُٕٗ ص،ُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿانتر: السعدم، (2)

ّ
 .037ص، مرجع ساباانتر: السعدم،   

 .(ِٖٔ/  ِ) ،ِط األثرية  كسواطع األسرارلوامع األنوار البهية السفاريِب،  4
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 مىلىكنا. اظترسل أكالن: أال يكوف

ڦ  ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   چ  ُب ذلك عند قولو تعاا:-رٞبو هللا تعاا-يقوؿ الشيخ السعدم

ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   چ،:"(ُ) چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ         ڈ    چڃ  ڃ    چ  چ  چ

 تزؿ مل الشةهة كىذه ،(ّ) چڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ           چ  مثلنا فةشر أنت  كأما: أم،(ِ) چڍ  ڍ   
 ا٤برسل يكوف أف اإلرساؿ، شرط من ليس ف نو الشُّةىًو، أكىى من األم  كىي من ا٤بكذبْب، بْب متوارثة
 بصدقه ، استطاعوا إف فػىٍليػىٍقدىحيوا، صدقو، على يدؿ ٗبا الرسوؿ أيٌب أف الرسالة، شرط كإ٭با مىلىكنا،
(4)"سةيال ذلك إا يستطيعوا كلن شرعي، أك عقلي بقادح

 نفي علم الغيب عنو.اثنيان: 

ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  چ  ُب ذلك عند قولو تعاا:-رٞبو هللا تعاا-يقوؿ الشيخ السعدم 

 چٹ     ٹ  ڤ    ڤ   ڤ       ڤ  ڦ  ڦ    ٹڀ  ٺ              ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ڀڀ  ڀ

 عِب يدفع كال اَّلٌل، من إال خّب أيتيِب ال مدبر، فقّب ف  ؛(ٔ) چٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  چ ،:"(ٓ)
 .تعاا اَّللٌ  علمِب ما إال العل  من يل كليس ىو، إال الشر

 أ ا أعل  الٍب األسةاب لفعلت: أم،(ٕ) چ ٹڀ  ٺ              ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹچ 
 كو ا، قةل ابألشيات لعلمي كمكركه، سوت إا يفضي ما كل من ٢بذرت ك كا٤بنافع، ا٤بصاّب يل تنتج

                                                           

 ُْآيةفصلت :   سورة (ُ)
 ُْفصلت :جزت آية   سورة (ِ)
 ُْفصلت : جزت آية   سورة (ّ)
 .(0/746)،ُ، طتيسًن الكرش الرزتن السعدم،انتر:  (ْ)

 ُٖٖاألعراؼ: آية  سورة (ٓ)
 ُٖٖاألعراؼ: جزت من آية  سورة (ٔ)
 ُٖٖاألعراؼ: جزت من آية  سورة (ٕ)
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 من يفوتِب ما يفوتِب كقد السوت، من ينالِب ما ينالِب قد- علمي لعدـ- كلكِب، إليو تفضي ٗبا كعلمي
 .ابلغيا يل عل  ال أ  على دليل أدؿ فهذا كمنافعها، الدنيا مصاّب

 ذلك، إا ا٤بفضية األعماؿ كأبْب كاألخركية، كالدنيوية الدينية العقوابت أنذر، (ُ) چٹ     ٹ  ڤ    ڤ   چ 
 .منها كأحذر

 كل ليس كلكن فيها، كالَبغيا إليو ا٤بوصلة األعماؿ بةياف كاآلجل، العاجل ابلثواب،  (ِ) چڤ       چ 
 مةينة الكرٲبات، اآلايت كىذه ا٤بؤمنوف، كيقةلو بذلك ينتفع كإ٭با كالنذارة، الةشارة ىذه يقةل أحد
 .ضر دفع أك نفع ٢بصوؿ كيدعوه كسل  عليو هللا صلى النيب يقصد من جهل

 كال عنو، اَّللٌ  يدفعو مل عمن الضر يدفع كال اَّلٌل، ينفعو مل من ينفع كال األمر، من شيت بيده ليس ف نو
 بذلك، كعمل كالنذارة، الةشارة من بو أرسل ما قةل من ينفع كإ٭با تعاا، اَّللٌ  علمو ما إال العل  من لو

 العةاد حث ٗبا كاإلخواف كاألخالت كاألمهات، اآلابت نفع فاؽ الذم كسل ، عليو هللا صلى نفعو فهذا
(3)"كاإليضاح الةياف غاية ٥ب  كبينو شر، كل عن كحذرى  خّب، كل على

ژ   ڑ  ڑ    ک            ڈ  ڈ  ژ  چ  :معلقان على قولو تعاا  -رٞبو هللا تعاا–يقوؿ االماـ ابن تيميو     

 لست  -أم دمحم -يقوؿ :"،(ْ)چڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں     ں  ڻ  ڻ    گک  ک  ک   گ  گ   گ
 إال أتةع إف بك  كال يب يفعل ما أدرم كما ، رسل قةلي تقدـ قد بل الرسالة ادعى أك أرسل من أكؿ
ڳ     ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  چ  الغيا عل  أدعي ال   -أم دمحم -يقوؿ ، مةْب نذير إال أان كما إيل يوحى ما

                                                           

 ُٖٖجزت من آية  األعراؼ: سورة (ُ)
 ُٖٖاألعراؼ: جزت من آية  سورة (ِ)
 .(ُُّ/  ُ) ،ُ، طتيسًن الكرش الرزتن انتر: السعدم، (ّ)
 ٗاألحقاؼ: آية  سورة (ْ)
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 أعل  كال هللا خزائن عندم لك  أقوؿ ال بو أنذرك  أف هللا أمر  ٗبا أنذرك ،(ُ)چڱ  ڱ   ں     ں  ڻ  ڻ  
 ا٣بالق يستحقو ما كٛبييز كطاعتو  كعةوديتو كعدلو صدقو كماؿ من كىذا ملك إ  أقوؿ كال الغيا
 يعلمو فال بعلمو هللا استاثر ٩با التفصيل كجو على األمور بعواقا العل  ف ف العةد يستحقو ٩با كحده
ک  ک  چ  : تعاا كقولو يكوف ما كل يعل  أف الرسوؿ شرط من كليس ، مرسل نيب كال مقرب ملك

.(3)هللا" إال يعلمو ال كىذا ك   بو يفعل ما ٔبميع لعلمو نفي،(ِ)چ  گک  ک   گ  گ   گ

 جديدة. بشريعة أييت أفليس شرط اثلثان: 

ليس بةدع من الرسل، بل أرسل هللا  أف دمحما "  ُب ذلك:-رٞبو هللا تعاا-يقوؿ الشيخ السعدم
أنو أكحى ، ك قةلو من ا٤برسلْب العدد الكثّب كا١ب  الغفّب فاستغراب رسالتو ال كجو لو إال ا١بهل كالعناد

كالعدؿ الذم اتفقوا عليو، كأف بعضه  يصدؽ بعضا كيوافق بعضه  إليو كما أكحى إليه  من األصوؿ 
أنو من جنس ىؤالت الرسل، فليعتربه ا٤بعترب إبخوانو ا٤برسلْب، فدعوتو دعوهت ؛ كأخالقه   ،بعضا

، متفقة؛ كمصدرى  كاحد؛ كغايته  كاحدة، فل  يقرنو ابجملهولْب؛ كال ابلكذابْب كال اب٤بلوؾ التا٤بْب
 . (ْ)نه  من قصو هللا على رسولو كمنه  من مل يقصصو عليو كىذا يدؿ على كثرهت  "كذكر أف الرسل م

 بشريعة أيٌب أف الرسوؿ شرط من "كليسذلك:  ُب-رٞبو هللا تعاا–يقوؿ االماـ ابن تيميو  
 كاان كسليماف كداكد ابراىي  ملة على ككاف رسوال كاف يوسف فاف جديدة
 .(0)التوراة" شريعة على ، ككاانٓرسولْب

                                                           

 ٗاألحقاؼ: جزت من آية  سورة (ُ)
 ٗاألحقاؼ: جزت من آية  سورة (ِ)
 .(ُٗٓ/  ّ)،ُ، ط اصتواب الصحيح ظتن بدؿ دين اظتسيح(انتر: ابن تيمية، ّ)
 ."ابختصار"(ُِْ/  ُ، )ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترْ)
ٓ
من أعت  أنةيات بِب إسرائيل ، كٝبع هللا ٥بما بْب النةوة كا٢بكمة ،كا٤بلك العتي  القوم؛ لذا  كاان كسليماف كداكد 

تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة  انتر: السعدم،عليهما السالـ. -فاألفضل أف نطلق عليهما أ ما نةيَّاف كليس رسولْب
 .َُٗص ،ُ، طتفسًن القرآف
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 : دالئل النبوة.الرابع اظتبحث

 اظتطلب األكؿ: اظتقصود من الدالئل.

ال بٌد أف يقي  تةليغ أمره ك يو ككعده ككعيده؛ كلذلك ك  ،كإرسالو بوحيو،هللا تعاا  اختصه األنةيات 
هللا الدالئل كا٢بجج كالرباىْب ا٤بةينة صدؽ الرسل ُب دعواى  أ   رسل هللا كي تقـو ا٢بجة على 

چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ الناس، كال يةقى ألحد عذر ُب عدـ تصديقه  كطاعته  
أم ِ

 : ابلدالئل كاآلايت الةينات الٍب تدؿُّ على صدقه  .

" إذا انتقض الدليل بطلت داللتو، من الدالئل بقولو: ا٤بقصود-تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدمكيةْب 
ف نو إ٭با يدؿ إذا كاف مستلزمان للمدلوؿ، ف ذا كاف اترة يوجد مع ا٤بدلوؿ كاترة ال يوجد مل يكن 

.(ّ) مستلزمان فال يكوف دليالن "

  ابآلايت ىأتييددليل إثةات النةوة للرسل أف  -رٞبو هللا تعاا-كقد أشار الشيخ السعدم      
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں    چ  فقاؿ عند تفسّبه لقولو تعاا:كالدالئل النةوية الدالة على صدقه  

چڻ   ڻ  ڻ     ڻ  ۀ       ۀ    ہ  ہ    ہ  ہ  ھ
چڱ  ڱ ڱ  ڱ  چ  ،فقاؿ:"(ْ)

(ٓ)
 

چ ں  ں    ڻ چ أم: من بعد نوح 
(ٔ)

كٰبذرك   من  إا ا٥بدل، ا٤بكذبْب، يدعو      
                                                                                                                                                                                     

 .(0/085) د.ط،،النبوات : ابن تيمية ،انتر(ُ)
 ِٓا٢بديد: آية سورة  ِ

 .ُٕٓ، صُط ،طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ّ)

 .ْٕآية::جزت من يونس سورة (ْ)
 .ْٕآية::جزت من يونس سورة (ٓ)
 .ْٕآية::جزت من يونس سورة (ٔ)
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چڻ  ڻ  چأسةاب الردل.
(ُ)

أم: كل نيب أيد دعوتو، ابآلايت الدالة على صحة ما       
چڻ  ۀ       ۀ    ہ  ہ    ہ  ہ  ھ چجات بو.

يعِب: أف هللا تعاا عاقةه  حيث جاتى  (ِ)
بعد أف كانوا متمكنْب الرسوؿ، فةادركا بتكذيةو، طةع هللا على قلو  ، كحاؿ بينه  كبْب اإلٲباف 

(ّ)منو"
        

" اآلايت كالرباىْب دالة على صدؽ الرسل، كأ   ال يقولوف  ُب موضع آخر:-رٞبو هللا تعاا–كقاؿ 
على هللا إال ا٢بق، كأ   معصوموف فيما يةلغوف عن هللا من ا٣برب كالطلا ال ٯبوز أف يستقر ُب خربى  
عن هللا شيت من ا٣بطا، كما اتفق على ذلك ٝبيع ا٤بقرين ابلرسل من ا٤بسلمْب كاليهود كالنصارل 

 .(ْ)كغّبى  "

ا٢بجة على الناس إذا جاتهت  اآلايت  إقامة-تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدمكيوضح            
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ          ڄ  ڄ  ڃ  چ  لقولو تعاا: عند تفسّبهكالدالئل النةوية 

چڃ  ڃ  ڃ  چ  
چڤ  ڦ  ڦ  ڦ چ  ،:"(ٓ)

الٍب ال يةقى معها حجة  ، (ٔ)
چ ڦ  ڄ  ڄ          ڄ چ ألحد.

(ٕ)
چ ڄ  ڃ  ڃ  ڃ چ أم: من الناس  

(ٖ)
الةياف القاطع للحجة،     

                                                           

 .ْٕآية::جزت من يونس سورة (ُ)
 .ْٕآية::جزت من يونس سورة (ِ)
 (.َّٕ/  ُ) ،مرجع سابا السعدم، :انتر (ّ)
.ْٓ،صُط ،طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿانتر: السعدم،  (4)

 .ِّآية:جزت من ا٤بائدة سورة (ٓ)
 .ِّآية:جزت من ا٤بائدة سورة (ٔ)
 .ِّآية:جزت من ا٤بائدة سورة (ٕ)
 .ِّآية:جزت من ا٤بائدة سورة (ٖ)
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چ ڃ چا٤بوجا لالستقامة ُب األرض 
(ُ)

ُب العمل اب٤بعاصي، ك٨بالفة الرسل الذين جاتكا   
 .(ِ)ابلةينات كا٢بجج"

ا٤بقصود من الدالئل بقولو:  ق ِٖٕ)ت-رٞبو هللا تعاا-شيخ اإلسالـ ابن تيميةكيةْب         
ٝبع دليل، كالدليل ال يكوف دليال إال إذا كاف مستلزما للمدلوؿ عليو ٨بتصا بو، فال يصح  الدالئل:"

أف يكوف مشَبكا بْب ا٤بدلوؿ كبْب غّبه؛ ف نو يلـز من ٙبقق الدليل ٙبقق ا٤بدلوؿ؛ الختصاصو بو، 
النةوة اترة مل يكن دليال كعلى ىذا فما كجد مع النةوة اترة، كمع عدـ  كإذا انتفى ا٤بدلوؿ انتفى الدليل.

 .(ّ)بل دليلها ما يلـز من كجوده كجودىا  النةوة،على 

النةوة فحقيقتها تشتمل أمرين: كحي هللا، كأما "موضع أخر:  ُب-رٞبو هللا تعاا-كقاؿ   
اتفق أئمة السلف أف النةوة ٱبتر هللا شرعية، ك كقد دلت نصوص   كأمره بتةليغ ذلك الوحي إا الناس

يشات من عةاده، فا يصطفي الرسل كٱبتارى . كالنيب ميزه هللا بصفات، كخصو ٖبصائر  ا من 
 .(ْ) "استعد  ا ألف ٱبصو هللا بفضلو. فالنةوة تتضمن خطاب الرب، كتتضمن صفة قائمة ابلنيب أيضان 

(ْ). 
 .دمحمدالئل نبوة  اظتطلب الثاين: تنوع

"الدالئل الدالة  بقولو: الدالة على صدؽ نةوة دمحمالدالئل -رٞبو هللا تعاا-أبرز الشيخ السعدم
ك -عليه  السالـ–أعت  كأكثر من الدالئل الدالة على صدؽ موسى كعيسى  دمحمعلى صدؽ 

معجزاتو أعت  من معجزات غّبه، كالكتاب الذم أرسل بو أشرؼ من الكتاب الذم بعث بو غّبه، 
، كأمتو أكمل ُب ٝبيع -عليهما السالـ-كالشريعة الٍب جات  ا أكمل من شريعة موسى كعيسى

                                                           

 .ِّآية:جزت من ا٤بائدة سورة (ُ)
 (.ِِٗ/  ُ،) ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ِ)
 (.ّٓ،ٔ/  ُ) د.ط،،النبوات : ابن تيمية ،انتر  (ّ)
اظتباحث العقدية اظتتعلقة ابإلمياف جار ،النَّ  ( ،كانتر: أٞبد بن دمحمُُٔ/  ُ) ،ُط ،العقيدة األصفهانية: ابن تيمية ،انتر  (ْ)

 .ٗٔ،صد.طابإلمياف ابلرسل 
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الفضائل من أمة ىذا كىذا، كال يوجد ُب التوراة كاإل٪بيل عل  انفع كعمل صاّب إال كىو ُب القرآف أك 
 .(ُ)مثلو أك أكمل منو "

تزيد على ألف معجزة، ٍب عددىا أف معجزاتو -رٞبو هللا تعاا-كقد ذكر الشيخ السعدم         
:)ما من األنةيات نيب إال أعطي ما النيب  قاؿ-هنع هللا يضر-أيب ىريرةكىذا مصداقان ٢بديث  ،(ِ)"ابلتفصيل

مثلو آمن عليو الةشر كإ٭با كاف الذم أكتيتو كحيا أكحاه هللا إيل فارجو أف أكوف أكثرى  اتبعا يـو 
 .(ّ)القيامة(

-رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدم كمن براىْب رسالتو قصر أنةيات هللا كرسلو كغّبىا، فةعد أف يقرَّ 
 قصر األنةيات يذكر فوائدىا كٜبراهتا كدالالهتا ا١بليلة، كمن ذلك:

 : من خبلؿ قصة موسى  --أكالن: براىٌن رسالة دمحم 

 ذلك عند ذكره للفوائد ا٤بستنةطة من قصة موسى  -رٞبو هللا تعاا–كيةْب الشيخ السعدم 
خربا مفصَّال ،إذ أخرب  ذه القصة كغّبىا بقولو:" ما ُب ىذه القصة من الداللة على رسالة دمحم 

مطابقا كأتصيال موافقا ، قصو قصِّا صدؽ بو ا٤برسلْب ، كأيد بو ا٢بق ا٤بةْب ، كىو مل ٰبضر ُب شيت 
ذ عن أحد من من تلك ا٤بواضع ، كال درس شيئا عرؼ بو أحواؿ ىذه التفصيالت ، كال جالس كأخ

أىل العل  ، إف ىو إال رسالة الرٞبن الرحي  ، ككحي أنزلو عليو الكرمي ا٤بناف ينذر بو العةاد أٝبعْب ، 
 ك٥بذا يقوؿ ُب آخر ىذه القصة :

ڄ  ڄ          ڄ          ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ     ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ     ڍ  ڌ  ٹ ٹ چ 

                                                           

 .ُِٓ، صُط ،العلم اظتأموؿطريا الوصوؿ إىل ( انتر: السعدم، ُ)

 . ُِٓ-ُِْ، صُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ(من أراد معرفتها فلّبجع اا كتاب الشيخ السعدم، ِ)

(،رق  ا٢بديث: َُٓٗ/ْ،كتاب فضائل القرآف، ابب كيف نزكؿ الوحي كأكؿ ما نزؿ، ) وصحيحُب  الةخارمأخرجو (ّ)
 .ُِٓ، رق  كتاب اإلٲباف ، ابب كجوب اإلٲباف برسالة نةينا دمحم   ، صحيحوُب  مسل  أخرجو .،ْٔٗٔ
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 چڌ  ڎ  ڎ   
ٱ  ٻ             ٻ     ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ     ڀ  ڀ                 ڀ  ٹ ٹ چ ،(ُ)

 چڀ  ٺ  
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ    ڦ  ڦ  ڦ  ٹ ٹ چ ، (ِ)

 چڦ  ڄ  
.(4)كىذا نوع من أنواع براىْب رسالتو "،(ّ)

 : من خبلؿ قصة عيسى  --اثنيان: براىٌن رسالة دمحم 

ذلك عند ذكره للفوائد ا٤بستنةطة من قصة عيسى -رٞبو هللا تعاا–كيةْب الشيخ السعدم 
 بقولو:" أف إخةار هللا للنيب  ذه القصة كغّبىا مفصلة مطابقة للحقيقة من أدلة رسالتو 

ۋ  ۅ       ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې     ۋۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ   ٴۇچ  :تعااكآايت نةوتو لقولو 

چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  
(ٓ)

 "(6). 

كانت ىذه القصة كغّبىا من أكرب األدلة على رسالة   ا: "ك٤بآخرُب موضع -رٞبو هللا تعاا–كقاؿ 
، حيث أخرب  ا مفصلة ٧بققة، ال زايدة فيها كال نقر ،كما ذاؾ إال ألنو كحي من هللا العزيز دمحم 

مل ٙبضر تلك ا٢بالة لتعرفها ، فتقصها  -اي أيها الرسوؿ–ا٢بكي  ،ال يتعل  من الناس ،...، فانت 
ا العربة على الناس ،كإ٭با هللا نةاؾ  ا، كىذا ىو ا٤بقصود األعت  من سياؽ القصر أنو ٰبصل  
 .(ٕ)،كأعت  العرب ،االستدالؿ  ا على التوحيد كالرسالة ،كالةعث كغّبىا من األصوؿ الكةار"

                                                           

 .ْٔالقصر: آية  سورة (ُ)
 .ْْالقصر: آية  سورة (ِ)
 .ْٓالقصر: جزت من آية  سورة (ّ)
 .084،صُ، طتيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف انتر: السعدم، (ْ)
 
 
 .ْْآؿ عمراف: آية  سورة (ٓ)
 .204،صُ، طتيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف السعدم،انتر:  (ٔ)
 .( َُٔ،َُٕ/ ُ،) ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ٕ)
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 :  من خبلؿ قصة يوسف  --اثلثان: براىٌن رسالة دمحم 

يوسف  ذلك عند ذكره للفوائد ا٤بستنةطة من قصة-رٞبو هللا تعاا–كيةْب الشيخ السعدم 
 بقولو:" ما فيها من األدلة كالرباىْب على نةوة نةينا دمحم،  حيث قر عليو ىذه القصة ا٤بفصلة

كال دارس أحدا كما ىو  األكلْب،كىو مل يقرأ كتا  كلو،ا٤بةسوطة ا٤بوافقة للواقع الٍب أتت اب٤بقصود  
ی    یىئ  یېئ  ېئ  ىئ  ىئ     ٹ ٹ چ ك٥بذا  يكتا،كىو بنفسو أيمي ال يقرأ كال  لقومو،معلـو 

چی          جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب      حب  
(ُ) "(2). 

ُب موضع آخر: "ما ُب ىذه القصة العتيمة من الرباىْب على رسالة دمحم -رٞبو هللا تعاا–كقاؿ 
 كال جالس من لو معرفة  ا  ،شيئان كىو مل يقرأ من الكتا السابقة  ا٤بطابق،حيث قصها على الوجو
ڱ    ڱگ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱٹ ٹ چ  إف ىو إال كحي أكحاه هللا إليو . ك٥بذا ،كال تعل  من أحد  ،

چہ     ہ  ھ   ھ    ہہ  ۀڱ            ں  ں  ڻ    ڻ   ڻ  ڻ  ۀ
(ّ)

كما ذكر هللا ىذا ا٤بعُب ُب ، 
كأمور ، أمور سابقة قد اندرس علمها نةاه هللا  ا :ألف الغيوب نوعاف  ؛قصتو كغّبه من األنةيات 

كال تزاؿ تقع شيئا بعد شيت مطابقة ٤با أخرب بو  ،فوقعت  ،مستقةلة قد نةاه هللا  ا قةل أف تقع 
 ْككلها براىْب على رسالتو"  ،ُب كتاب هللا كُب سنة رسولو. 

 :قصة ىرقل مع أيب سفياف:  كمن دالئل نبوة دمحم :رابعان 

                                                           

 َُِيوسف: آية  سورة (ُ)
 .207،صُ، طتيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف انتر: السعدم، (ِ)
 ْٗىود: آية   سورة (ّ)
.ُٓصد.ط، ،مستنبطة من قصة يوسف عليو السبلـفوائد  انتر: السعدم،ْ
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ما جات ُب قصة ىرقل مع أيب سفياف ، كىو يساؿ عن من سّبتو النةوية  كمن دالئل نةوة دمحم 
، كسا٥ب  عن عالمات منفيةدالئل النةوة. فقد سا٥ب  ىرقل عن أسةاب الكذب كعالماتو فوجدىا 

 الصدؽ فوجدىا اثبتة.

أف أاب  -هنع هللا يضر–"عن ابن عةاس : -هنع هللا يضر–كإليك ا٢بوار الذم دار بينهما ٰبكيو أبو سفياف 
قاؿ:  - -ه من فيو إا فيو قاؿ: انطلقت ُب ا٤بدة الٍب كانت بيِب كبْب رسوؿ هللا سفياف أخرب 

: ككاف -قاؿ  -إا ىرقل يعُب عتي  الرـك  - -بكتاب من رسوؿ هللا  جيتا أان ابلشاـ إذ مفةين
ىرقل فقاؿ: ىرقل ىل ىا ىنا  دحية الكليب جات بو فدفعو إا عتي  بصرل فدفعو عتي  بصرل إا

نفر من قريش فدخلنا على  ُبأحد من قـو ىذا الرجل الذم يزع  أنو نيب ؟قالوا :نع  ، قاؿ :فدعيت 
ىرقل فاجلسنا بْب يديو فقاؿ: أيك  أقرب نسةا من ىذا الرجل الذم يزع  أنو نيب ؟فقاؿ: أبو سفياف 

فقاؿ: لو قل ٥ب  إ  سائل  وبَبٝبانٍب دعا  فقلت: أان. فاجلسو  بْب يديو كأجلسوا أصحايب خلفي
لوال ٨بافة أف  كأمي هللاىذا عن الرجل الذم يزع  أنو نيب ف ف كذبِب فكذبوه. قاؿ: فقاؿ: أبو سفياف 

فينا ذك حسا،  قلت: ىوكيف حسةو فيك  قاؿ   : سلوولَبٝبانيؤثر على الكذب لكذبت. ٍب قاؿ 
 قلت: ال. ملك؟قاؿ: فهل كاف من آابئو 

يتةعو أشراؼ الناس أـ  قاؿ: كمن. قلت: ال قاؿ؟ؿ: فهل كنت  تتهمونو ابلكذب قةل أف يقوؿ ما قا
 قاؿ: ىلأـ ينقصوف؟ قاؿ: قلت ال، بل يزيدكف.  قاؿ: أيزيدكف: قلت بل ضعفاؤى . ضعفاؤى ؟ قاؿ

قلت: قاتلتموه؟  قاؿ: فهليرتد أحد منه  عن دينو بعد أف يدخل فيو سخطة لو؟ قاؿ قلت: ال. 
:قلت تكوف ا٢برب بيننا كبينو سجاال يصيا منا كنصيا  إايه؟ قاؿ. قاؿ: فكيف كاف قتالك  نع 

. ك٫بن منو ُب مدة ال ندرل ما ىو صانع فيها. قاؿ: فو هللا ما قلت: المنو. قاؿ: فهل يغدر؟ 
: قلت ال. قاؿ قةلو؟ قاؿقاؿ ىذا القوؿ أحد  قاؿ: فهلأمكنِب من كلمة أدخل فيها شيئا غّب ىذه. 

لَبٝبانو: قل لو إ  سالتك عن حسةو فزعمت أنو فيك  ذك حسا ككذلك الرسل تةعث ُب أحساب 
كاف من آابئو ملك قلت رجل   فقلت: لوقومها. كسالتك ىل كاف ُب آابئو ملك فزعمت أف ال. 

الرسل.  ضعفاؤى  كى  أتةاع فقلت: بليطلا ملك آابئو. كسالتك عن أتةاعو أضعفاؤى  أـ أشرافه  
كسالتك ىل كنت  تتهمونو ابلكذب قةل أف يقوؿ ما قاؿ فزعمت أف ال. فقد عرفت أنو مل يكن ليدع 
الكذب على الناس ٍب يذىا فيكذب على هللا. كسالتك ىل يرتد أحد منه  عن دينو بعد أف يدخلو 
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ك ينقصوف سخطة لو فزعمت أف ال. ككذلك اإلٲباف إذا خالط بشاشة القلوب. كسالتك ىل يزيدكف أ
فزعمت أ   يزيدكف ككذلك اإلٲباف حٌب يت . كسالتك ىل قاتلتموه فزعمت أنك  قد قاتلتموه فتكوف 
ا٢برب بينك  كبينو سجاال يناؿ منك  كتنالوف منو. ككذلك الرسل تةتلى ٍب تكوف ٥ب  العاقةة كسالتك 

القوؿ أحد قةلو ىل يغدر فزعمت أنو ال يغدر. ككذلك الرسل ال تغدر. كسالتك ىل قاؿ ىذا 
 فزعمت أف ال.

القوؿ أحد قةلو قلت رجل ائت  بقوؿ قيل قةلو. قاؿ ٍب قاؿ مب أيمر ك   قاؿ: ىذافقلت لو 
قلت أيمران ابلصالة كالزكاة كالصلة كالعفاؼ قاؿ: إف يكن ما تقوؿ فيو حقا ف نو نيب كقد كنت أعل  

ألحةةت لقاته كلو كنت عنده لغسلت أنو خارج كمل أكن أظنو منك  كلو أىن أعل  أىن أخلر إليو 
 . (ُ)عن قدميو كليةلغن ملكو ما ٙبت قدمي"
، كما كاف أيمر بو، كما  كصف لو ما جات بو الرسوؿ ٤با-ك٥بذا استدؿ ملك الرـك ىرقل 

استدؿ بذلك: أنو من أعت  الرسل؛ كاعَبؼ بذلك اعَبافان جليان . كلكن منعتو الر سة  -ينهى عنو
كىذا من أكرب موانع  حقان.من إتةاعو؛ كما منع كثّبان ٩بن اتضح لو: أنو رسوؿ هللا  كخشية زكاؿ ملكو

 . (ِ)اإلٲباف ُب حق أمثاؿ ىؤالت

أف دالئل كفق منهج أىل السنة كا١بماعة -رٞبو هللا تعاا-٩با سةق بْبَّ لنا الشيخ السعدم      
تقـو ا٢بجة  أ   رسل هللا، ك ادعوهت  الرسل ُب نةوة صدؽ رسالتو، أكرب دليل على كحجج كبراىْب 

 .على الناس

 

 

                                                           

عن اإلٲباف كاإلسالـ كاإلحساف كعل  الساعة  النيب  كتاب اإلٲباف، ابب: سؤاؿ جربيل  صحيحو أخرجو الةخارم ُب  (ُ)
ًإاى ًىرىقٍػػلى  -(، ابب ًكتىػػاًب النػػيب ُّٔ/ٓكتػػاب ا١بهػػاد كاليسػػر، ) ،صػػحيحوُب  مسػػل  أخرجػػو.ُٓ(،رقػػ  ا٢بػػديث:ِٖ/  ُ،)

،  .َْٕٕرق  ا٢بديث:  يىٍدعيوهي ًإاى اإًلٍسالىـً

 (.ُُِص) ،ُط ، )العقيدة اإلسبلمية اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدمانتر (ِ)
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 عصمة األنبيا . :اطتامس اظتبحث

معصوموف من ا٣بطا فيما يةلغوف عن اَّلٌل تعاا، ألف  عليه -كسالمواَّلٌل  صلوات-كالرسل أف األنةيات 
كبذلك يصل الوحي الذم أنزلو هللا إا الذين أرسلوا إليه  كامالن  مقصود الرسالة ال ٰبصل إال بذلك،
 من ا٤بعاصيالةشرية ٯبرم منه  بعض مقتضيات الطةيعة  قد كافيان، كما أراده هللا جٌل كعال، كلكن

، فهل الرسل إليو ، كلكن اَّلٌل يتداركه  كيةادرى  بلطفو كيتداركه  ابلتوبة كاإلانبةكا٤بخالفات الصغّبة
-الشيخ السعدمكبيَّنو ةيَّنو سن، كىل ىي عصمة عاٌمة شاملة؟ ىذا ما ا٤بعصيةوف عن ا٣بطا ك معصوم

 ُب ا٤بطالا التالية:-رٞبو هللا تعاا

 تعريف العصمة. اظتطلب األكؿ:

  :منها: ٥ُبا عدة معا العصمة لغةن 

  كقاه كيقاؿ: عصمو يعصمو عىٍصمنا: منعو  ، يوًبقيوا٤بنع، كًعٍصمة هللا عةدىه: أف يعصمو ٩بَّا  أكالن:
 .األعصمةالعصمة: ع ٝبك 

                                                           

 ،ُط  لسػاف العػرب ،منتػورابػن (.ُٖٕٗ/ُ) ،عصػ " د.ط، مػادة:" ،اتج العػركس مػن جػواىر القػاموس الزبيدم،ا٤برتضى  0
 .(َّْ /ُِ) ،عص  " مادة:"
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 ."ا٢بفظ، يقاؿ: عصمىو فانعص ، كاعتصٍمتي اب إذا امتنعت بلطفو من ا٤بعصية اثنيان: 

 .الًعٍصمة ا٢بةل، ككل ما أمسك شيئنا فقد عصمو أصل :ا٢بةل اثلثان:

 ا٤بٍكركه،فا٢بفظ منع للشَّيت من الوقوع ُب  ،كإف تعددت: ا٤بنع ا٤بعا  ترجع إا ا٤بعُب األكَّؿككل ىذه 
 كا٢بٍةل ٲبنع من السُّقوط كالَبدًٌم. 

 هتفسّب  ُب تعريفو للعصمة ٗبعُب ا٤بنع ،كذكر ذلك عند-تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدمكقد رجَّح 
﮺  ﮻ ﮼  ﮽   ﮾  ﮿  ﯀  ﮶ے  ۓ  ۓ     ﮲  ﮳  ﮴  ﮵چ قولو تعاا: ل       ﯁﮷  ﮸  ﮹   

چ            
(ُ)

﮴  ﮵چ  ،   چ  ﮶ے  ۓ  ۓ     ﮲  ﮳  
(ِ)

 سارتقي: أم،  
چے  چ  فػ ا٤بات، من بو أمتنع جةال

(ّ)
﮺  ﮻  ﮼ ﮽   ﮾  ﮿  ﯀چ :  نوح   چ  ﯁﮸  ﮹   

 فال،(ْ)
.(5)هللا" ينجو مل إف ٪با ٤با األسةاب، من ٲبكنو ما بغاية تسةا كلو غّبه، كال جةل أحدا، يعص 

چڃ  چ  چ   چ  چ چ  قولو تعاا:ل هتفسّب  كعند
(ٔ)

 مراكدتو، على مقيمة كىي امتنع: أم ،
 .(7)كتوقا" لوصالو كشوقا ك٧بةة قلقا إال األكقات مركر تزدىا مل

مىلىكة اجتناب ا٤بعاصي مع التمكُّن منها، كىي: ا٢بفظ من صدكر الذنا العصمة شرعا:
(ُ)

كقد ،
نةيًٌنا كعلٍيًه  الصَّالة كالسَّالـ  على-كعصمة األنًةيات " :بقولو-هللا تعاارٞبو -ا٢بافظ ابن حجر عرَّفها

                                                           

 ّْىود: آية  سورة (ُ)
 ّْىود: جزت من آية  سورة (ِ)
 ّْىود: جزت من آية  سورة (ّ)
 ّْىود: جزت من  آية  سورة (ْ)
 .(ِّٖ/  ُ)،ُ، طتيسًن الكرش الرزتن انتر: السعدم، (ٓ)
 ِّيوسف: جزت من آية  سورة (ٔ)
 .(0/397) مرجع سابا انتر: السعدم، (ٕ)
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صيصه  ابلكماالت النفيسة، كالنصرة كالثَّةات ُب األمور، كإٍنزاؿ - : ًحٍفتيه  من النقائر، كٚبى
ريق السَّكينة، كالفرؽ بينه  كبْب غّبى  أفَّ الًعٍصمة ُب حقًٌه  بطريق الوجوب، كُب حقًٌ غّبى  بط

.(ِ) "ا١بواز

        

 التبليغ.يف األنبيا  عصمة الثاين:  اظتطلب 

فال  ككحيو،إف هللا أرسل رسلو يةلغوف الناس شرعو ك  فيما يةلغونو عن هللا تعاا، معصوموفكالرسل  
معرفة للناس بشرع هللا إال عن طريق الرسل، فلو مل يكونوا معصومْب فيما يةلغونو عن هللا ٤با عرؼ 

الرسل ُب ٞبل  عصمة-تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدمكقد كضَّح  ،شرع هللا، ك٤با استقاـ للدين أمره
ةليغ الرسالة، كال ٯبوز أف كتةليغ الرسالة بقولو:" أىل السنة متفقوف على أف األنةيات معصوموف ُب ت

.(3)يستقر ُب شيت من الشريعة خطا ابتفاؽ ا٤بسلمْب"

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ       چ  قولو تعاا:ل هتفسّب  عند-تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدمكيقوؿ         

ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴   ﮵      ﮶  ﮷  

﮺    ﮹   چ﮸ 
،:"ٱبرب تعاا خربا ُب ضمنو األمر كا٢بث على طاعة الرسوؿ كاالنقياد لو. كأف (ْ)

الغاية من إرساؿ الرسل أف يكونوا مطاعْب ينقاد ٥ب  ا٤برسلي إليه  ُب ٝبيع ما أمركا بو ك وا عنو، كأف 
ما  ىذا إثةات عصمة الرسل فيما يةلغونو عن هللا، كفيكُب .ا٤بطيع للمطاعيكونوا معتمْب تعتي  

                                                                                                                                                                                     

 د.ط، مادة:" ،اتج العركس من جواىر القاموس الزبيدم،ا٤برتضى  ، (ُٗٗ/ٔ)، ُط ،ركح اظتعاينانتر: اآللوسي، (ُ)
 .(ُٖٕٗ/ُ) ،عص "

 (.ْْٓ/ُٖ) د.ط،، فتح البارم  ،( انتر: ابن حجر العسقال ِ)

 .ٗٓص، ُط ،طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ّ)

 .ْٔ: آيةالنسات سورة (ْ)
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أيمركف بو كينهوف عنو؛ ألف هللا أمر بطاعته  مطلقا، فلوال أ   معصوموف ال يشرعوف ما ىو خطا، ٤با 
 .(ُ)أمر بذلك مطلقا"

داكد هللا أنةيات موضع أخر عند ذكره للفوائد كا٢بك  ُب قصة  ُب-رٞبو هللا تعاا-قاؿ ك 
عليه  معصوموف من ا٣بطا فيما "أف األنةيات صلوات اَّلٌل كسالمو : -السالـعليهما -كسليماف 

يةلغوف عن اَّلٌل تعاا، ألف مقصود الرسالة ال ٰبصل إال بذلك، كأنو قد ٯبرم منه  بعض 
مقتضيات الطةيعة من ا٤بعاصي، كلكن اَّلٌل يتداركه  كيةادرى  بلطفو كيتداركه  ابلتوبة كاإلانبة 

"(ِ). 

رٞبو هللا - رٞبو هللا تعاا-السعدمالشيخ فقد بيَّنها --عصمة نةينا دمحم كأما عن 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  چ  تفسّبه لقولو تعاا: عند-تعاا

تعاا لكونو ال  (ْ) چٻ  ٻ  پپ   چ :"أم: كل مىٍن أطاع رسوؿ هللا ُب أكامره كنواىيو ،قاؿ (ّ) چ
ألف هللا أمر ؛ال أيمر كال ينهى إال أبمر هللا كشرعو ككحيو كتنزيلو، كُب ىذا عصمة الرسوؿ 

بطاعتو مطلقا، فلوال أنو معصـو ُب كل ما يػيةػىلًٌغ عن هللا مل أيمر بطاعتو مطلقا، كٲبدح على ذلك" 
(ٓ). 

هللا سةحانو ، فقد كما يتكل  بشيت إال عن كحي من ك٩با يدلنا على عصمة الرسوؿ 
چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  ٿ  چ  عصمو هللا ُب تةليغ الرسالة ،كدليل ذلك قولو تعاا:

چڀ  ڀ   ڀ  ٺ  چ  ذلك فقاؿ عن ىذه اآلية:" -رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدمأبرز  ،كقد(ٔ)

                                                           

 (.ُْٖ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ُ)
 الكرشتيسًن  لنفس ا٤بؤلف: انتر ،(ُٕٗ/ ُ) ،ُط ،تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف : السعدم،انتر (ِ)

 (. ُِٕ/  ُ) ،ُ، طالرزتن
 .َٖآية:النسات  سورة (ّ)
 .َٖآية:جزت من النسات  سورة (ْ)
 (.ُٖٗ/  ُ) ،ُط ،الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ٓ)
 .ْ،ّاآليتاف :سورة النج   (ٔ)
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چٺ  ٺ  ٿ    ٿ   ٿ  چ  أم: ليس نطقو صادرا عن ىول نفسو،(ُ)
ال يتةع إال ما أكحى هللا  أم:(ِ)

،  ؿ ىذا على أف السنة كحي من هللا لرسولو .كد إليو من ا٥بدل كالتقول، ُب نفسو كُب غّبه
چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ ٹ ٹ چ كما 

كأنو معصـو فيما ٱبرب بو عن هللا تعاا  (ّ)
،"كُب ىذا دليل على (ْ)كعن شرعو، ألف كالمو ال يصدر عن ىول، كإ٭با يصدر عن كحي يوحى"

 . (ٓ)، فيما يةلغ عن هللا من ٝبيع األحكاـ كغّبىا"على عصمتو 

ُب األنةيات عصمة الرسل ك - ق ِٖٕ)ت-رٞبو هللا تعاا-شيخ اإلسالـ ابن تيمية كقد بْبَّ         
 "كى  معصوموف ُب تةليغ الرسالة ابتفاؽ ا٤بسلمْب ٕبيث ال ٯبوز أف :ٞبل كتةليغ رساالت ر   بقولو
 .(ٔ)يستقر ُب ذلك شيت من ا٣بطا"

 : العصمة من الصغائر.لثاظتطلب الثا

ليس معُب ذلك أف األنةيات ال يقعوف لكن  كعندما عص  هللا أنةيائو من الذنوب كا٤بعاصي؛ 
كيوضح ، ذىا أكثر علمات اإلسالـ إا أف األنةيات ليسوا معصومْب من الصغائر ُب الصغائر، فقد
بعد ذكره لقصة أابان آدـ  ليسوا معصومْب من الصغائرالرسل  أف-تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدم

 مستمر كإبليس ىذابقولو:" معصيتو أبكلو من الشجرة الٍب  اه هللا تعاا عن األكل منها  ،ك 
 إذا - كاإلقالع كالندـ ا٤بغفرة كسؤاؿ ابالعَباؼ آدـ أشةو فمن عصيانو عن مقلع غّب طغيانو على

 من يزداد يزاؿ ال الذنا منو صدر إذا - إبليس أشةو كمن، كىداه ربو اجتةاه - الذنوب منو صدرت
ا إال اَّللٌ  من يزداد ال ف نو - ا٤بعاصي  .(ٕ)"بػيٍعدن

                                                           

 .ّ:آية سورة النج   (ُ)
 .ّ:آية سورة النج   (ِ)
 .ُُّآية:جزت من النسات  سورة  (ّ)
  (.ُٖٖ/  ُ) ،ُط ،الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ْ)
  (.ُّٔ/  ُ) ،مرجع سابا السعدم، :انتر (ٓ)
 (.ّّٖ/  ُ) ،ُط ،منهاج السنة النبوية تيمية،: ابن انتر (ٔ)
 (.ِٖٓ/  ُ، )اظترجع السابا السعدم، :انتر (ٕ)
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ككل ما يةلغونو عن  ُب موضع آخر بعد بياف عصمة الرسل عليه  السالـ:"-رٞبو هللا تعاا–كقاؿ    
هللا ، من األمر كالنهي فه  مطاعوف فيو ابتفاؽ ا٤بسلمْب ، كما أخربكا بو كجا تصديقه  فيو إبٝباع 
ا٤بسلمْب ، كما أمركى  بو ك وى  عنو فه  مطاعوف فيو عند ٝبيع فرؽ األمة ، كا١بمهور الذم ٯبوزكف 

 .(ُ)نزلة أعت  ٩با كاف قةل ذلك "عليه  الصغائر ، ...، بل ٰبصل ٥ب  ابلتوبة منها من ا٤ب

:" ف ف القوؿ أبف ذلك بقولو ق ِٖٕ)ت-رٞبو هللا تعاا-اإلسالـ ابن تيمية  شيخ بْبَّ كما قد 
. (ِ)األنةيات معصوموف عن الكةائر دكف الصغائر ىو قوؿ أكثر علمات اإلسالـ كٝبيع الطوائف"

-ز األنةيات هللا سةحانو ميَّ بْبَّ أف -تعاارٞبو هللا –الشيخ السعدم أف ٩با سةق  ضحي تَّ ي     
، مع كو   دكف الصغائر تياف ا٤بعاصيكإ ا٤بنكرات،عصمه  عن اقَباؼ  أبف-كالسالـعليه  الصالة 

 .من الةشر

 ئر.كباالعصمة من ال :الرابع اظتطلب

كا٣بيانػػة، كمػػن الكفػػر كالشػػرؾ  الكػػذب،مػػن  نةػػوهت :فاألنةيػػات كالرسػػل معصػػوموف مػػن كػػل مػػا يقػػدح ُب 
عنهػػا ُب ضػػوت -رٞبػػو هللا تعػػاا-ذلػػك كثػػّبه نػػذكرىا مػػع كػػالـ الشػػيخ السػػعدمعلػػى كاألدلػػة  كالكةػػائر.

 تفسّبه لودلة التالية:

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ   ڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ  چ  تعػػػػاا: قولػػػػو: الػػػػدليل األكؿ 

 چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ   ٹ     ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
(ّ). 

                                                           

 .ٗٓ،صُ،ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ُ)

 (.ُّٗ/  ْ)، ّ، طغتموع الفتاكل تيمية،: ابن انتر (ِ)
 .ٔ-ُاآلايت:سورة الكافركف (ّ)
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لوصػػػػػناـ كالشػػػػػرؾ اب ُب ا٤باضػػػػػي ، كا٢بػػػػػاؿ ،  فهػػػػػذه السػػػػػورة جػػػػػاتت بنفػػػػػي عةػػػػػادة النػػػػػيب
أم: قػػػػل  :"فقػػػػاؿ  للسػػػػورةعنػػػػد تفسػػػػّبه ذلػػػػك  -رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا–الشػػػػيخ السػػػػعدم يةػػػػْب  كا٤بسػػػػتقةل،

أم: تػػػربأ ٩بػػػا كػػػانوا يعةػػػدكف مػػػن دكف هللا، ظػػػاىرنا  (ُ) چ ٻ  پ  پ  پ چللكػػػافرين معلنػػػا كمصػػػرحنا 
لعػػدـ إخالصػػك  ُب عةادتػػو  ، فعةػػادتك  لػػو ا٤بقَبنػػة ابلشػػرؾ ال  (ِ) چڀ  ڀ     ڀ  ڀ  ٺ   چ كابطننػػا.

كالثػا  علػى أف ذلػك قػد صػار كصػفنا تسمى عةادة، ٍب كرر ذلك ليدؿ األكؿ على عدـ كجػود الفعػل، 
 چڤ  ڤ  ڦ  ڦ      چك٥بذا ميز بْب الفريقْب، كفصل بْب الطائفتْب، فقاؿ:  الزمنا.

(ّ)"(ْ). 

ہ  ہ  ہ  ہ       ھ  ھ  ھ  ھ  چ  ك٩بػػػا يػػػدلنا علػػػى عصػػػمته  مػػػن الشػػػرؾ قولػػػو تعػػػاا : الػػػدليل الثػػػاين:

چےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵               ﮶  ﮷  
إا  -رٞبػػو هللا تعػػاا–كقػد أشػػار الشػػيخ السػعدم ،(ٓ)

چہ  چ ٢بةطت أعما٥ب  فغّبى  أكا فقاؿ:"  -كحاشاى -أف  ىؤالت الصفوة األخيار، لو أشركوا 
(ٔ) 

(ٕ)ا٥بػػدل ا٤بػػذكور
چہ  ہ     چ

چہ       ھ  ھ  ھ  ھ  ےے   چالػػذم ال ىػػدل إال ىػػداه. (ٖ)
فػػاطلةوا (ٗ)

ۓ   چفاطلةوا منو ا٥بدل ف نو إف مل يهدك  فال ىادم لك  غّبه، ك٩بن شات ىدايتو ىؤالت ا٤بذكوركف. (ٗ)

چۓ  ۓ  
چ﮲  ﮳  ﮴  ﮵               ﮶   چعلػػػػى الفػػػػرض كالتقػػػػدير (َُ)

فػػػػ ف الشػػػػرؾ ٧بػػػػةط للعمػػػػل، (ُُ)

                                                           

 .ِ:آية سورة الكافركف (ُ)
 .ّ:آيةسورة الكافركف (ِ)
 .ّ:آيةسورة الكافركف (ّ)
 (.ّٔٗ/  ُ،) ُط ،الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ْ)
 .ٖٖاآلية:األنعاـ سورة (ٓ)
 .ٖٖاآلية: جزت من األنعاـ سورة (ٔ)
 كىي :ا٥بداية إا الصراط ا٤بستقي .(ٕ)
 .َٗاآلية: جزت من األنعاـ سورة (ٖ)
 .َٗاآلية: جزت من األنعاـ سورة (ٗ)
 .ٖٖاآلية: جزت من األنعاـ سورة (َُ)
 .ٖٖاآلية: جزت من األنعاـ سورة (ُُ)
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أعمػػا٥ب   ٢بةطػػت-كحاشػػاى -موجػػا للخلػػود ُب النػػار. فػػ ذا كػػاف ىػػؤالت الصػػفوة األخيػػار، لػػو أشػػركوا 
 فغّبى  أكا.

ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶      ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  چ  قولػػػػػػػو تعػػػػػػػاا:الػػػػػػػدليل الثالػػػػػػػث: 

چ﮼  ﮽  
أف ُب نةوة األنةيػات ا٢بػذر مػن الشػرؾ فقػاؿ  -رٞبو هللا تعاا–الشيخ السعدم يةْب ،(ُ) 

چ ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ﮵چ  :"ل يػػػة  عنػػػد تفسػػػّبه
﮶      ﮷  ﮸  چ مػػػن ٝبيػػػع األنةيػػػات. (ِ) 

چ﮹  
ىػػػػذا مفػػػػرد مضػػػػاؼ، يعػػػػ  كػػػػل عمػػػػل، ففػػػػي نةػػػػوة ٝبيػػػػع األنةيػػػػات، أف الشػػػػرؾ ٧بػػػػةط ١بميػػػػع (ّ) 

ہ  ہ  چ قػاؿ عػنه :  -٤با عػدد كثػّبا مػن أنةيائػو كرسػلو -األعماؿ، كما قاؿ تعاا ُب سورة األنعاـ 

چہ  ہ       ھ  ھ  ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵               ﮶  ﮷  
چ﮺  ﮻  ﮼    چ،(ْ)

 

 .(ٔ)دينك كآخرتك، فةالشرؾ ٙبةط األعماؿ، كيستحق العقاب كالنكاؿ"(ٓ)

الكةػػػائر أف مػػػع ىػػػذه األدلػػػة  أابف-تعػػػاارٞبػػػو هللا –الشػػػيخ السػػػعدم أف يتضػػػح ٩بػػػا سػػػةق             
كػػاف مسػػتلزمان ٢بػػةط الشػػرؾ   لكػػن إذا قػػدر كجػػود األنةيػػات،صػػدكره مػػن صػػفوة ا٣بلػػق كىػػ   ٩بتنػػعكالشػػرؾ 

 عمل ا٤بشرؾ كلو كاف من أفضل ا٣بلق كىذا يدلنا على عت  الشرؾ كخطورتو.

 
 . نبوة دمحمؽتيزات : السادس ظتبحثا

 . دمحماظتطلب األكؿ: عمـو بعثة 

طريا الوصوؿ إىل )ُب عدة مواطن من كتابو -رٞبو هللا تعاا-كعمـو رسالتو بيَّنها الشيخ السعدم 
 أمور، كمنها:كىي تتضمن عدة اظتأموؿ  العلم 

                                                           

 .ٓٔآية:الزمر سورة (ُ)
 .ٓٔآية:جزت من الزمر سورة (ِ)
 .ٓٔآية:جزت من الزمر سورة (ّ)
 .ٖٖاآلية:األنعاـ سورة (ْ)
 .ٓٔآية:جزت من الزمر سورة (ٓ)
 (.ِٕٗ/  ُ) ،ُط ،الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ٔ)
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 أكالن: أنو مرسل صتميع اطتلا.

فهو الذم أيرسل إلينا كإا ٝبيع ا٣بلق، كقد خت  هللا بو األنةيات كأاته من الفضائل ما فضلو بو  دمحم 
 .(ُ)على غّبه 

 اثنيان: براىٌن رسالتو معلومة.

رسوالن إا ٝبيع الثقلْب، إنسه  كجنه  عر   كعجمه ، كىو خاًب األنةيات ال نيب  ك٤با كاف دمحم 
بعده ، كاف من نعمة هللا على عةاده كمن ٛباـ حجتو على خلقو أف تكوف آايت نةوتو كبراىْب رسالتو 
 معلومة لكل ا٣بلق الذم بعث إليه ، كقد يكوف عند ىؤالت من اآلايت كالرباىْب على نةوتو ما ليس

 .(ِ)عند ىؤالت، ككاف يتهر لكل قـو من اآلايت النفسية كاألفقية ما يةْب بو أف القرآف حق 

 اثلثان: عاـ الرسالة  كرسالتو عامة.

عاـ الرسالة إا كل مكلف، فرسالتو عامة ُب كل شيت من الدين ، أصولو كفركعو،  ككما أف دمحمان 
دقيقو كجليلو، فكما ال ٱبرج أحد عن رسالتو ، فكذلك ال ٱبرج حك  ٙبتاج إليو األمة عنها كعن 

 .(ّ)بيانو ٥با 

 رابعان: طاعتو مناط السعادة كالنجاة.

                                                           

.ُُٔ،صُط طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ  ( انتر: السعدم،ُ)

.َُٖ،ُِْ،صُط ،طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ِ)

 .َِٓص ،مرجع سابا( انتر: السعدم، ّ)
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كاإلٲباف بو كطاعتو ك٧بةتو كمواالتو كتعتيمو كتعزيره كتوقّبه   ك٤با كانت حاجة الناس إا الرسوؿ 
عامة ُب كل زماف كمكاف، كاف ما يؤمر بو من حقوقو عامان ال ٱبتر بغّبه،...، كمن اشتغل ابلةدع 

 . (ُ)من حقو فطاعتو ىي مناط السعادة كالنجاة ا٤بنهي عنها ترؾ ما أمر بو الرسوؿ 

 خامسان: دعوتو ألىل الكتاب .

ىو نفسو دعا أىل الكتاب من اليهود كالنصارل إا اإلٲباف بو كٗبا جات  معلـو ابلضركرة أف دمحمان 
بو، كما دعا من ال كتاب ٥ب  من العرب كسائر األم  ، كىو الذم أخرب عن هللا بكفر من مل يؤمن 

دعاى  من أىل الكتاب كغّبى ، كأب   يصلوف جهن  كساتت مصّبا، كىو الذم أمر ٔبهادى  ك 
 .(ِ) بنفسو كنوابو، فمن قاؿ غّب ذلك فهو مةطل كذاب

 حجة على غًن اظتسلمٌن. سادسان: نبوتو 

إما شهادهتا بنةوتو، كإما شهادهتا ٗبثل ما أخرب بو ىو من اآلايت الةينات شهادة الكتا مد 
 .(ّ) كا٤بلحدينعلى نةوتو كنةوة من قةلو، كىو حجة على أىل الكتاب، كعلى غّبى  من ا٤بشركْب 

 .سابعان: مراتب دعوة النيب 

ٟبس : النةوة ٍب إنذار عشّبتو األقربْب، ٍب إنذار قومو، ٍب إنذار العرب، ٍب  مراتا دعوة النيب 
 .(ْ)إنذار ا٣بلق كله  ،كىذه األربع من آاثر الرسالة

                                                           

.ُُٓ-ُُٔص  اظترجع السابا( انتر: السعدم، ُ)

 .َُٖ،ُِْ،صُط اظتأموؿ طريا الوصوؿ إىل العلم ( انتر: السعدم، ِ)

 .َُٖص  مرجع سابا  انتر: السعدم(ّ)

.ِِِص اظترجع السابا  انتر: السعدم(ْ)
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 كبو ختم النبوة.   دمحمنبينا  فضل :اظتطلب الثاين

نذكرىا ، كبو خيتمت النةوة ٝبيع األنةياتبفضائل كثّبة فاؽ  ا  سائر األنةيات على نةينا دمحم فضل
 ٥با:-رٞبو هللا تعاا–مع بياف الشيخ السعدم 

 .سيد كلد آدـ  أكالن: 

، بيده لوات سٌيد كلد آدـ دمحمعندما يةعث هللا األكلْب كاآلخرين ُب يـو ا١بمع يكوف نةينا 
أان سيد كلد ):    ك أعت  بياف لذلك قولوا٢بمد، كاألنةيات كا٤برسلوف ُب ذلك اليـو ٙبت لوائو، 

 .(ُ)(آدـ يـو القيامة كأكؿ من ينشق عنو القرب كأكؿ شافع كأكؿ مشفع 

فهو الذم أيرسل إلينا  دمحم  اذلك بقولو: "كأم-تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدم كيةْب            
كإا ٝبيع ا٣بلق، كقد خت  هللا بو األنةيات كأاته من الفضائل ما فضلو بو على غّبه ،كجعلو سيد كلد 

.كخصائصو كفضائلو كثّبه كعتيمة ال يسعها ىذا ا٤بوضع، كىو مع ىذا قد  اان عن الشرؾ آدـ 
 .(ِ)   كالغلو فيه ، كميز بْب حقو كحقه "

 أكلو العـز من الرسل. أفضل اثنيان: 
ذلك بقولو:" كأفضل أكليات هللا ى  أنةياؤه، كأفضل -تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدم كيةْب            

صلوات هللا –أنةيائو ا٤برسلوف منه ، كأفضل ا٤برسلْب أكلو العـز نوح كإبراىي  كموسى كعيسى كدمحم 
 كإماـ ا٤بتقْب كسيد كلد آدـ كإماـ األنةيات إذا خاًب النةيْب كأفضل أكلو العـز دمحم-كسالمو عليه 

اجتمعوا كخطيةه  إذا كفدكا ، صاحا ا٤بقاـ امود الذم يغةطو بو األكلوف كاآلخركف، كصاحا لوات 
ا٢بمد كا٢بوض ا٤بوركد كشفيع ا٣بالئق يـو القيامة ،كصاحا الوسيلة كالفضيلة الذم بعثو هللا أبفضل  

                                                           

يًع ا٣بٍىالىئًًق. )-  -كتاب الفضائل، ابب: تػىٍفًضيًل نىًةيًٌنىا ،  صحيحوأخرجو مسل  ُب (ُ) (،رق  ا٢بديث: ٗٓ/  ٕعىلىى ٝبًى
 .-هنع هللا يضر–.عن أيب ىريرة َٕٗٔ

 .ُُٔ،صُط ،طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ِ)
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دينو، كجعل أمتو خّب أمة أخرجت للناس ،كٝبع لو كألمتو من الفضائل كتةو، كشرع لو أفضل شرائع 
كااسن ما فرقو فيمن قةله  كى  آخر األم  خلقان كأك٥ب  بعثان ، كمن حْب بعثو هللا جعلو الفارؽ بْب 

عى أكليائو كبْب أعدائو، فال يكوف كليان  إال من آمن بو ،كٗبا جات بو كاتةعو ظاىران كابطنان، كمن اد
 . (ُ)٧بةة هللا ككاليتو كىو مل يتةعو فليس من أكليائو ،كمن خالفو كاف من أعدائو كأكليات الشيطاف"

 .رتيع األنبيا فاؽ هبا  فضائلو  اثلثان:

"فضل  بقولو: سائر األنةيات على النيب دمحم فضل-تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدم كيةْب            
ٞبيدة ترجع إا العلـو النافعة كا٤بعارؼ  فكل خصلة ،ٝبيع األنةياتنةينا دمحم بفضائل كثّبة فاؽ  ا 

 كالعمل الصاّب فلنةينا منها أعالىا كأفضلها كأكملها. الصحيحة،

ەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  چ :  ك٥بذا ٤با ذكر هللا سةحانو أعياف األنةيات الكراـ قاؿ لنةيو

چۆئ 
ىو ما كانوا عليو من الفضائل التاىرة ك الةاطنة، كقد ٛب  ما أمر بو كفاؽ ٝبيع ،كىداى  (ِ)

الٍب  (ّ)ىذه ا٣بمسة ا٣بلق؛ كلذلك خر هللا نةينا ٖبصائر مل يشاركو فيها أحد من األنةيات منها:
 .(ْ)عادت على أمتو بكل خّب كبركة كنفع "

                                                           

.ُُٔص  مرجع سابا  انتر: السعدم(ُ)

 .َٗاآلية: جزت من األنعاـ سورة (ِ)
: أف النيب صلى هللا عليو ك سل  -هنع هللا يضر- ا٣بصائر ا٣بمس الواردة ُب حديث عن جابر بن عةد هللا:يقصد اب٣بمسة ىي  (ّ)

قاؿ: ) أعطيت ٟبسا مل يعطهن أحد قةلي نصرت ابلرعا مسّبة شهر كجعلت يل األرض مسجدا كطهورا فا ٲبا رجل من أمٍب 
ا الناس أدركتو الصالة فليصل كأحلت يل ا٤بغامن كمل ٙبل ألحد قةلي كأعطيت الشفاعة ككاف النيب يةعث إا قومو خاصة كبعثت إ

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ  ٹ ٹ چ  ابب:، كتاب التيم  ، صحيحوُب  الةخارمأخرجو عامة ( كا٢بديث 

 .ِّٖ( ، رق  ا٢بديث:ُِٖ/  ُ) ،ٔآية ا٤بائدة: سورة چڇ  ڇ  ڇڇ  

 .ْٖص ،ُط ، اضتديث) اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدمانتر (ْ)
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چەئ  ەئ  وئ  وئۇئ  ۇئ  ۆئ چ  عنػػد تفسػػّبه لقولػػو تعػػاا: -رٞبػػو هللا تعػػاا-كقػػاؿ
(ُ) 

، خلػػػف ىػػػؤالت األنةيػػػات األخيػػػار، كاتةػػػع ملػػػته  كقػػػد امتثػػػل  -أيهػػػا الرسػػػوؿ الكػػػرمي-"أم: امػػػش ،
فاىتدل  دم الرسل قةلو، كٝبع كل كمػاؿ فػيه . فاجتمعػت لديػو فضػائل كخصػائر، فػاؽ  ػا ٝبيػع 

و كعلػيه  أٝبعػْب، ك ػذا ا٤بلحػظ، العا٤بْب، ككاف سيد ا٤برسلْب، كإماـ ا٤بتقْب، صػلوات هللا كسػالمو عليػ
 .(ِ)، أفضل الرسل كله "  استدؿ  ذه من استدؿ من الصحابة، أف رسوؿ هللا

 سبب السعادة األبدية. رابعان: النيب

"النيب أكا اب٤بػػؤمنْب مػػن أنفسػػه  فهػػو األب ذلػػك بقولػػو:-رٞبػػو هللا تعػػاا-السػػعدم  ٯبلػػي لنػػا الشػػيخك 
 .(ّ)سةا السعادة األبدية للمؤمن ُب الدنيا كاآلخرة " كىو ،ا١بثما الركحا ، كالوالد األب 

 .خامسان: صبلة هللا كمبلئكتو عليو  

قد أخرب هللا عنو أنو يصلي عليػو ىػو  بقولو: "كدمحمذلك -رٞبو هللا تعاا-كيةْب الشيخ السعدم    
كمالئكتػػػػو، فلػػػػ  تكػػػػن فضػػػػيلتو ٗبجػػػػرد كػػػػوف األمػػػػة يصػػػػلوف عليػػػػو، بػػػػل إف هللا كمالئكتػػػػو يصػػػػلوف عليػػػػو 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ   ٹ ٹ چ كما ٖبصوصو، كإف كاف هللا كمالئكتو يصلوف على ا٤بؤمنْب عمومان  

چڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ    ڃڃ  ڃ
يصلوف على معلػ  النػاس ا٣بػّب كمػا ُب  ك ، (ْ)

قاؿ:) إف هللا كمالئكتو كأىل السموات كاألرضْب حٌب النملة ُب حجرىا  عن رسوؿ هللا  : ا٢بديث
  .(ٓ) ،كحٌب ا٢بوت ليصلوف على معل  الناس ا٣بّب(

                                                           

 .َٗاآلية: جزت من األنعاـ سورة (ُ)
 ،ِسعدم  طعبد الرزتن ابن  لشيخالعةَّاد، اعةد الرزاؽ كانتر: ،(ِّٔ/  ُ)،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترِ)

 (.ِّٗص)
 .ُُٔص ،ُط ،طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ّ)

 ٔٓألحزاب: آية ا سورة (ْ)
(، رق  َٓ/  ٓ)،،ابب :ما جات ُب فضل الفقو على العةادة العل  عن رسوؿ هللا  ، كتابالسنن ُبالَبمذم أخرجو  (ٓ)

 . قاؿ الشيخ األلةا  : صحيح.ِٖٓٔا٢بديث: 
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٤با كػاف أكمػل النػاس فيمػا يسػتحق بػو الصػالة مػن اإلٲبػاف كتعلػي  ا٣بػّب ، كغػّب ذلػك   كدمحم         
 .(ُ)" كاف لو من الصالة عليو خربان كأمران خاصية ال يوجد مثلها لغّبه

 رٞبػػو هللا تعػػاا-الشػػيخ السػػعدم ك ٥بػػا فوائػػد جليلػػة ؛يةينهػػا  ك٫بػػن علينػػا بكثػػرة الصػػالة عليػػو      
فكثّبة: امتثاؿ أمر هللا كموافقػة هللا ،كموافقػة مالئكتػو كتكفػّب  لصالة على النيب "كأما فوائد ا بقولو:

كالقػػػػرب السػػػػيئات كزايدة ا٢بسػػػػنات كرفعػػػػة الػػػػدرجات ،ككونػػػػو سػػػػةةان إلجابػػػػة الػػػػدعات كلشػػػػفاعة دمحم 
 .(ِ)منو،... "

 .من طاعة هللا سادسان: طاعتو 

مػػػػن طاعػػػػة هللا كػػػػوف طاعتػػػػو    ٫بػػػػو نةينػػػػا  كاجةنػػػػا-تعػػػػاارٞبػػػػو هللا -ةػػػػْب الشػػػػيخ السػػػػعدم ي    
:كسػػائر األنةيػػات علينػػا أف نػػؤمن  ػػ  ٦بمػػالن، كأمػػا دمحمبقولػػو "  فعلينػػا أف نطيعػػو ُب كػػل مػػا أكجةػػو

ا٤بسػلمْب ابتةاعػو ،كأف يعتقػد كجػوب مػا  ،" كقػد أمػر (ّ)كأمر بػو، كأف نصػدقو ُب كػل مػا أخػرب بػو "
 . (ْ)أكجةو كاستحةاب ما أحةو ،كأنو ال أفضل من ذلك ، فمن مل يعتقد ىذا فقد عصي أمره"

لكونػو رسػوؿ هللا ُب حياتػو كبعػد  موضػع آخػر: "٘بػا طاعػة النػيب  ُب-تعػاارٞبو هللا -كقاؿ       
٩باتو فكما ٯبا علػى الغائػا عنػو ُب حياتػو طاعػة أمػره ك يػو ؛ٯبػا ذلػك علػى مػن يكػوف بعػد موتػو، 

                                                                                                                                                                                     

 
.ُٖٔ،ص ،مرجع سابا، انتر: السعدم (ُ)

رٞبو هللا تعاا فوائد –(. عدد الشيخ السعدم ُٖٗ،ُٖٖ)ص، ُط ،طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ِ)
 للفائدة يرجع لنفس ا٤برجع . عديدة لصالة على النيب 

 .َُٓ،ص مرجع سابا، انتر: السعدم(ّ)

 .ُّٕ ،ص ساباالاظترجع ، انتر: السعدم(ْ)
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أمره شػامل عػاـ لكػل مػؤمن شػهده أك غػاب عنػو ُب حياتػو كبعػد ٩باتػو ، ...، فطاعتػو شػاملة  كىو 
 .(ُ)كالسماع كالفه "١بميع العةاد  والن كاحدان ،كإف تنوعت طرقه  ُب الةالغ 

 ىناؾ فضيلة ٛبيَّز  ا كىي: قس  رب العزة  ٝبيع األنةيات ،فاؽ  ا الٍب  كمع كثرة فضائلو     
 ٕبياتو  ، يدؿ ما عت  ن"كمبقولو: -رٞبو هللا تعاا–كما أشار إا ذلك اإلماـ السفاريِب 
 - هللا أف - أٝبعْب -عليه  كسالمو هللا صلوات - األنةيات سائر على كفضلو نةينا تعتي  على

 بدكف ال ككالمو كصفاتو تعاا هللا أب٠بات األٲباف تنعقد إ٭با شرعو كُب ، ٕبياتو أقس  - كتعاا سةحانو
.(2)ذلك"

 بشرع جديد.  اظتطلب الثالث: فوائد بعثة دمحم 

ٱ  ٻ     ٻ   ٻ    ٻ       پ  پ   پ  پ  ڀ  ڀڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ 

ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

چڦ  ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چ   چ  چ  
، ذكر الشيخ  (ّ)

بشرع جديد   فيها داللة على فوائد بعثة  دمحم  فوائد عند ىذه اآلية   -رٞبو هللا تعاا-السعدم
"ٱبرب تعاا أنو أكحى إا عةده كرسولو من الشرع العتي  كاألخةار الصادقة ما أكحى إا ىؤالت  فقاؿ:

 فوائد:أربعة  األنةيات عليه  الصالة كالسالـ كُب ىذا

ليس بةدع من الرسل، بل أرسل هللا قةلو من ا٤برسلْب العدد الكثّب كا١ب   أف دمحما  :الفائدة األكىل
 رسالتو ال كجو لو إال ا١بهل كالعناد.الغفّب فاستغراب 

أنو أكحى إليو كما أكحى إليه  من األصوؿ كالعدؿ الذم اتفقوا عليو، كأف بعضه   الفائدة الثانية:
 يصدؽ بعضا كيوافق بعضه  بعضا.

                                                           

(.ُٕٓ،ُٔٓ) ص  ساباالرجع اظت، انتر: السعدم(ُ)

 .(ِٓٗ/  ِ) ،ِط ،األثرية كسواطع األسرارلوامع األنوار البهية السفاريِب،  (ِ)
 .ُْٔ،ُّٔاآليتاف :سورة النسات (ّ)
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أنو من جنس ىؤالت الرسل، فليعتربه ا٤بعترب إبخوانو ا٤برسلْب، فدعوتو دعوهت ؛  الفائدة الثالثة:
متفقة؛ كمصدرى  كاحد؛ كغايته  كاحدة، فل  يقرنو ابجملهولْب؛ كال ابلكذابْب كال اب٤بلوؾ كأخالقه  
 التا٤بْب.

ُب ذكر ىؤالت الرسل كتعدادى  من التنويو   ، كالثنات الصادؽ عليه ،  أف الفائدة الرابعة:
اان بسنته  كمعرفة كشرح أحوا٥ب  ٩با يزداد بو ا٤بؤمن إٲباان    ك٧بةة ٥ب ، كاقتدات  ديه ، كاستن

چڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  چ  :تعاا ٕبقوقه ، كيكوف ذلك مصداقا لقولو
ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ ،(ُ)

چڄ  
(ِ)،

﮳   ٹ ٹ چ  چے  ۓ  ۓ ﮲   
ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ ٹ چ  ، (ّ)

چٹ  ٹ  
خصوصا -فكل ٧بسن لو من الثنات ا٢بسن بْب األانـ ٕبسا إحسانو كالرسل  (ْ)

 ُب ا٤برتةة العليا من اإلحساف. -ا٤بسموفىؤالت 

ك٤با ذكر اشَباكه  بوحيو ذكر ٚبصير بعضه  فذكر أنو آتى داكد الزبور كىو الكتاب 
لفضلو كشرفو كأنو كل  موسى تكليما أم مشافهة منو ا٤بعركؼ ا٤بزبور الذم خر هللا بو داكد 

كذكر أف الرسل منه   كلي  الرٞبن.موسى  :إليو ال بواسطة حٌب اشتهر  ذا عند العا٤بْب فيقاؿ 
 . (ٓ)من قصو هللا على رسولو كمنه  من مل يقصصو عليو كىذا يدؿ على كثرهت  "

رسوالن أبنو  دمحم أف من ٩بيزات رسالة  أابف-تعاارٞبو هللا –الشيخ السعدم أف يتضح ٩با سةق     
مع أف هللا بعثو   وأنك  ، ٝبيع األنةياتفاؽ  ا كجليلة كثّبة امتاز بفضائل   كأنو   إا ٝبيع الثقلْب

 .ليس بةدع من الرسل، بل أرسل هللا قةلو من ا٤برسلْب العدد الكثّب كا١ب بشرع جديد إال أنو 

 

                                                           

 .ٕٗآيةالصافات :سورة  (ُ)
 .َُٗآيةالصافات :سورة  (ِ)
 .َُِآيةالصافات :سورة  (ّ)
 .ُُّ-َُّالصافات :اآليتاف سورة  (ْ)
 (.ُِْ/  ُ، )ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترٓ)
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 كاظتبلحدة. نبوة دمحم :اظتبحث السابع

عقيدة ا٤بالحدة ُب النةوة بعد أف ذكر عقيدهت  ُب  ق ُٕٓ)ت-رٞبو هللا تعاا-بْبَّ اإلماـ ابن القي 
 كأما الرسل كاألنةيات فللنةوة عندى  ثالث خصائر من استكملها فهو نيب : اإلٲباف ابلكتا بقولو: "

 .يث يدرؾ ا٢بد األكسط بسرعةٕبقوة ا٢بدس  أحدىا:

كيسمع ا٣بطاب منها  قوة التخيل كالتخييل ٕبيث يتخيل ُب نفسو أشكاال نورانية ٚباطةو الثانية: 
 .كٱبيلها إا غّبه 

العامل كىذا يكوف عندى  بتجرد النفس عن العالئق كاتصا٥با  ىيويلقوة التاثّب ابلتصرؼ ُب  الثالثة: 
اب٤بفارقات من العقوؿ كالنفوس اجملردة كىذه ا٣بصائر ٙبصل ابالكتساب ك٥بذا طلا النةوة من 

كأضرا ما كالنةوة عند ىؤالت صنعة من ،ِكابن ىود  ،ُتصوؼ على مذىا ىؤالت كابن سةعْب
                                                           

ا٢بق بن إبراىي  بن دمحم بن نصر ابن سةعْب االشةيلي ا٤برسي الرقوطي، قطا الدين أبو دمحم: من زىاد  ىو: عةدسبعٌن ابن  ُ
كتاب )ا٢بركؼ الوضعية ُب الصور الفلكية( ك )شرح    فق، كصنُّٔ ، كلد سنة:الفالسفة، كمن القائلْب بوحدة الوجود

لو مريدكف ، )اللهو( ك ككفره كثّب من الناس الذم كضعو ُب عل  ا٢برؼ( ؟ ككتاب )الةدك( ككتاب كتاب إدريس 
، اشتهر عن ابن سةعْب أنو قاؿ: لقد ٙبجر ابن آمنة كاسعا بقولو ال نيب بعدم الذىيب: عنو قاؿ، كأتةاع يعرفوف ابلسةعينية

 .(َِٖ/  ّ)، ُٓ، طاألعبلـ الزركلي، انتر ُب ترٝبتو* .ق ٗٔٔتوُب سنة 

ِ
الدكلة علي أخي ا٤بتوكل على هللا ملك االندلس ابن يوسف ابن ىود ا١بذامي ا٤برسي، ا٢بسن بن عضد ىو:  ابن ىود اظترسي 

ككاف يصيةو ذىوؿ، كيقرئ اليهود كتاب )داللة  ق، ّّٔمرسية سنة مولده ُب  أبو علي: فيلسوؼ متصوؼ، من بيت ٦بد،
مرجع  الزركلي، انتر ُب ترٝبتو ق. ٗٗٔسنة كتوُب ُب دمشق، ابالٙباد كالضاللة الذىيب:كصفو  ،ا٢بائرين( ٤بوسى بن ميموف

 .(َِّ/  ِ)، سابا
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 كيقوؿ:الصنائع بل من أشرؼ الصنائع كالسياسة بل ىي سياسة العامة ككثّب منه  ال يرضى  ا 
.(ُ)"فلسفة العامة  كالنةوة:الفلسفة نةوة ا٣باصة 

جاتت  ا"مموقف الفلسفة ٩با جاتت بو الرسل: -تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدم كيةْب            
ال يعرفو ىؤالت الفالسفة كليسوا قريةْب منو ، بل كفار اليهود -صلوات هللا عليه  -بو الرسل 

كالنصارل أعل  منه  ابألمور اإل٥بية ال فرؽ بْب العلـو النقلية كال العقلية الصحيحة الٍب جاتت  ا 
رعية اإل٥بية ىي الٍب مل يشموا رائحتها كال ُب علومه  ما يدؿ الرسل ، فهذه العقليات الدينية الش

عليها ، كأما ما اختصت الرسل ٗبعرفتو كأخربت بو من الغيا فذاؾ أمر أعت  من أف يذكر ُب 
.(2)"ترجيحو على الفلسفة

ك٩بن سار على ركاب ىؤالت ا٤بالحدة، كاقتفى أاثرى  ،كترسػ  خطػاى  ا٤بلحػد القصػيمي، كبػْبَّ 
نةػػوة ضػالؿ ىػذا الرجػػل، كعقيدتػو الفاسػدة ُب نةػػوة الرسػل كخاصػة  -رٞبػو هللا تعػػاا -السػعدم الشػيخ

ك٥بػػذا ارتكػػا العتػػائ  ُب ٙبليلػػو ٢بيػػاة النػػيب   كشخصػػيتو الكرٲبػػة بكػػالـ طويػػل مػػردد  " بقولػػو: دمحم
لةٌػػو كأنػػو كػػاف ينػػاجي الليػػل كالنهػػار كالضػػيات ك كػػاف يعةػػد الطةيعػػة كأ ػػا قػػد أخػػذت بقلةػػو كقالةػػو   :كقولػػو

ٗبناجػػاة الطةيعػػة كا٣بلػػوة ُب غػػار حػػرات، كخػػت  كالتلمػػة كالنسػػي  ك٫بوىػػا ك٩بػػا يشػػاىد، كأنػػو افتػػتح رسػػالتو 
 ؽ حيث كاف يقوؿ ُب الرفيق األعلى. ةاكحياتو بشدة النزكع إليها كقت السرسالتو 

                                                                                                                                                                                     

  

 

 (.ِِٔ/ ِ، )ِ، طإغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف( ابن القي  ، ُ)

 .ُُِ، صُ،ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ِ)
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ا٢بق رى  ما جاتى  بو دمحم   من الدين الذين ٤با  َبين فكىذا بعينو قد أخذه من دعاه النصارل ا٤ب
العالية كالرقى الكاملة كالفتوح الةاىرة كاآلاثر الٍب مل ٰبصل عشر معشارىا ألحد من ا٣بلق  كالتعالي 

يؤمن اب ال  يعِب: الذينطفقوا ٲبوىوف على الناس كٰبللوف حياتو   ٙبليل أحد رجاؿ الطةيعة 
كما كرات اسوسات كا٤بلموسات فاخذ ، الدار اآلخرة ى كمالئكتو كعامل الغيا من األركاح كا١بن بل

أبنو طةيعي ال يعرؼ ،  الوحي كالرسالة  ذا التحليل. كرمى النيب  كأنكرعنه  ىذا ا٤باخذ ا٣بةيث 
كال كاف  يعةده،من عند هللا كال كاف يناجى هللا كال  هللا كال يعرؼ الوحي فل  ينزؿ عليو جربيل 

اؽ اال مشتاقان إا الطةيعة فقط ألنو ال يعرؼ هللا كال يريده كال ٰبةو كال يطلةو عند ىذا ةعند الس
الكاتا الذم ٘برأ على مامل يتجرأ عليو من يتسمى ابإلسالـ من ا٤بلحدين... كال تستغرب ىذا عليو 

من  جودد فيو ابلكفر ابألنةيات كالرسل كله  كصرح أ   مل ينفعوا ا٣بلق بو فانو صرح تصرٰبان ال تر 
  .ُ"الوجوه

صولو معركفو عند أُب نةذ الدين ك  توعليو أبف طريق ردَّ -رٞبو هللا تعاا-كلكن الشيخ السعدم    
كالتمسك  ،كالتخلق بكل خلق ٝبيل الكماؿ،ىو السعي ُب طرؽ  يالناس كأف الفضل ا٢بقيق

      .اآلخر كرسلو كاليـوع التاىر كاإلٲباف اب كمالئكتو ككتةو ابلشرائ

رٞبهػػػػ  هللا -كمػػػػنه  الشػػػػيخ السػػػػعدم العلمػػػػات، طرحػػػػو كمػػػػا القرآنيػػػػة اآلايت ف٩بػػػػا تقػػػػدـ تةػػػػْب أ
يقتضػػي أف ٯبعػػل مػػنهج األنةيػػات كالرسػػل ىػػو ا٤برجػػع الػػذم  ،العتػػي  األصػػل ىػػذا عػػنبيَّنػػات  مػػن-تعػػاا

كأ   القدكة كاألسوة ا٢بسنة للةشرية أٝبعْب، كال ٯبوز أف نستةدؿ النور  كمعتقداتنا،نستقي منو حياتنا 
 إا ظلمات ىؤالت ا٤بالحدة الضالْب عن الصراط ا٤بستقي .

 

                                                           

 .ُٗ،ُٖصد.ط،  ،تنزيو الدين كزتلتو انتر: السعدم، ُ
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 ذترات االمياف ابلرسل. الثامن: اظتبحث

األنةيات كا٤برسلْب، كما  عرؼ ٜبرات إٲبانية اينعة ٤بن-تعااهللا  رٞبو-السعدمالشيخ قطف لنا 
 :منهافوائد ٜبار ك  كُب ذلك عدة كآمن   ،أرسلوا بو، كما جرل ٥ب  مع أ٩به  

أف من ٛباـ اإلٲباف    معرفته  بصفاهت  كسّبى  كأحوا٥ب . ككلما كاف ا٤بؤمن بذلك  :أكالن 
 أعرؼ، كاف أعت  إٲباان   ، ك٧بةة ٥ب ، كتعتيما ٥ب ، كتعزيزا كتوقّبا.

معرفته  ك٧بةته  ٧بةة صادقة،  -خصوصا النيب دمحم -أف من بعض حقوقه  علينا  :اثنيان 
 كال سةيل لذلك إال ٗبعرفة أحوا٥ب .

أف معرفػػة األنةيػػات موجةػػة لشػػكر هللا تعػػاا علػػى مػػا مػػن بػػو علػػى ا٤بػػؤمنْب، إذ بعػػث فػػيه   :اثلثػػان 
 مةْب. رسوال منه  يزكيه  كيعلمه  الكتاب كا٢بكمة، بعد أف كانوا ُب ضالؿ

أف الرسػػل ىػػ  ا٤بربػػوف للمػػؤمنْب، الػػذين مػػا انؿ ا٤بؤمنػػوف مثقػػاؿ ذرة مػػن ا٣بػػّب، كال انػػدفع عػػنه   رابعػػان:
 فقةػػيح اب٤بػػؤمن أف ٯبهػػل حالػػة مربيػػو كمزكيػػو كمعلمػػو. ،مثقػػاؿ ذرة مػػن الشػػر، إال علػػى أيػػديه  كبسػػةةه 

ٕبالػػة الرسػػوؿ، الػػذم ىػػو  كإذا كػػاف مػػن ا٤بسػػتنكر جهػػل اإلنسػػاف ٕبػػاؿ أبويػػو كمةاعدتػػو لػػذلك، فكيػػف
أكا اب٤بػػؤمنْب مػػن أنفسػػه ، كىػػو أبػػوى  ا٢بقيقػػي، الػػذم حقػػو مقػػدـ علػػى سػػائر ا٢بقػػوؽ بعػػد حػػق هللا 

 تعاا؟نن

أف ُب معرفة ما جرل ٥ب  كجرل عليه ، ٙبصل للمؤمن األسوة كالقدكة، كٚبف عنو   :خامسان 
دة، فال تصل إا بعض ما جرل كثّب من ا٤بقلقات كا٤بزعجات، أل ا مهما بلغت من الثقل كالش
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كمن أعت  االقتدات   ، االقتدات ،(ُ)چوئ  ۇئ        ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ٹ ٹ چ على األنةيات. 
بتعليماهت ، ككيفية إلقات العل  على حسا مراتا ا٣بلق، كالصرب على التعلي ، كالدعوة إا هللا 

 ك ذا كأمثالو كاف العلمات كرثة األنةيات.اب٢بكمة كا٤بوعتة ا٢بسنة، كاجملادلة ابلٍب ىي أحسن، 

معرفة اآلايت القرآنية ا٤بنزلة عليو كفه  ا٤بعُب. كا٤براد ، الرسوؿ  كمن فوائد معرفةسادسان: 
منها موقوؼ على معرفة أحواؿ الرسوؿ، كسّبتو مع قومو كأصحابو كغّبى  من الناس، ف ف األزمنة 

 كاألمكنة كاألشخاص ٚبتلف اختالفا كثّبا.

فلو أراد إنساف أف يصرؼ ٮبو ٤بعرفة معا  القرآف من دكف معرفة منو لذلك، ٢بصل من 
كىذا إ٭با يعرفو من عرؼ ما  ، كعلى مراد هللا من كالمو، شيت كثّب.الغلط على هللا كعلى رسولو

يدة كغّب ذلك من الفوائد ا٤بف ،هللا ُب أكثر التفاسّب من األغالط القةيحة الٍب ينزه عنها كالـ 
 (.ِ")كالثمار الطيةة ا٤بةاركة 

علػى  ٯبػامػن ٜبػار إٲبانيػة ابلرسػل، -رٞبػو هللا تعػاا-من خالؿ ما قطفو الشػيخ السػعدم     
ابلرسػل  أبف اإلٲبػافكأف يػؤمن  شػةهة،ا٤بسل  أف يؤمن بكل ما كرد ُب الكتاب كالسنة من غّب مريػة كال 

 أحد أركاف اإلٲباف الستة، كإذا ٙبقق اإلٲباف ابلرسل ترؾ آاثره الطيةة على ا٤بؤمن فمن ذلك: 

أكلئػػػك  إلػػػيه  أرسػػػل حيػػػث بعةػػػاده، كرٞبتػػػو العلػػػ  بعتمػػػة ا٣بػػػالق ا١بليػػػل ككمػػػاؿ قدرتػػػو كسػػػلطانو أكالن:
 أمػن ٤بػن الثػواب ٔبزيػل كيةشػرك   كشريعتو آايتو ٥ب  يةينوف أنفسه  ، منكاإلرشادالرسل الكراـ للهداية 

 العقاب. سوت    كفر كينذركف من   ،

 السالـ. الصالة عليه  الرسل بو جات ما طريق عن الصحيحة ا٤بعرفة تعاا هللا معرفة اثنيان:

ىػ  تعػاا هللا حػاًٌ  من يعل  ٤با- كالسالـ الصالة عليه - هللا رسل ٧بةَّة اثلثان:  لرسػاالتو كاصػطفائه  إايَّ
 .للخلق كالنُّصح كالرٞبة ا٢بق اتًٌةاع من فيه  ٤با

                                                           

 .ُِآية:جزت من األحزاب سورة  (ُ)
 "بتصرؼ".(.ّٕ،ّٔ/  ُ،) ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترِ)
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ينا ا٤بنزؿ، ابلكتاب عمالن  بصّبةو  على عةادة هللا  رابعان:  .ا٤برسىل ابلنيب كأتسًٌ

ي خامسان:  أذل على صىربى  ككىماؿ ًحلمه  كعت  بىيا   حيسن ُب تعاا هللا إا الدعوة ُب    التاسًٌ
 .األحواؿ سائر ُب ٥ب  كنيصحه  قومه 

 قصر من ذلك تةْبَّ  كما اسنْب، للصابرين ا٤بثوبة كجزيل، للمتَّقْب العاقةة ٕبيسن اليقْب سادسان:
 .خيصومه  كأمر كأٍتةاعه  أمريى  إليو آؿى  كما دىعوهت 

ٗبػا جػاتكا بػو ىػو الطريػق  التمسػك ، كأفما يورث اإلٲباف  ػ  مػن رفػع الػدرجات ك٧بػو السػيئاتسابعان:
  .ا٤بوصل إا سعادة الدنيا كاآلخرة

 ، كأف متابعتو شرط ٧بةة هللا تعاا.كله الرسل   أفضل - -نا دمحم أف رسول اثمنان:

 ا٤بسل  هللا ىدىل كأفٍ ، كسيًٌدى  كخاٛبه  رسلو أبشرؼ األمَّة ىذه  هللا خرَّ  أبفٍ  االغتةاط اتسعان:
 .للناس أيخرًجتٍ  أمَّة خّب من بذلك فجعىلىو شىريعتو، على ًدينو ُب للدُّخوؿ

الرابع  ، كيليو الفصلابلرسل العقدية ا٤بتعلقة ابإلٲباف األصوؿ الفصل الثالث: ك ذا نصل إا  اية
 كيل االحساف. اآلخر، كهللاابإلٲباف ابليـو األصوؿ العقدية ا٤بتعلقة  بعنواف:
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  .اآلخرابإلمياف ابليـو األصوؿ العقدية اظتتعلقة  الرابع: الفصل

أحػػد أصػػوؿ اإلٲبػػاف السػػتة، كال يصػػح  كالرسػػل،إف اإلٲبػػاف ابليػػـو اآلخػػر شػػانو كشػػاف اإلٲبػػاف اب٤بالئكػػة 
ڑ  ڑ      چ  سػػةحانو: بػػو، فقػػاؿكقػػد حكػػ  هللا بكفػػر مػػن مل يػػؤمن  إٲبػػاف أحػػد أف مل يػػؤمن ابليػػـو اآلخػػر،

چک  ک  ک  ک  گ  گ   گ  گ    ڳ  ڳ  ڳ  
(ُ) . 

كإف ا٤بتامل ُب كتاب هللا تعاا، يكاد ال ٯبد صفحةن من صفحاتو إال كفيها ذكر اليػـو اآلخػر، 
،٩با يةْب االىتماـ الةالغ  ػذا  كاألحداث،كما سيكوف فيو من األىواؿ  ككػذلك ٪بػد أف هللا تعػاا   اليػـو

ٿ  ٹ  ٹ  چ  كمػػن أمثلػػة ذلػػك قولػػو عػػز شػػانو: اآلخػػر،كثػػّبان مػػا يػػربط بػػْب اإلٲبػػاف بػػو كاإلٲبػػاف ابليػػـو 

چٹ  ٹ  ڤ   ڤ    ڤ   ڤ  ڦ   ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  
ۋ   ۋ  ۅ  ٹ ٹ چ ،ك(ِ) 

 . (ّ) چۅ  ۉ  ۉ  ې 
كمن اىتماـ القرآف الكرمي ابليـو اآلخر أيضان أنو قد ٠بي ىذا اليـو أب٠بات كثّبةو كمتعددةو؛ منها 

كيػػـو ا٢بسػػاب، كيػػـو  الػػدين،كالواقعػػة، كالقيامػػة، كالغاشػػية، كالطامَّػػة ك الصػػاخَّة كالقارعػػة، كيػػـو  ا٢باقػػة،
-ماـ القرطيبإلا األ٠بات، قاؿمن  غّبىاا٤بوعود ك كيـو ا٢بسرة، كيـو التناد، كاليـو  ا٣بركج،كيـو  ا٣بلود،

"ك كل ما عت  شانو تعػددت صػفاتو ك كثػرت أ٠بػاؤه... فالقيامػة ٤بػا  :-(قُٕٔ )ت-تعاارٞبو هللا 
 .(ْ)عت  أمرىا ك كثرت أىوا٥با ٠باىا هللا تعاا ُب كتابو أب٠بات عديدة ك كصفها أبكصاؼ كثّبة"

كقػػد كتػػا علمػػات أىػػل اإلسػػالـ مػػن النصػػوص الكثػػّبة مػػن الكتػػاب كالسػػنة فيمػػا يتعلػػق ابليػػـو اآلخػػر، 
-السػعدم  الشػيخكاب١بنة كالنار كتفاصيل ذلك الكثػّب، كصػنفوا ا٤بصػنفات ا٤بطولػة كا٤بةسػوطة، كمػنه  

 نقف مع ا٤بةاحث التالية:ك٤بعرفو بيانو -تعاارٞبو هللا 
 
 

                                                           

 .ُّٔآية:جزت من النسات سورة (ُ)
 . ّٗآية:النسات سورة (ِ)
 .ٗٗآية جزت من التوبة، سورة (ّ)

 (.َِْ/  ُ،) ُ، طالتذكرةالقرطيب ، انتر:(ْ)
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 معىن اإلمياف ابليـو اآلخر. األكؿ:اظتبحث 
 اإلمياف أبشراط الساعة. مسائل الثاين: اظتبحث 

 اإلمياف بفتنة القرب كعذابو كنعيمو. مسائل اظتبحث الثالث: 
 أىواؿ يـو القيامة. ظتبحث الرابع:ا

 اإلمياف ابلنفخ ابلصور.مسائل : اطتامس اظتبحث
 اإلمياف ابلبعث.مسائل : السادس اظتبحث
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 .كذتراتو معىن اإلمياف ابليـو اآلخر األكؿ:اظتبحث 
 .معىن اإلمياف ابليـو اآلخر اظتطلب األكؿ:

ضػػابط جػػامع لكػػل األمػػور الداخلػػة ُب  ق ِٖٕ)ت-رٞبػػو هللا تعػػاا–شػػيخ اإلسػػالـ ابػػن تيميػػة  بػػْبَّ 
٩بػا يكػوف بعػد  تعريف اليـو اآلخر بقولو:" كمن اإلٲبػاف ابليػـو اآلخػر اإلٲبػاف بكػل مػا أخػرب بػو النػيب

.(0)" كنعيمو القرب كبعذاب القرب بفتنة نفيؤم ا٤بوت،
" فكػػػل مػػػا جػػػات بػػػو  بقولػػػو:اليػػػـو اآلخػػػر  تعريػػػف-تعػػػاارٞبػػػو هللا - الشػػػيخ السػػػعدمبػػػْبَّ كقػػػد          

كنعيمػو،  ،القػرب، كالػربزخكػاحواؿ  اآلخػر،ف نػو مػن اإلٲبػاف ابليػـو  ا٤بوت،الكتاب كالسنة ٩با يكوف بعد 
ا٢بسػػاب كالثػػواب كالعقػػاب كالشػػفاعة كا٤بيػػزاف كالصػػحف  فيهػػا: مػػنكمػػا  القيامػػة،كأحػػواؿ يػػـو  كعذابػػو،

 ألىلهػػا،كأنػػواع مػػا أعػػده هللا فيهػػا  هػػا،أىلكصػػفات  كالنػػار،كأحػػواؿ ا١بنػػة  كالشػػماؿ،ا٤بػػاخوذة ابليمػػْب 
 .(ِ)إٝباالن كتفصيالن، ككل ذلك داخل ُب اإلٲباف ابليـو اآلخر"

 كىػػو: مػػا"أف مػػن علػػـو القػػرآف أحػػواؿ اليػػـو اآلخػػر، : آخػػرموضػػع  ُب-رٞبػػو هللا تعػػاا–كقػػاؿ         
مػػن أىػػواؿ ا٤بػػوت، كالقػػرب كا٤بوقػػف،  يكػػوف بعػػد ا٤بػػوت ٩بػػا أخػػرب بػػو هللا ُب كتابػػو، أك أخػػرب بػػو رسػػولو

 .(ّ)كا١بنة كالنار"
 .اإلمياف ابليـو اآلخرذترات  :الثاين اظتطلب

 كىي كثّبة كمنها:ليـو اآلخر ٜبرات كفوائد اإلٲباف اب-تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدم أبرز أ
  .أحد أركاف اإلمياف الستة وأكالن: أن

اإلٲباف الستة، الٍب ال يصح اإلٲباف بػدك ا، ككلمػا ازدادت اإلٲباف ابليـو اآلخر، أحد أركاف أف 
 معرفتو بتفاصيلو، ازداد إٲبانو.

                                                           

 .ٗٔ، صِط  التنبيهات اللطيفة   السعدم،انتر: َِ، ص ِالعقيدة الواسطية  ط(انتر: ابن تيمية، ُ)

 (.ُّ/ُٔ) ،ُط )الفتاكل   اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدمانتر (ِ)
 (.ّٕ/ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ّ)



 

367 
 

 .ابب اطتوؼ كالرجا مفتاح اثنيان: 
أف العلػػ  بػػذلك حقيقػػة ا٤بعرفػػة، يفػػتح لإلنسػػاف ابب ا٣بػػوؼ كالرجػػات، اللػػذين إف خػػال القلػػا 

االنكفػػاؼ عػػن ا٤بعاصػػي، الرجػػات تيسػػّب منهمػػا خػػرب كػػل ا٣بػػراب، كإف عمػػر  مػػا أكجػػا لػػو ا٣بػػوؼ 
الطاعػػػة كتسػػػهيلها، كال يػػػت  ذلػػػك إال ٗبعرفػػػة تفاصػػػيل األمػػػور الػػػٍب ٱبػػػاؼ منهػػػا كٙبػػػذر؛ كػػػاحواؿ القػػػرب 

كٗبعرفػػػة تفاصػػػيل ا١بنػػػة كمػػػا فيهػػػا مػػػن النعػػػي   كشػػػدتو، كأحػػػواؿ ا٤بوقػػػف ا٥بائلػػػة، كصػػػفات النػػػار ا٤بفتعػػػة.
ح كالةدف، فيحدث بسةا ذلك االشتياؽ الداعي لالجتهاد ، كنعي  القلا كالرك كا٢بربة كالسركرا٤بقي ، 

 ُب السعي للمحةوب ا٤بطلوب، بكل ما يقدر عليو.
  .فضل هللا كعدلومعرفة اثلثان: 

 ُب اجملػػازاة علػػى األعمػػاؿ الصػػا٢بة، كالسػػيئة، ا٤بوجػػا لكمػػاؿ ٞبػػده كالثنػػات عليػػو ٗبػػا ىػػو أىلػػو.
 .(ُ)يعرؼ بذلك فضل هللا كعدلو كحكمتو"كعلى قدر عل  العةد بتفاصيل الثواب كالعقاب، 

علػى  ٯبػا اآلًخػر،ابليػـو  مػن ٜبػار إٲبانيػة-رٞبو هللا تعػاا-من خالؿ ما قطفو الشيخ السعدم
تػػرؾ آاثره بػػو أحػػد أركػػاف اإلٲبػػاف السػػتة، كإذا ٙبقػػق اإلٲبػػاف  اإلٲبػػاف ابليػػـو اآلًخػػر أبفا٤بسػػل  أف يػػؤمن 

 : كمنها ا٤بؤمن،الطيةة على 

ًعتى  األجر كجىزالة ا٤بثوبة، ف فَّ اإلٲباف ابليـو اآلًخر من اإلٲباف ابلغيا الذم كعىد هللا أىلىو  أكالن:
ابالىتدات كعت  األجر كالٌرًزؽ الكرمي كالفالح؛ كىو الفوز بكلًٌ ٧بةوبو كالنجاةي من كلًٌ مرىوب ُب 

نيا كاآلًخرة.  الدُّ

زادة منػو كٍفػق الشػرع، رجػاتى ثقلػو ُب ا٤بػوازين كعتػ  ا٤بثوبػة ُب كٍثرة العمػل الصػاّب كاالسػتً  االجتهاد اثنيان:
 عليو كرفعة الدرجات كحطًٌ ا٣بطيئات بسةةو.

كميالزمػػة التوبػػة النَّصيػػوح مػػن ا٣بطيئػػات؛ حػػذىرنا مػػن عيقوابهتػػا ُب  السػػيئات،ا٢بػػذىر مػػن ا٤بعاصػػي ك  اثلثػػان:
 اآلًخرة.

                                                           

 (.ّٕ/ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ُ)
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يفتىح هللا تعاا من أبواب العمل الصاّب؛ ف نَّو األٍخذ أبسةاب حيسن ا٣باٛبة من ميالزىمة ما  رابعان:
 .ييةعىث كلُّ عةدو على ما مات عليو، كالدعات ٕبيسن ا٣باٛبة

االىتماـ أبٍمر القرب كأحواؿ الربزخ، ابألٍخذ أبسةاب الثَّةات عندى الفتنة كما يَبتَّا عليها؛ من  خامسان:
 .ُب ذلك كلًٌو -  -التًٌةاع للنيبًٌ اإلخالص  ُب التوحيد، كاالستقامة على الشريعة، كا

٧بةَّة ما ٰبةُّو هللا تعاا من األشخاص كاألماكن كاألقواؿ كاألعماؿ كاألحواؿ؛ لكىٍوف ذلك  سادسان:
عىٍوانن على األعماؿ الصا٢بة ك٩بَّا ييثاب عليو ا٤برتي ُب اآلًخرة، ككراىة ما يكرىىيو هللا تعاا من ىذه األمور 

يخالىفة ك٩بَّا ييعاقىا عليو ا٤برت ُب اآلًخرة.كالةيعد عنها؛ 
 لكو ا من أسةاب ا٤ب

نيا كسابعان: ػا يفوتيػو مػن نعػي  الػدُّ ا كمىتاعهػا ٗبػا يىرجيػوه عنػد هللا تعػاا مػن عتػي   تسلية ا٤بػؤمن عمَّ مىػػحا ًٌ
 بضدًٌه. نعي  اآلًخرة ككٍثرة ثىوا ا، فهو نعي ه متجدًٌد أبدمّّ ال ينقطع كال ينقر كال يتغّبَّ 

كػػاحواؿ مػػن أنػػو يتضػػمن   اليػػـو اآلخػػر ٝبلػػة عػػن-تعػػااهللا  رٞبػػو-السػػعدمالشػػيخ أبػػرزه كىػػذا مػػا      
لتفاصػػيل ىػػذه األحػػواؿ تتضػػح مػػن خػػالؿ ا٤بةاحػػث كالنػػار، ك كأحػػواؿ ا١بنػػة  القيامػػة،كأحػػواؿ يػػـو  ،القػػرب

 القادمة.
 اإلمياف أبشراط الساعة.مسائل الثاين: اظتبحث 

.الساعة قريبةاظتطلب األكؿ:   
لعةاده ُب ٧بك  كتابو منذ أربعة عشر قرانن أبنو قد اقَببت، -رب العزة كا١بالؿ-موعد الساعة أعلنو 

1.چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ٹ ٹ چ   ك٧بققان كقوعها  ، 

انشقاؽ القمر إحدل األمارات الدالة على قرب  أف-تعاارٞبو هللا –يةْب الشيخ السعدم            
"ٱبرب تعاا أف الساعة كىي القيامة اقَببت كآف أكا ا، كحاف كقت بقولو:عند تفسّبه ل ية كقوعها 

٦بيئها، كمع ذلك، فهؤالت ا٤بكذبوف مل يزالوا مكذبْب  ا، غّب مستعدين لنزك٥با، كيريه  هللا من اآلايت 

                                                           

 .ُآية  سورة القمر: ُ
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على صحة ما جات بو العتيمة الدالة على كقوعها ما يؤمن على مثلو الةشر، فمن أعت  اآلايت الدالة 
.(1)دمحم بن عةد هللا  "  

أتت كحضرت، قد أب ا ىا لنا يصور كتاب ربنا ف ف   عتيمان؛ك٤با كانت الساعة قد اقَببت قرابن          
مقػراب -كػل مػا ىػو آت فهػو قريػا بقولػو:" يقػوؿ تعػاا   أف-تعػاارٞبػو هللا -كقد أابف الشيخ السػعدم

آت،  ف نػو ِچک  ک  ک  ک   گ    ڑڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑٹ ٹ چ  -لوقوعو٤با كعد بو ٧بققا 
 .(ّ)كما ىو آت، ف نو قريا"

: قػػػاؿ مػػػٌب السػػػاعة ؟ قػػػاؿ: ) مػػػا  ديث جربيػػػل٢بػػػ كال يعلػػػ  أحػػػد كقػػػت السػػػاعة ا٤بعػػػٌْب،        
ككػػػاف السػػػائل جربيػػػل متمػػػثالن ُب صػػػورة بشػػػر، فػػػ ذا كػػػاف أعلػػػى  .(ْ)ا٤بسػػػؤكؿ عنهػػػا أبعلػػػ  مػػػن السػػػائل(

ػػرٌم  –ال يعلمػػاف مػػٌب تكػػوف  كأعلػػى الةشػػر منزلػػة كىػػو دمحم  ، ا٤بالئكػػة منزلػػة، كىػػو جربيػػل  فحى
 . ٓأبف ال يعرؼ أحد غّبٮبا كقت كقوعها

 الثاين: حكمة إخفا  كقت الساعة. اظتطلب         

:" ك ا٢بكمػػة  حكمػػة إخفػػات كقػػت السػػاعة بقولػػو : قُٕٔ )ت-رٞبػػو هللا تعػػاا-مػػاـ القػػرطيبإلايةػػْب 
ك حػػثه  علػػى االحتيػػاط ألنفسػػه  ،تنةيػػو النػػاس مػػن رقػػدهت  ؛ك داللػػة النػػاس عليهػػا ،ُب تقػػدمي األشػػراط 
فينةغػػي للنػاس أف يكونػػوا ،كػػي ال يةػاغتوا اب٢بػوؿ بيػػنه  ك بػْب تػػدارؾ العػوارض مػنه  ؛ابلتوبػة ك اإلانبػة 

ك اسػتعدكا للسػاعة ا٤بوعػود  ػا ،ك ،بعد ظهور أشراط الساعة قد نتركا ألنفسػه  ك انقطعػوا عػن الػدنيا 
ك قتلػػو  تلػػك األشػػراط عالمػػة النتهػػات الػػدنيا ك انقضػػائها فمنهػػا : خػػركج الػػدجاؿ ،ك نػػزكؿ عيسػػى

                                                           

 (.ِّٖ/ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ُ)
 .ُسورة النحل:آية ِ

 (.ّْٓ/ُ) ،مرجع سابا السعدم، :انتر (ّ)
عن اإلٲباف كاإلسالـ كاإلحساف كعل  الساعة، -  -ابب: سؤاؿ جربيل النيب  كتاب اإلٲباف،،  صحيحوُب  الةخارمأخرجو  (ْ)
 .-هنع هللا يضر-ىريرة . عن أيبَٓ(،رق  ا٢بديث:ِٕ/  ُ)
 .ُُٖ،صْ،طالقيامة الصغرل عمر األشقر، ٓ
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ىػذه ىػي  ،ك منهػا طلػوع الشػمس مػن مغر ػا،جاؿ ك منها خركج أيجوج ك ماجوج ك دابػة األرض الد
 .(ُ)اآلايت ىذه ىي اآلايت العتاـ "

، كاألمر ابالستعداد ٥با ، الساعةٙبذير العةاد من تعددت اآلايت القرآنية ُب كلذا ف نو قد            
ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٹ ٹ چ كما كىو اليـو التايل لليـو الذم تعيش فيو   ؛كعرب عنها ابلغد 

چٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  
ِ 

 ا١بد كاالجتهاد البد من ٧باسةة العةد لنفسو ك -رٞبو هللا تعاا–يةْب الشيخ السعدم            
يقتضيو من  عةاده ا٤بؤمنْب ٗبا يوجةو اإلٲباف كأيمر تعاا استعدادا ٥بذا اليـو عند ىذه اآلية بقولو :"

بو من أكامره كشرائعو لزـك تقواه، سرا كعالنية، ُب ٝبيع األحواؿ، كأف يراعوا ما أمرى  هللا 
كحدكده، كينتركا ما ٥ب  كما عليه ، كماذا حصلوا عليو من األعماؿ الٍب تنفعه  أك تضرى  ُب يـو 

نصا أعينه  كقةلة قلو  ، كاىتموا اب٤بقاـ  ا، اجتهدكا ُب كثرة القيامة، ف    إذا جعلوا اآلخرة 
األعماؿ ا٤بوصلة إليها، كتصفيتها من القواطع كالعوائق الٍب توقفه  عن السّب أك تعوقه  أك تصرفه ، 
كإذا علموا أيضا، أف هللا خةّب ٗبا يعملوف، ال ٚبفى عليو أعما٥ب ، كال تضيع لديو كال يهملها، أكجا 

كىذه اآلية الكرٲبة أصل ُب ٧باسةة العةد نفسو، كأنو ينةغي لو أف يتفقدىا، ف ف ، ١بد كاالجتهاد٥ب  ا
رأل زلال تداركو ابإلقالع عنو، كالتوبة النصوح، كاإلعراض عن األسةاب ا٤بوصلة إليو، كإف رأل نفسو 

قانو، كيقايس بْب ، بذؿ جهده كاستعاف بربو ُب تكميلو كتتميمو، كإتمقصرا ُب أمر من أكامر هللا
كا٢برماف كل ا٢برماف، .عليو كإحسانو كبْب تقصّبه، ف ف ذلك يوجا لو ا٢بيات بال ٧بالةمنن هللا 

 .ّ"أف يغفل العةد عن ىذا األمر

 أشراط الساعة. الثالث: تعريف اظتطلب    

                                                           

 (.َٕٗ/  ُ) ،ُ، ط التذكرةالقرطيب  انتر: (ُ)

 ُٖسورة ا٢بشر:  ِ

ّ
  (.ّٖٓ/ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر  
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ف نػو أعلمهػ  أبمػارات كعالمػات تػدؿ علػى قػرب  خلقػو؛إذا كاف هللا قد أخفى كقت كقوع الساعة عن 
ېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی  ی  یی  ٹ ٹ چ كقوعها. كقد ٠بػى القػرآف ىػذه األمػارات أبشػراط السػاعة، 

چجئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  
(ُ). 

ألىف عالمػػة  كاالشػػتقاقاف ميتقػػارابف. : أكائلػػوالشػػيتكقيػػل أشػػراط  ٝبػػع شػػرط كىػػو :العالمػػة.:  األشػػراط
 . (ِ)الشيت أىكَّلو

ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ٹ ٹ چ  جػػػػزت مػػػػن أجػػػػزات الػػػػزمن، كيعػػػػرب بػػػػو عػػػػن القيامػػػػة.كالسػػػػاعة: 

كالسػػاعة مػػن أشػػهر أ٠بػػات يػػـو القيامػػة ُب النصػػوص الشػػرعية ككػػالـ النػػاس، ك٠بػػي  ،(ّ) چۅ   ۅ  
 ذلك اليـو ابلساعة :ألنو أيٌب بغتة فيفاجا الناس ُب ساعة .

ػػػا كأماراهتػػػا الػػٍب تقػػػع قةػػػل قيامهػػػا. :كأشػػراط السػػػاعة ېئ  ىئ  ىئ     ىئ  ی  ٹ ٹ چ  عالماهتي

چی  یی  جئ  حئ  مئىئ  يئ  جب  حب  خب   مب  ىب  
عنػد -رٞبو هللا تعاا-،يقوؿ الشيخ السعدم (ْ)

چ جئ  حئ  مئىئ  :تفسػػػّبه ٥بػػػذه اآليػػػة
(ٓ)

عالماهتػػػا الدالػػػة علػػػى قر ػػػا،.. كُب ىػػػذا ا٢بػػػث علػػػى  "أم:  
 .(ٔ)"االستعداد قةل مفاجاة ا٤بوت، ف ف موت اإلنساف قياـ ساعتو

: إمػػارات للسػػاعة، إمػػا علػػى قر ػػا، كإمػػا علػػى حصػػو٥با. فمػػن األكؿ: الػػدجاؿ، كنػػزكؿ كاآلايت
مغر ػا، كخػركج ، كأيجوج كماجوج، كا٣بسف. كمػن الثػا : الػدخاف، كطلػوع الشػمس مػن عيسى

 .  7الدابة، كالنار الٍب ٙبشر الناس
                                                           

 .ُٖآية:دمحم سورة (ُ)
حامد عةد  ،إبراىي  مصطفى، أٞبد الزايتكانتر:  ،(َِٔ/ّ) ،شرط " مادة:" ،، د.طاللغةمعجم مقاييس ، ابن فارس  (ِ)

،) شرط " ،مادة:" ُط، لساف العرب ابن منتور، ،(ْٕٗ/ُ، )شرط " مادة:"  د.ط  اظتعجم الوسيطدمحم النجار،  ،القادر
ٕ/ِّٗ.) 
 .ٖٓآية:جزت من الزخرؼ (سورةّ)
 .ُٖآية:دمحم سورة (ْ)
 .ُٖآية: جزت من دمحم سورة (ٓ)
 (.ٕٖٕ/  ُ ،)ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :نترا (ٔ)
 ( .ِّٓ/ُُ) د.ط، فتح البارم انتر: ابن حجر العسقال ،  ٕ
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 : قسمٌن قسمها أىل العل  إاعبلمات الساعة ك
 .عالمات صغرل  القسم األكؿ:

 كربل. عالمات   كالقسم الثاين:

كالذم كقع قد يكوف  بعد.كقس  مل يقع  كقع،قس   قسمْب:الصغرل ٲبكن تقسيمها إا  كالعالمات
 كحصولو،كقد يتكرر كقوعو  فشيئان،بل يةدك شيئان  كاحدة،كقد يكوف ظهوره ليس مرة  كانقضى،مضى 

 ف ف لعالمات الساعة أربعة أقساـ : ا٤باضي. كلذلككقد يقع منو ُب ا٤بستقةل أكثر ٩با كقع ُب 
 العالمات الصغرل الٍب كقعت كانقضت ،ىي كثّبة كمنها: األكؿ :

 * توقف ا١بزيىة كا٣براج.،القمر* انشقاؽ ،ككفاتو *بعثة الرسوؿ  

 كمنها: العالمات الصغرل الٍب كقعت ، كال تزاؿ مستمرة ، كقد يتكرر كقوعها، الثاين:

 *فساد ا٤بسلمْب.، *الًفًب، أدعيىات النةوَّة ،*خركج الدٌجالْب
 ،كمنها:العالمات الصغرل الٍب مل تقع بعد  الثالث :

 *خركج ا٤بهدم.، *انتفاخ األىلة، أ اران  *عودة جزيرة العرب جنات ك

 -رٞبو تعاا-كىذه ما سنفصل ا٢بديث عنها مع كالـ الشيخ السعدم ،(0)العالمات الكربل الرابع:
 ُب ا٤بطلا القادـ.

 للساعة.العبلمات الكربل : الرابع اظتطلب

الشػيخ أبػرز  دكقػ ،أثرىػا علػى السػاعة كانػت ظهػرت السػاعة، فػ ذا قيػاـ قػرب على ؿدت عالمات ىناؾ
كتةو ، كالسيما ُب كتابو التفسّب ُب معرض ُب  الكربل الساعة عالمات  بياف-تعاارٞبو هللا -السعدم

 عنها:-رٞبو هللا تعاا–ىذه العالمات، ككالمو  بعض النصوص الواردة ُب ا٢بديث عنها، كسنذكر

                                                           

 .ٕٗص ،ْط ،القيامة الصغرل عمر األشقر، (ُ)
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 الدخىاف.العبلمة األكىل: 

گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ  من اآلايت الكربل الٍب تقع قةيل الساعة الدخاف،

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ     ۀ    ہ  ہ  ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے     ڱڱ   ڱ

﯀  ﯁                   ﮻ۓ  ۓ  ﮲  ﮳ ﮴   ﮵  ﮶ ﮷  ﮸           ﮹  ﮺ ﮿   ﮼   ﮽  ﮾   

 چ
(ُ)

ذكره ألقواؿ  ععن إمارة الساعة الكربل)الدخاف(، م-رٞبو هللا تعاا-يقوؿ الشيخ السعدم،
 چگ چ  ا٤بفسرين ُب ىذه اآلايت :"

گ    چ أكانو، كآف قرب قد ف نو العذاب فيه  انتتر: أم،(ِ)

 چگ  ڳ  ڳ  ڳ  
 چڱ  ں  ں چ : ٥ب  كيقاؿ الدخاف ذلك يعمه : أم، (ّ)

 كاختلف،(ْ)
 من النار تقرب حْب كيعمه  الناس يغشى الذم الدخاف إنو: فقيل الدخاف،  ذا ا٤براد ُب ا٤بفسركف
 .اليـو ذلك    ينتتر أف نةيو كأمر القيامة يـو بعذاب توعدى  هللا كأف، القيامة يـو ُب اجملرمْب
 اليـو بذلك كترىيةه     كالتا  الكفار توعد ُب القرآف طريقة ىي الطريقة ىذه أف ا٤بعُب ىذا كيؤيد
 .آذاى  ٗبن ابالنتتار كا٤بؤمنْب الرسوؿ كتسلية كعذابو
 چہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے   چ : اآلية ىذه ُب قاؿ أنو أيضا كيؤيده

 يـو :يقاؿ كىذا(ٓ)
 .الرجوع كقت ذىا قد: فيقاؿ الدنيا إا الرجوع يطلةوف حْب للكفار القيامة

 فدعا ا٢بق على كاستكربكا اإلٲباف، من امتنعوا حْب قريش كفار أصاب ما بذلك ا٤براد إف: كقيل
 ا١بوع عليه  هللا فارسل، (ٔ)()الله  أعِب عليه  بسنْب كسِب يوسف : فقاؿ النيب عليه 

                                                           

 .ُٔ-َُالدخاف :اآلايت   سورة (ُ)
 َُالدخاف :جزت من آية   سورة (ِ)
 َُجزت من آية  الدخاف :  سورة (ّ)
 ُُآية جزت من  الدخاف :  سورة (ْ)
 ُّالدخاف :آية   سورة (ٓ)
،كأخرجو مسل  ُب  ََّٔ ،(ِّْٖ/  ٓ) ا٤بشركْب،الدعات على الدعوات، ابب: كتاب ،  صحيحوُب  الةخارمأخرجو (ٔ)

زًلىةه  ُباٍسًتٍحةىاًب اٍلقينيوًت  :ابب ،ا٤بساجد كتاب   صحيحو  يًع الصَّالىًة ًإذىا نػىزىلىٍت اًبٍلميٍسًلًمْبى انى  ،رق  ا٢بديث:( ُّٓ/  ِ) ،ٝبًى
ُّٕٓ. 
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 بو، كليس الدخاف كهيئة كاألرض السمات بْب الذم يركف كصاركا، كالعتاـ ا٤بيتات أكلوا حٌب العتي 
 .ا١بوع شدة من كذلك

 چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    چ تعاا: قولو-ىذا على- فيكوف
 كما أبصارى  إا ابلنسةة ذلك أف، (ُ)

 هللا يدعو أف كسالوه ،رسوؿ اسَبٞبوا حٌب ا٢بالة  ذه يزالوا كمل .حقيقة بدخاف كليس يشاىدكف
   ﮻﮷ ﮸           ﮹  ﮺چ : قولو فيكوف ىذا كعلى عنه ، هللا فكشفو ربو فدعا عنه  هللا يكشفو أف ٥ب 

 چ﮼   ﮽  ﮾   
 كالتكذيا االستكةار إا يعودكا أف ٥ب  كتوعد عنك  سيصرفو هللا أبف ،إخةار(ِ)

 نتر القوؿ ىذا كُب بدر كقعة كىي: قالوا الكربل، ابلةطشة سيعاقةه  هللا كأف فوقع بوقوعو كإخةار
 أيخذ دخاف الزماف آخر ُب يكوف كأنو الساعة أشراط من ذلك أف بذلك ا٤براد إف: كقيل .ظاىر

 ا٤براد أف احتماؿ اآلية كُب األكؿ، ىو كالقوؿ الدخاف، كهيئة منه  ا٤بؤمنْب كيصيا الناس أبنفاس
 چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  چ  :بقولو

.(4)" القيامة يـو يكوف كلو ىذا أف(ّ)

 الذم ىذا ُب التاكيل أىل اختلفبقولو: "-رٞبو هللا تعاا–كيؤكد ىذا االختالؼ اإلماـ الطربم    
 ىو؟ كمٌب ىو، يـو أم: مةْب بدخاف فيو أتٌب السمات أف كأخربه يرتقةو، أف  نةيو كجلٌ  عزٌ  هللا أمر
 قريش على  هللا رسوؿ دعا حْب ذلك: بعضه  فقاؿ ا٤بوضع، ىذا ُب ذيكر الذم الدخاف معُب كُب
 كاف ما ابلدخاف كعُب: قالوا ابجملاعة، فاخذكا يوسف، كسِب بسنْب أيخذى  أف كتعاا تةارؾ ربو

ك٩با يدؿ داللة صرٰبة على ، (ٓ)"الدخاف كهيئة التلمة من ا١بوع شٌدة من أبصارى  ُب حينئذ يصيةه 

                                                                                                                                                                                     

 
 َُجزت من آية  الدخاف :  سورة (ُ)
 ُٓالدخاف :آية   سورة (ِ)
 َُالدخاف :آية   سورة (ّ)
 .(0/770)،ُ، طتيسًن الكرش الرزتن انتر: السعدم، (ْ)
 .(22/03)، ُ، طالقرآفجامع البياف يف أتكيل  الطربم، (ٓ)
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علينا  عن حذيفة بن أسيد الغفارم، قاؿ: اطلع النيب ،حديث (0)أف الدخاف من العالمات الكربل
إ ا لن تقـو حٌب تركف قةلها عشر )ك٫بن نتذاكر ، فقاؿ : ما تذكركف؟ قلنا : نذكر الساعة ، قاؿ : 

آايت ، فذكر الدخاف، كالدجاؿ ، كالدابة ، كطلوع الشمس من مغر ا ، كنزكؿ عيسى ابن مرمي 
 كأيجوج كماجوج ، كثالثة خسوؼ : خسف اب٤بشرؽ ، كخسف اب٤بغرب ، كخسف ٔبزيرة ،

 .(ِ)(العرب ، كآخر ذلك انر ٚبرج من اليمن تطرد الناس إا ٧بشرى  

 فتنة الدجاؿ.العبلمة الثانية: 
 ُب الفػػًب أعتػػ  مػػن كفتنتػػو الكػػربل، السػػاعة اشػػراط إحػػدل كىػػي الزمػػاف، آخػػر ُب تقػػع الػػدجاؿ فتنػػة 

"٠بي الدجاؿ مسيحان، ألف عينو الواحدة ٩بسوحة، كا٤بسيح: الػذم أحػد شػقي كجهػو الةشرية، ك اتريخ
، ف نػو ٩بسوح، ال عْب لو كال حاجا، فهو فعيػل ٗبعػُب مفعػوؿ، ٖبػالؼ ا٤بسػيح عيسػى ابػن مػرمي 

( 3)، كالػػدجاؿ : الكػػذاب " فعيػػل ٗبعػػُب فاعػػل ، ٠بػػي بػػو ، ألنػػو كػػاف ٲبسػػح ا٤بػػريض فيػػربان إبذف هللا 

 .( 4)دجاالن :ألنو يغطي ا٢بق بةاطلوك٠بي 
عػػػن أىب  حػػديثكقػػد كردت أحاديػػث تةػػػْب ىػػذه العالمػػة الدالػػػة علػػى قػػرب السػػػاعة ك منهػػا:  

ثالث إذا خػرجن ال ينفػع نفسػا إٲبا ػا مل تكػن آمنػت مػن  ): - -: قاؿ رسوؿ هللا قاؿ-هنع هللا يضر-ىريرة
 .(ٓ)(قةل أك كسةت ُب إٲبا ا خّبا طلوع الشمس من مغر ا كالدجاؿ كدابة األرض 

                                                           

 .ُِِ،صْط ،القيامة الصغرل عمر األشقر، (ُ)
ًت  ُب :ابب ،الساعة اطكتاب الفًب كأشر  ،صحيحوُب  مسل  أخرجو(ِ) ، رق  (ُٖٕ/  ٖ) ،تىكيوفي قػىٍةلى السَّاعىةً  الٍباآلايى

( عن فرات القزار بو ّْٓ/ٔ) ُِْٖما جات ُب ا٣بسف رق :  :كتاب الفًب ابب،  السننكركاه الَبمذم، ُب  ،ْٕٕٔ ا٢بديث:
 ( عن فرات بو بنحوه.ُّْٕ)  / َْٓٓرق : ،اآلايت :كتاب الفًب، ابب   ، سننو بنحوه، كركاه ابن ماجة ُب

،مادة:"  ُط،لساف العربابن منتور،  ،( َِْ/ْ)، د.ط، " مسح "، النهاية يف غريب اضتديث كاألثر: ابن األثّب، انترّ
 (.ِّٗ/ٕمسح"،) 

 ( .ُٗ/ُُ)، د.ط، فتح البارم : ابن حجر العسقال ، انتر ْ

 .ُْٕ(،رق  ا٢بديث:ٓٗ/  ُ،كتاب اإلٲباف،ابب: بػىيىاًف الزَّمىًن الًَّذم الى يػيٍقةىلي ًفيًو اإًلٲبىافي. )صحيحوُب  مسل  أخرجو(ٓ)
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 الربوبيػػػة، يػػػدعي الػػػدجاؿ أف ق ِٖٕ)ت-رٞبػػػو هللا تعػػػاا– شػػػيخ اإلسػػػالـ ابػػػن تيميػػػةيةػػػْب 
 كأف عليػػو، ٱبفػػى لػػن أمػػره أف ظػػاان أيتيػػو الرجػػل أف حػػٌب ابطلػػو، بػػو يػػرٌكج مػػا ا٣بارقػػة األعمػػاؿ مػن كأيٌب
،كأف فتنػة الػدجاؿ مػن أعتػ  الفػًب بقولػو  يتةعػو ٨بػاريق مػن عنػده مػا يػرل فعنػدما عليو، يركج لن ابطلو
علػى صػػدقو  ك٤بػا كانػت دعػول الػدجاؿ الربوبيػة ٩بتنعػة ُب نفسػها مل يكػػن مػا معػو مػن ا٣بػوارؽ حجػة :"

بل كانت ٧بنة كفتنة يضل هللا  ا من يشات كيهدم من يشات؛ كالعجػل كغػّبه، لكنػو أعتػ  فتنػة كفتنتػو 
ال ٚبػػتر اب٤بوجػػودين ُب زمانػػو، بػػل حقيقػػة فتنتػػو الةاطػػل ا٤بخػػالف للشػػريعة ا٤بقػػركف اب٣بػػوارؽ، فمػػن أقػػر 

ُب كػل زمػاف كمكػاف، لكػن ىػذا  ٗبا ٱبالف الشريعة ٣بارؽ؛ فقد أصابو نوع من ىذه الفتنػة، كىػذا كثػّب
عةده منها، سوات أدركو أك مل يدركو؛ كػاف معصػومان ٩بػا دكف ا٤بعْبَّ فتنتو أعت  الفًب، ف ذا عص  هللا 

 (.ُ) "ىذه الفتنة

مةينػػان -رٞبػػو هللا تعػػاا–كػػالـ الشػػيخ ابػػن تيميػػة   علػػى-رٞبػػو هللا تعػػاا-يعلػػق الشػػيخ السػػعدم
تةػػْب -رٞبػػو هللا تعػػااابػػن تيميػػة -كىػػذه الفائػػدة الػػٍب ذكرىػػا الشػػيخ " بقولػػو:االسػػتعاذة مػػن ىػػذه الفتنػػة 

أيمر أمتو أف يستعيذكا اب من فتنة ا٤بسيح الدجاؿ؛ إالٌ ألف كل أحػد ٰبتػاج   غاية الةياف أف النيب 
 إا ىذا كما ٰبتاج أف يعيذه هللا من عذاب القرب كعذاب النار كفتنة ايا كا٤بمات.

ففتنة ا٤بسيح الدجاؿ اس  جنس، فيعوذ العةػد اب مػن كػل فتنػة تكػوف مػن جػنس فتنتػو، كىػي 
ٰبصػػػل  ػػػا الضػػػالؿ الكثػػػّب مػػػن ا٣بلػػػق؛ كفتنػػػة  الػػػٍبا٣بػػػوارؽ  كفػػػًب الةاطػػػل كالشػػػةو ا٤بقركنػػػة ابلشػػػةهات 

٥بائلػة، كتوابػع اإل٢باد كا٤باديْب الذين اغَب    خلق كثّب ٤بػا شػاىدكه مػن صػناعاهت  القويػة كاخَباعػاهت  ا
ذلػػػػك حػػػػٌب ظنػػػػوى  علػػػػى ا٢بػػػػق، ك ػػػػرهت  ىػػػػذه ا٤بدنيػػػػة الزائفػػػػة الػػػػٍب ظاىرىػػػػا مػػػػزكؽ كابطنهػػػػا خػػػػراب؛ 

 فاالستعاذة اب من فتنة الدجاؿ يدخل فيها أنواع ىذه الفًب كما يشةهها.

                                                           

 .ّْٖص، ُط،السبعينية انتر: ابن تيمية،ُ
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أمتػػو أف يػػدعوا ابلوقايػػة مػػن فتنػػة  كٗبػػا ذكػػره الشػػيخ ينػػدفع إيػػراد مػػن أكرد كيػػف أيمػػر النػػيب 
، كجػواب ذلػك أف كػل أحػد ٧بتػاج ا٤بس يح الدجاؿ، كقد انطوت قركف عديػدة مل يػدركوا شخصػو ا٤بعػْبَّ

  .(0)"إا كقاية هللا من فتنة ا٤بسيح الدجاؿ ُب كل زماف كمكاف

كمػع  شػيت،أتةاعو أظهػر كػل  ككفر-ا٤بسيح الدجاؿ-"إف كفرهُب موضع آخر: -رٞبو هللا تعاا–كقاؿ 
منػو أمتػػو كينػذرى  إايه ، كأيمػره ابالسػػتعاذة   ذلػك معػو مػن أسػػةاب الفػًب مػا أكجػػا أف ٰبػذر النػيب

مػػن فتنػػة ايػػا كا٤بمػػات الشػػاملة لكػػل الفػػًب :مػػن فتنتػػو ُب كػػل صػػالة كخصػػها بعػػد التعمػػي  فعمػػ  بقولػػو 
هللا حالػػو كخصػػر فتنػػة الػػدجاؿ لعتمهػػا كشػػدة ضػػررىا. فهػػو مػػع عتػػ  فتنتػػو كقػػوة شػػةهتو قػػد كشػػف 

 .(ِ)للمؤمنْب فةْب عينيو مكتوب "ؾ ؼ ر" يعرؼ ذلك منو" 
ىػػػذه الفتنػػػة، كأف ٥بػػػا عالمػػػة أعلػػػ  هللا  ػػػا ضػػػرر -رٞبػػػو هللا تعػػػاا-كىكػػػذا يةػػػْب الشػػػيخ السػػػعدم     

الػدجاؿ يعرفػو  ػا ا٤بؤمنػػوف دكف غػّبى  ٩بػن طمػػس هللا بصػائرى ، كىػذه العالمػة كتابػػة بػْب عينيػو نصػػها 
 .)كافر()ؾ ؼ ر( أك 

 خركج الدابة: العبلمة الثالثة: 
ٚبرج ُب آخر الزماف، عندما يكثر الشر، كيع  الفساد، كيكػوف ا٣بػّب كىذه الدابة آية من آايت هللا 

ىػي ٨بتلفػة  :كقيل ككبر،طو٥با ستوف ذراعان ذات قوائ   قيل: إفكىي ٨بلوؽ عتي   قلة ُب ذلك الزماف،
علػػػى خركجهػػػا قةػػػل قيػػػاـ النةويػػػة  كالسػػػنةا٢بكػػػي  الكتػػػاب  دؿَّ  ا٢بيػػػواانت، كقػػػدا٣بلقػػػة تشػػػةو عػػػدة مػػػن 

 الساعة.
ڌ  ڎ   ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک     ک  گ          گ  گ  گ  ڳ  ٹ ٹ چ 

چ
ثػالث إذا خػرجن ال ينفػع نفسػا  ): - -قاؿ: قاؿ رسػوؿ هللا  -هنع هللا يضر-عن أىب ىريرة ك٢بديث،(ّ) 

                                                           

 .ِْْ(. صُّٗفائدة ) د.ط،، غتموع الفوائد كاقتناص األكابدالسعدم،  انتر: ُ

الشيخ عبد الرزتن  العةَّاد،عةد الرزاؽ  :ك انتر.ُُٓ، صُ،ط السعدية عن اظتسائل القصيميةاألجوبة السعدم،  انتر: (ِ)
 (.ِْٖص) ،ِطسعدم  ابن 

 .ِٖآية:النمل سورة (ّ)
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إٲبا ػػػا مل تكػػػن آمنػػػت مػػػن قةػػػل أك كسػػػةت ُب إٲبا ػػػا خػػػّبا طلػػػوع الشػػػمس مػػػن مغر ػػػا كالػػػدجاؿ كدابػػػة 
 .(ُ)(األرض 

كأنو كردت فيها أحاديػث -األمارة -ىذه اآلية  إا-تعاارٞبو هللا -كقد أشار الشيخ السعدم
"كىػػذه الدابػػة ىػػي الدابػػة ا٤بشػػهورة الػػٍب ٚبػػرج ُب  نةويػػة كثػػّبة، كذلػػك عنػػد تفسػػّبه ل يػػة ا٤بتقدمػػة فقػػاؿ:

مػػػن أشػػػراط السػػػاعة كمػػػا تكػػػاثرت بػػػذلك األحاديػػػث كمل أيت دليػػػل يػػػدؿ علػػػى   الزمػػػاف، كتكػػػوفآخػػػر 
كيفيتها كال من أم: نوع ىي كإ٭با دلت اآلية الكرٲبة على أف هللا ٱبرجها للناس كأف ىذا التكلي  منها 

 . (ِ)لة على صدؽ ما أخرب هللا بو ُب كتابو"كأنو من األد ،خارؽ للعوائد ا٤بالوفة
 

 مغرهبا.طلوع الشمس من  العبلمة الرابعة:
كقػػد دلػػت علػػى ىػػذه اآليػػة مػػن اآلايت الةينػػات الدالػػة علػػى كقػػوع السػػاعة طلػػوع الشػػمس مػػن مغر ػػا،  

 منها:النةوية  كالسنةا٢بكي  نصوص ُب الكتاب 
ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  چ  قولو تعاا:-

چٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ        ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ         ڦ  ڦ    ڄڄ  ڄ  ڄ       ڃ  ڃ  ڃ  
(ّ) . 

ثػالث إذا خػرجن ال ينفػع نفسػا إٲبا ػا  ): - -: قػاؿ رسػوؿ هللا قػاؿ-هنع هللا يضر-عن أىب ىريػرة-
مل تكػػن آمنػػت مػػن قةػػػل أك كسػػةت ُب إٲبا ػػا خػػػّبا طلػػوع الشػػمس مػػػن مغر ػػا كالػػدجاؿ كدابػػػة األرض 

)(ْ). 
٠بعػػت مػػا حػػديثا مل أنسػػو بعػػد  --عػػن عةػػد هللا بػػن عمػػرك قػػاؿ حفتػػت مػػن رسػػوؿ هللا -
مغر ػػػا كخػػػركج الدابػػػة علػػػى إف أكؿ اآلايت خركجػػػا طلػػػوع الشػػػمس مػػػن  :)يقػػػوؿ  - -رسػػػوؿ هللا 

 .(ٓ)(الناس ضحى كأيهما ما كانت قةل صاحةتها فاألخرل على إثرىا قريةا 
                                                           

 .ُْٕ(،رق  ا٢بديث:ٓٗ/  ُ،كتاب اإلٲباف،ابب: بػىيىاًف الزَّمىًن الًَّذم الى يػيٍقةىلي ًفيًو اإًلٲبىافي. )صحيحوُب  مسل  أخرجو(ُ)
 (.َُٔ/  ُ ،)ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ِ)
 .ُٖٓآية:األنعاـ سورة (ّ)
 .ُْٕرق  ا٢بديث: (،ٓٗ/  ُ) ،، كتاب اإلٲباف،ابب: بػىيىاًف الزَّمىًن الًَّذم الى يػيٍقةىلي ًفيًو اإًلٲبىافي وصحيحمسل  ُب أخرجو (ْ)
هي  ،كتابصحيحوُب  مسل  أخرجو (ٓ)  ،)الفًب كأشراط الساعة، ابب: ًُب خيريكًج الدَّجَّاًؿ كىميٍكًثًو ًُب األىٍرًض كىنػيزيكًؿ ًعيسىى كىقػىٍتًلًو ًإايَّ
 .َٕٕٓرق  ا٢بديث:  ،( َِِ/   ٖ
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تفسػػػّبه ل يػػػة ا٤بتقدمػػػة إا كثػػػرة النصػػػوص  عنػػػد-تعػػػاارٞبػػػو هللا -كقػػػد أشػػػار الشػػػيخ السػػػعدم
 اإلٲباف ال ينفع عند طلوعها فقاؿ: مغر ا، كأفكتضافرىا ُب طلوع الشمس من 

أف ا٤بػػػراد بػػػةعض آايت هللا طلػػػوع "كقػػػد تكػػػاثرت األحاديػػػث الصػػػحيحة عػػػن النػػػيب صػػػلى  
كُب ، حينئػذ اببي التوبػة،... إٲبػا  ، كييغلػقالنػاس إذا رأكىػا آمنػوا فلػ  يػنفعه   مغر ػا، كأفالشمس من 

هللا كفيو أف من ٝبلة أشراط الساعة طلوع الشمس من مغر ا كأف ،الكتاب كالسنة من ىذا شيت كثّب 
 .(ُ)تعاا حكي  قد جرت عادتو كسنتو أف اإلٲباف إ٭با ينفع إذا كاف اختياراي ال اضطراراي "

ذلػك بطلػوع الشػمس مػن مغر ػا   -–"فسػر النػيب  ُب موضع آخػر:-رٞبو هللا تعاا–كقاؿ 
فاألحاديث الصحيحة دلت على أف أكؿ اآلايت طلوع الشػمس مػن مغر ػا. كاآليػة دلػت علػى أف أم 

 اإلٲبػػاف؛آيػػة مػػن آايت هللا الػػٍب ىػػي مقػػدمات السػػاعة ك ػػا يكػػوف اإلٲبػػاف اضػػطراراين أتػػت ف نػػو ال ينفػػع 
ى بعػض اآلايت صػار اإلٲبػاف بشػهادة كاضػطرار فػال أتػ الغيا، كإذاألنو إ٭با ينفع إٲباف االختيار كإٲباف 

 . (ِ)ينفع، فاآلية دلت على التعليل كاألحاديث دلت على األكلية "
 : عيسى العبلمة اطتامسة: نزكؿ

 القى هللا كلكن ، يقتل مل- - عيسى عةده أف كتابو ٧بك  ُب - - ربنا أخربان 
ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ٹ ٹ چ  السمات إا هللا رفعو فقد ىو أما غّبه، على شةهو

ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  کک   گ  گ  گ  

سينزؿ ُب كأشار سةحانو  ُب كتابو إا أف عيسى ، ّچگ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں   ں  
من السمات إا األرض حكما عدال فيكسر الصليا كيقتل ا٣بنزير كيقضي على  آخر الزماف ،

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ ٹ چ ؛ كأف نزكلو سيكوف عالمة دالة على قرب كقوع الساعة الدجاؿ، 

كقد  ،(ٓ)،"يعِب :نزكلو من أشراط الساعة يعل  بو قر ا" (ْ)چٻ  پ  پپ  پ  ڀ   ڀ  ڀ  

                                                           

 (.ُِٖ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ُ)
 (.ٕ/ ُّ) ،ُط (،اجمللد األكؿ-ثقافة إسبلمية) اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدم(انترِ)
   ُٖٓ - ُٕٓاآليتافالنسات: سورة  ّ
 .ُٔآية:الزخرؼ سورة (ْ)
 (.ُِٗ/ٕ،)د.ط، ، معامل التنزيل ،: الةغومانتر (ٓ)
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، لدليل على الساعة، :"أم: كإف عيسى ذلك بقولو  -رٞبو هللا تعاا -الشيخ السعدمابف أ
، سينزؿ كأف القادر على إٯباده من أـ بال أب، قادر على بعث ا٤بوتى من قةورى ، كإف عيسى 

أم: ال تشكن ُب قياـ (ُ)چٻ  ٻ  پ  چُب آخر الزماف، كيكوف نزكلو عالمة من عالمات الساعة 
پ  ڀ    چابمتثاؿ ما أمرتك ، كاجتناب ما  يتك ،  (ِ)چپپ  چالساعة، ف ف الشك فيها كفر. 

 .(ْ)موصل إا هللا عز كجل"(ّ)چڀ  پ 
ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ٹ ٹ چ ، كما أشار القرآف أف أىل الكتاب ُب ذلك الزماف سيؤمنوف بو

الشػػػيخ ،كيةػػػْب (ٔ)  ، أم: قةػػػل مػػػوت عيسػػػى (ٓ) چہ   ہ  ہہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  
راجػع (ٕ) چہ  ہ چ: تعػاا  :" كٰبتمػل أف الضػمّب ُب قولػوذلػك بقولػو -رٞبػو هللا تعػاا -السػعدم

قةػػل مػػوت  ، فيكػػوف ا٤بعػػُب: كمػػا مػػن أحػػد مػػن أىػػل الكتػػاب إال ليػػؤمنن اب٤بسػػيح إا عيسػػى 
 .ا٤بسيح، كذلك يكوف عند اقَباب الساعة كظهور عالماهتا الكةار

ُب آخػػر ىػػذه األمػػة. يقتػػل الػػدجاؿ، كيضػػع ف نػػو تكػػاثرت األحاديػػث الصػػحيحة ُب نزكلػػو 
علػػيه  شػػهيدا، يشػػهد ا١بزيػػة، كيػػؤمن بػػو أىػػل الكتػػاب مػػع ا٤بػػؤمنْب. كيػػـو القيامػػة يكػػوف عيسػػى 

 .(ٖ)لشرع هللا أـ ال؟"عليه  أبعما٥ب ، كىل ىي موافقة 
انزؿ ال ٧بالػػة ُب آخػػر  أف عيسػػى -رٞبػػو هللا تعػػاا-يةػػْب الشػػيخ السػػعدم٩بػػا تقػػدـ      

كلػػذلك ف نػػو يكسػػر الصػػليا، كىػػو رمػػز النصػػرانية ارفػػة، كيقتػػل ا٣بنزيػػر الػػذم حرمػػو اإلسػػالـ، ؛ الزمػاف
 .إال اإلسالـكيضع ا١بزية، فال يقةل من اليهود كالنصارل ا١بزية، كال يقةل منه  

 
                                                           

 .ُٔآية:جزت من الزخرؼ سورة (ُ)
 .ُٔآية:جزت من الزخرؼ سورة (ِ)
 .ُٔآية:جزت من الزخرؼ سورة (ّ)
 (.ٖٕٔ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ْ)
 .ُٗٓآية:النسات سورة (ٓ)
 (.ّْٓ/  ِ) ،ِ،ط تفسًن القرآف العظيم: ابن كثّب، انتر  (ٔ)
 .ُٗٓآية:جزت من النسات سورة (ٕ)
 (.ُِّ/  ُ) ،مرجع سابا السعدم، :انتر (ٖ)
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قػػد كافػػق عقيػػدة أىػػل السػػنة ُب طرحػػو -رٞبػػو هللا تعػػاا–٩بػػا تقػػدـ تةػػْب لنػػا أف الشػػيخ السػػعدم 
لعالمػات السػػاعة الكػربل إال مػػا كرد سػػابقا مػن العالمػػة الكػربل )خػػركج أيجػػوج كمػاجوج( حيػػث كػػاف 

 رأم راجح على عقيدة السلف كرأم مرجوح.-رٞبو هللا تعاا-لو
 

 كمأجوج:خركج أيجوج  :العبلمة السادسة
كرد ذكػرى  ُب سػورة  ،كى  خلق كثّب ال يد ألحد بقتا٥ب  ،قيل إ ػ  مػن كلػد ايفػث مػن كلػد نػوح 

الكهػػػف أف ذا القػػػرنْب ُب تطوافػػػو ُب األرض بلػػػغ بػػػْب السػػػدين ، فوجػػػد مػػػن دك مػػػا قومػػػان ال يكػػػادكف 
، كطلةوا منو أف يقي  بينه   يفقهوف قوالن ، فاشتكوا لو من الضرر الذم يلحق    من أيجوج كماجوج

ې  ې  ې  ې  ى   ى   ائ  ائ  ٹ ٹ چ  ، كبينػػػػو سػػػػدان ٲبنػػػػع عػػػػنه  فسػػػػادى ، فاسػػػػتجاب لطلػػػػةه 

ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی   ی  ی   جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  

جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ   حخ  مخ  جس  حس    يتىب  يب  جت  حت  خت    مت  ىت  مبجب  حب     خب

چخس  مس  حص  مص  جض  حض   
(0،)

 ا٤بشػػرؽ، مػػن متوجهػػا ذىػػا": -رٞبهػػ  هللا تعػػاا-ا٤بفسػػركف قػػاؿ
 ذلػػػك ُب معػػػركفْب جةػػػاؿ سالسػػػل كػػػاان سػػػداف، كٮبػػػا السػػػدين، بػػػْب مػػػا إا فوصػػػل للشػػػماؿ، قاصػػػدا
 قػوال يفقهػوف يكػادكف ال قومػا، السػدين دكف مػن كجػد النػاس، كبػْب كمػاجوج أيجوج بْب سدا الزماف،
 فقػو مػا العلميػة، األسػةاب مػن القػرنْب ذا هللا أعطػى كقػد كقلػو  ، أذىػا   كاسػتعجاـ ألسنته ، لعجمة

 أمتػػاف كٮبػػا كمػػاجوج، أيجػػوج ضػػرر إليػػو فاشػػتكوا كراجعػػوه، كراجعهػػ ، كفقههػػ ، القػػـو أكلئػػك ألسػػنة بػو
 .(ِ)" آدـ بِب من عتيمتاف

چڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ   ٹ ٹ چ  ك
،كقػػػػػد أشػػػػػار الشػػػػػيخ (ّ)

"ىذا ٙبذير من  فقاؿ عند تفسّبه ل ية: ذه العالمة الكربل ،إا التعريف  -رٞبو هللا تعاا-السعدم
هللا للنػػػاس، أف يقيمػػػوا علػػػى الكفػػػر كا٤بعاصػػػي، كأنػػػو قػػػد قػػػرب انفتػػػاح أيجػػػوج كمػػػاجوج، كٮبػػػا قةيلتػػػاف 

، كقد سد عليه  ذك القرنْب، ٤با شكي إليو إفسادى  ُب األرض، كُب آخػر  آدـعتيمتاف من بِب 
                                                           

 .ٕٗ – ْٗاآلايت الكهف: سورة  ُ

 (.ْٖٔ/ ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ِ)
 .ٔٗآية:األنةيات سورة (ّ)
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الزماف، ينفتح السد عنه ، فيخرجػوف إا النػاس ُب ىػذه ا٢بالػة كالوصػف، الػذم ذكػره هللا مػن كػل مػن 
مكػػاف مرتفػػع، كىػػو ا٢بػػدب ينسػػلوف أم: يسػػرعوف. كُب ىػػذا داللػػة علػػى كثػػرهت  الةػػاىرة، كإسػػراعه  ُب 

ا بػػػػذكاهت ، كإمػػػػا ٗبػػػػا خلػػػػق هللا ٥بػػػػ  مػػػػن األسػػػةاب الػػػػٍب تقػػػػرب ٥بػػػػ  الةعيػػػػد، كتسػػػػهل علػػػػيه  األرض، إمػػػ
 .(ُ)الصعا، كأ   يقهركف الناس، كيعلوف عليه  ُب الدنيا، كأنو ال يد ألحد بقتا٥ب "

ې  ى   ى   ائ  ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  چ  كما بْب أيضا كصػفهما عنػد تفسػّبه لقولػو تعػاا:

چۆئ  ۈئ  ۈئ   ېئ  ېئ  
ې  چ "أيجػػػوج كمػػػاجوج، كٮبػػػا أمتػػػاف عتيمتػػػاف مػػػن بػػػِب آدـ فقػػػالوا:  ،فقػػػاؿ:(ِ)

چى   ى   ائ  ائ  ەئ  
(ّ)

 .(ْ)ابلقتل كأخذ األمواؿ كغّب ذلك" 
ذكر فيها حاؿ  :" رسالة عن أيجوج كمأجوج"رسالة صغّبة بعنواف -رٞبو هللا تعاا-كللشيخ السعدم

اآلف، كجػػات ُب مقػػدمتها :)اعلػػ  أف مػػن أتمػػل مػػا ذكػػره هللا ُب كتابػػو  فأيجػػوج كمػػاجوج، كأ ػػ  موجػػودك 
عػػنه  ،كمػػا اشػػتمل عليػػو الػػوحي مػػن صػػفاهت  كعلػػ  مػػا  عػػن أيجػػوج كمػػاجوج كمػػا ثةػػت بسػػنة النػػيب 

ض مػػن أصػػناؼ بػػِب ذكػػره ا٤بؤرخػػوف ُب قصػػة ذم القػػرنْب، كعػػرؼ الواقػػع كاسػػوس كمػػا علػػى كجػػو األر 
،فمػػػن عػػػرؼ ذلػػػك تػػػيقن يقينػػػان الشػػػك فيػػػو أ ػػػ  ىػػػ  األمػػػ  الػػػذين كػػػانوا كرات الةحػػػار كػػػالَبؾ آدـ 

كاليػػوانف كدكؿ الةلقػػاف كالفرنسػػيْب كاأل٤بػػاف كالطليػػاف كالػػركس كاليػػاابف كاإلسػػةاف كمػػن تػػةعه  مػػن أنػػواع 
 .(ٓ)األم  كاألمريكاف كتوابعه ...(

ُب تفسػػّب )أيجػػوج كمػػاجوج (مرجػػوح ،فػػالواقع  -رٞبػػو هللا تعػػاا-سػػعدمكىنػػا رأم الشػػيخ ال           
كاسػػوس الػػذم اسػػتدؿ بػػو أثةػػت أ ػػ  غػػّب )أيجػػوج كمػػاجوج (إذ أخػػتلط العػػامل بعضػػو بػػةعض كأصػػةح 
بينه  عالقات كتعامل ُب شٌب اجملاالت كالنصوص تقضي أف أيجوج كماجوج ال سلطاف ٥ب  كال حوؿ 

بػػػذلك ُب آخػػػر الزمػػػاف، ٍب أيػػػن السػػػد علػػػى ىػػػذا الػػػرأم ا٤برجػػػوح كأيػػػن خػػػوارؽ كال قػػػوة إال إذا أذف هللا 
                                                           

 (.ُّٓ/  ُ) ،مرجع سابا السعدم، :انتر (ُ)
 .ْٗآية:جزت من الكهف سورة (ِ)
 .ْٗآية:جزت من الكهف سورة (ّ)
 (.ْٖٔ/  ُ) ،مرجع سابا السعدم، :( انترْ)
ٓ
سليماف بن  عةد هللا بن دمحم الطيار ،.كانتر أيضان: ِٓ،صِ،ط رسالتاف يف فتنة الدجاؿ كأيجوج كمأجوج  انتر: السعدم   

 (.َُّ/ُ، )ُطفقو الشيخ  ابن سعدم ، عةد هللا أاب ا٣بيل



 

383 
 

العػػػادات الػػػٍب ٯبريهػػػا هللا علػػػى أيػػػديه  ، كػػػل ىػػػذا يقتضػػػى أبنػػػو رأمه مرجػػػوح ،كالػػػرأم الػػػراجح كا٤بوافػػػق 
 لعقيدة أىل السػنة :ىػو مػا ذكػره سػابقا عنػد ُب تفسػّبه لػ ايت القرآنيػة الػوارد فيهػا)أيجوج كمػاجوج (

كلعػل رأيػو ا٤برجػوح مل يشػتهر؛ ألف  ، "قةيلتػاف عتيمتػاف مػن بػِب آدـ، كقػد سػد علػيه  ذك القػرنْبٮبػا "ك
 " طةػع بعػد أتليػف" رسػالة أيجػوج كمػاجوج كتابو التفسّب: "تيسّب الكرمي الرٞبن ُب تفسّب كالـ ا٤بناف

عليػو ألشػار إليػو  " بسةع عشر سنة، كُب ىذا احتماؿ كةّب لَباجعو عن الرأم ا٤برجوح إذا لو كاف ابقيػان 
.(0)عند تفسّبه ل ايت القرآنية ا٤بتعلقة بو

 
 العبلمة السابعة: اطتسوفات الثبلث.

ىكافي ٱبىًٍسفي  :اطتسف  
ڳ   ڳ   ڳ  چ  ،كمنو قولو تعاا:ِذىىىاى ُب األٍرضً  خيسوفان:خىسىفى ا٤ب

  چڱ 
"فلما انتهت بقاركف حالة  ىذا ا٤بعُب بقولو: -رٞبو هللا تعاا-كقد بْبَّ الشيخ السعدم،(ّ)

  چڳ   ڳ   ڳ  ڱ چ  ،الةغي كالفخر، كازَّيػَّنىت الدنيا عنده، ككثر  ا إعجابو، بغتو العذاب 

جزات من جنس عملو، فكما رفع نفسو على عةاد اَّلٌل، أنزلو اَّلٌل أسفل سافلْب، ىو كما اغَب بو، ،(ْ)
.(5)من داره كأاثثو، كمتاعو"

ٕبدكثها ُب آخر الزماف ،كقد دلت من العالمات الكربل الٍب أخرب الرسوؿ   :الثبلثةاطتسوفات ك 
 على ىذا أحاديث نةوية كمنها:

                                                           

 .ِٓٓ،  ِلشيخ عبد الرزتن ابن سعدم  طانتر: عةد الرزاؽ العةَّاد، ا ،َٓ، صمرجع ساباانتر: السعدم ،  (ُ)

ِ
 ،، د.طاللغةمعجم مقاييس ، ابن فارسانتر:  ،(0/0139) ،خسف" مادة:"،  ْ، طالقاموس احمليطانتر: الفّبكز آابدم،  

 .(2/081)،خسف" مادة:"

 ُٖآيةالقصر:جزت من  سورة (ّ)
 ُٖآيةالقصر:جزت من  سورة (ْ)
 .(0/623)،ُ، طتيسًن الكرش الرزتن انتر: السعدم، (ٓ)
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قاؿ: )إ ػا لػن تقػـو حػٌب  كفيو أف رسوؿ هللا-كقد سةق ذكره -حديث حذيفة بن أسيد هنع هللا يضر  أكالن:
تركا قةلها عشر آايت، كذكر منها ثالثة خسوؼ: خسف اب٤بشرؽ، كخسف اب٤بغػرب، كخسػف ٔبزيػرة 

 .(ُ) العرب(

يقػػوؿ : )سػػيكوف بعػػدم خسػػف  قالػػت : ٠بعػػت رسػػوؿ  -اهنع هللا يضر  -: كمنهػػا حػػديث أـ سػػلمة اثنيػػان 
 رسػػوؿ هللا أٱبسػػف ابألرض كفيهػػا اب٤بشػػرؽ كخسػػف اب٤بغػػرب كخسػػف ُب جزيػػرة العػػرب  ، قلػػت : اي

  .(ِ) : إذا أكثر أىلها ا٣بةث( الصا٢بوف ؟ قاؿ ٥با رسوؿ هللا

فهػػذه ا٣بسػػوفات الثالثػػة مػػن األشػػراط الكػػربل الػػٍب ال تتهػػر إال ُب آخػػر الزمػػاف، كىػػي غػػّب ا٣بسػػوفات 
ألف ىذه من أشراط الساعة الصغرل ، أما ىذه ا٣بسػوفات  متعددة؛الٍب كقعت ُب ا٤باضي كُب أماكن 

 . ّالثالثة فهي خسوفات عتيمة

كلكن ٰبتمل  مواضع،" كقد كجد ا٣بسف ُب  ذلك:ُب بياف –هللا تعاا  رٞبو-قاؿ ا٢بافظ ابن حجر 
"  أك قدران  كاف يكوف أعت  منو مكاانن   كجد،أف يكوف ا٤براد اب٣بسوؼ الثالثة قدرا زائدا على ما 

كيؤيد ىذا ما جات ُب ا٢بديث السابق أ ا إ٭با تقع إذا كثير ا٣بةث ُب الناس ،كفشت فيه  .(ْ)
 ا٤بعاصي. كهللا أعل .

                                                           

ًت  ُب :ابب ،الساعة اطكتاب الفًب كأشر  ،صحيحوُب  مسل  أخرجو(ُ) ، رق  (ُٖٕ/  ٖ) ،تىكيوفي قػىٍةلى السَّاعىةً  الٍباآلايى
( عن فرات القزار بو ّْٓ/ٔ) ُِْٖما جات ُب ا٣بسف رق :  :كتاب الفًب ابب،  السننكركاه الَبمذم، ُب  ،ْٕٕٔ ا٢بديث:

 ( عن فرات بو بنحوه.ُّْٕ)  / َْٓٓرق : ،اآلايت :كتاب الفًب، ابب   ، سننو بنحوه، كركاه ابن ماجة ُب
 ُِٖٓ ،  رق  ا٢بديث:(ْٕٗ/  ْ)،ما جات ُب ا٣بسف  :ابب ،الفًب عن رسوؿ هللا  ، كتابالسننأخرجو الَبمذم ُب  (ِ)

 كفيو ، األكسط ُب الطربا  ركاه( :  ُُ/  ٖ) ، اجملمع ُب ا٥بيثمي ، كقاؿ( ْٕ/  ْ)  ،األكسط اظتعجم ُب الطربا  ،ك أخرجو
 .قاؿ الشيخ األلةا  : صحيحك . ثقات رجالو كبقية ، غّبه كضعفو معْب ابن كثقو ، انفع بن حكي 

 .(ُِِ/  ُ) ، ُ، ط الساعة أشراط، عةد هللا بن سليماف الغفيلي 3

 ( . ْٖ/  ُّ)  د.ط،،  فتح البارم ،( انتر: ابن حجر العسقال ْ)
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 الٌنار اليت حتشر الناس. الثامنة: لعبلمةا
، ٙبشر الناس إا ٧بشرى   ُكآخر اآلايت الٍب تكوف قةل قياـ الساعة انر ٚبرج من قعر عدف

 تةْب ظهورىا ،كمكاف خركجها ،كمنها:كردت أحاديث نةوية ، كقد 
أشػػراط السػػاعة ، كذكػػر أ ػػا عشػػر ،قػػاؿ : "  سػػةق أف ذكػػران ا٢بػػديث الػػٍب عػػدد فيهػػا الرسػػوؿ  أكالن:

 .(ِ)كآخر ذلك انر ٚبرج من اليمن ، تطرد الناس إا ٧بشرى  " 
ا٤بدينػة )أم مهػػاجران( فػػااته أف عةػػد هللا بػن سػػالـ بلغػػو مقػدـ النػػيب -هنع هللا يضر -حػػديث عػػن أنػس  اثنيػان:

:) أمػا يسالو عن أشيات، فقاؿ: إ  سائلك عن ثالث: ما أكؿ أشراط الساعة؟ فقػاؿ الرسػوؿ صػلى
 .(ّ) أكؿ أشراط الساعة فنار ٙبشرى  من ا٤بشرؽ إا ا٤بغرب(

قةػل  : ) سػتخرج انر مػن حضػرموت ، قػاؿ : قػاؿ رسػوؿ هللا -هنع هللا يضر -عػن عةػد هللا بػن عمػر اثلثػان:
 .(ْ) القيامة ٙبشر الناس ، قالوا : اي رسوؿ هللا فما أتمران ؟ قاؿ : عليك  ابلشاـ(

 أشراط أكؿ أ ا جات كما الكربل، الساعة أشراط آخر ىي النار ىذه أف جات ما بْب كا١بمع
 ،-رضى هللا عنو– حذيفة حديث ُب الواردة اآلايت من معها ذيًكر ما ابعتةار آخريتها أف :الساعة
 ىذه ابنتهات يقع بل أصالن، الدنيا أمور من بعدىا شيت ال الٍب اآلايت أكَّؿ  اأ ابعتةار اكأكليته

                                                           

ُ
: كيسمى حضرموت، ٕبر على كاقعة كىي العربية، ا١بزيرة جنوب اليمن ُب ا٤بعركفة ا٤بدينة ىي :عدف  انتر:   العريب، الةحر اليـو

 (.ُِٗ/ ّعدف"، ) ، د.ط، مادة:"كاألثرالنهاية يف غريب اضتديث األثّب، ابن 

ًت  ُب :ابب ،الساعة اطكتاب الفًب كأشر  ،صحيحوُب  مسل  أخرجو (ِ) ، رق  (ُٖٕ/  ٖ) ،تىكيوفي قػىٍةلى السَّاعىةً  الٍباآلايى
( عن فرات القزار بو ّْٓ/ٔ) ُِْٖما جات ُب ا٣بسف رق :  :كتاب الفًب ابب،  السننكركاه الَبمذم، ُب  ،ْٕٕٔ ا٢بديث:

 ( عن فرات بو بنحوه.ُّْٕ)  / َْٓٓرق : ،اآلايت :كتاب الفًب، ابب   ، سننو بنحوه، كركاه ابن ماجة ُب
، رق  (ُِٖٔ/  ْ) ،كعل  آدـ األ٠بات كلها   تعاا: قوؿ هللا :ابب التفسّب،تاب ك صحيحو ُب الةخارم أخرجو  (ّ)

 (.ِِٕ/ٕ. فتح الةارم: )َُِْ ا٢بديث:

) ،ما جات ال تقـو الساعة حٌب ٚبرج انر من قةل ا٢بجاز  :ابب ،الفًب عن رسوؿ هللا  كتاب،  السنن ُبالَبمذم أخرجو  (ْ)
صحيح اصتامع  كانتر:(، ٖٖٖٕكرق  ا٢بديث: )،( ّٖٔ/َُ: )جامع األصوؿ كانتر:. ُِِٕ رق  ا٢بديث:،(ْٖٗ/  ْ

 .صحيح األلةا :قاؿ الشيخ ك  ،(َّّٔكرق  ا٢بديث: )،( َِّ/ّ) ،الصغًن
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 بعد يةقى ف نو حذيفة؛ حديث ُب الواردة اآلايت من معها ذيًكر ما ٖبالؼ الصور؛ ُب النفخ اآلايت
  .(ُ)" الدنيا أمور من أشيات منها آية كل
 الناس ٙبشر أ ا اآلخر بعضها كُب اليمن، من يكوف خركجها أبفاألحاديث  بعض ُب جات ما أما   
 ال عدف قعر من ٚبرج النار كوف أبفاألحاديث  ىذه بْب ا١بمع ا٤بغرب؛ فانو ٲبكن إا ا٤بشرؽ من
 خرجت ف ذا عدف قعر من خركجها ابتدات أف كذلك ا٤بغرب، إا ا٤بشرؽ من الناس حشرىا يناُب

 ال ا٢بشر تعمي  إرادة ا٤بغرب( إا ا٤بشرؽ من الناس ٙبشر): بقولو كا٤براد كلها، األرض ُب انتشرت
 .(ِ) كا٤بغرب ا٤بشرؽ خصوص

، قػػاؿ :)  -هنع هللا يضر-، عػػن أيب ىريػػرة ، قػػد حػػدثنا الرسػػوؿ رابعػػان: أمػػا عػػن كيفيػػة حشػػر النػػار للنػػاس
ٰبشر الناس على ثالث طرائق راغةْب راىةْب ، كاثناف على بعّب ، كثالثة على بعّب ، كأربعػة علػى بعػّب 

معهػػػ  حيػػػث ابتػػػوا ، ، كعشػػػرة علػػػى بعػػػّب ، كٰبشػػػر بقيػػػته  النػػػار ، تقيػػػل معهػػػ  حيػػػث قػػػالوا ، كتةيػػػت 
 .(3)أمسوا (  كتصةح معه  حيث أصةحوا ، كٛبسي معه  حيث

 :أفواج ثالثة على القيامة يـو ٰبشركف الناس ففا٢بديث بْبَّ أ 

 .فو راكة كاسوف وفطاعمراغةوف  فوجه  الفوج األكؿ:

 ا٢بديث ُب كما الواحد؛ الةعّب على يعتقةوف أخرل، كيركةوف اترة ٲبشوف فوجه  الفوج الثاين:
 من ،كذلك(يتعقةونو بعّب على كعشرة:  قاؿ إا،...،بعّب على كثالثة بعّب، على اثناف):السابق

 .يومئذ التهر قلة
                                                           

 ( . ِٖ/  ُّ)  د.ط،،  فتح البارم ،( انتر: ابن حجر العسقال ُ)

 .(ّٖٕ/  ُُ) د.ط،،  فتح البارم ،( انتر: ابن حجر العسقال ِ)

،ك أخرجو مسل   .ُٕٓٔ ، رق  ا٢بديث:(َِّٗ/  ٓ) ،كيف ا٢بشر   ،ابب:كتاب الرقاؽ صحيحو  ُب  الةخارمأخرجو  (ّ)
نٍػيىا كىبػىيىاًف ا٢بٍىٍشًر يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة. ) :ابب، ا١بنة كصفة نعيمها كأىلها، كتاب صحيحوُب   .ُّٖٕ ، رق  ا٢بديث:(ُٕٓ/  ٖفػىنىاًت الدُّ
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 اشر، أرض إا جانا كل من كتسوقه  كرائه ، من    فتحيط النار، ٙبشرى  الفوج الثالث:
   .(ُ)لتو النارأك ٚبلَّف كمن

 مسػػػائل كىػػػو اإلٲبػػػاف أبشػػػراط السػػػاعة كيليػػػو ا٤بةحػػػث الثالػػػث: مسػػػائلىػػػذا مػػػا يتعلػػػق ٗبةحػػػث 
 كيل االحساف.اإلٲباف بفتنة القرب كعذابو كنعيمو. كهللا 

 
 

 اإلمياف بفتنة القرب كعذابو كنعيمو.مسائل اظتبحث الثالث: 
 اظتطلب األكؿ: اإلمياف حبياة الربزخ.

اإلٲبػػاف بنعػػي  القػػرب ألىػػل الطاعػػة كبعػػذاب القػػرب ٤بػػن كػػاف مسػػتحقان لػػو مػػن أىػػل ا٤بعصػػية كالفجػػور مػػن 
 دلت عليها نصوص الكتاب كالسنة. أصوؿ اإلٲباف الٍب

: " عػذاب القػػرب كنعيمػػو ا٠بػػو فػَبة الػػربزخ بقولػػو ق ُٕٓ)ت -رٞبػػو هللا تعػػاا-ابػػن القػي يةػْب اإلمػػاـ ك 
چۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ    ې  ې  ٹ ٹ چ لعػػػذاب الػػػربزخ كنعيمػػػو ، كىػػػو مػػػا بػػػْب الػػػدنيا كاآلخػػػرة ، 

 .3الربزخ يشرؼ أىلو فيو على الدنيا كاآلخرة " ،كىذا ِ
" كاعل  أف  ىذه ا٢بقيقة: ُب  ىػ ِٕٗ )ت-رٞبو هللا تعاا-كقاؿ ابن أيب العز ا٢بنفي          

عذاب القرب كعذاب الربزخ حق، فكل من مات كىو مستحق للعذاب انلو نصيةو منو، قرب أك مل يقرب 
، كصل إا  ، أكلتو السةاع أك احَبؽ حٌب صار رمادان كنسف ُب ا٥بوات ، أك صلا أك غرؽ ُب الةحر

                                                           

/  ُ) ، ُطكاظتبلحم  الفنت يف   النهاية، انتر: ابن كثّب(ّٕٗ/  ُُ) د.ط،،  فتح البارم ،( انتر: ابن حجر العسقال ُ)
 بتصرؼ. (ٕٗ

 ََُآيةا٤بؤمنوف: سورة  ِ

 . َُّ،د.ط،ص الركح:ابن القي ،  انتر 3
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ركحو كبدنو من العذاب ما يصل إا ا٤بقةور ، كما كرد من إجالسو ، كاختالؼ أضالعو ك٫بو ذلك ، 
.(ُ)مراده من غّب غلو كال تقصّب "فيجا أف يفه  عن الرسوؿ 

حيػث القػرب ُب كتةػو كالسػيما كتابػو التفسػّب  أحواؿ-تعاارٞبو هللا –الشيخ السعدم أابف كقد         
"كمن أنػواع اإلٲبػاف ابلغيػا اإلٲبػاف ابليػـو اآلخػر، كٗبػا كعػد هللا العةػاد مػن ا١بػزات فػدخل ُب ىػذا يقوؿ: 

 . (ِ)اإلٲباف ٔبميع ما يكوف بعد ا٤بوت من فتنة القرب كأحوالو "
ُب موضػػعو آخػػر:" كمػػذىا أىػل السػػنة أف العػػذاب كالنعػػي  لػػركح ا٤بيػػت كبدنػػو، -رٞبػػو هللا تعػػاا–كقػاؿ 

بعػػد مفارقػػة الةػػدف منعمػػة أك معذبػػة، كأيضػػان تتصػػل ابلةػػدف أحيػػاانن، فيحصػػل لػػو معهػػا كأف الػػركح تةقػػى 
 .(3)النعي  أك العذاب، كألىل السنة قوؿ آخر: أف ذلك على الةدف كحده"

 ككبلـ السعدم عنها. األدلة على نعيم القرب كعذابو اظتطلب الثاين:
 وعذابػػػك  تػػػوفتنأحػػػواؿ القػػػرب مػػػن بةيػػػاف -تعػػػاارٞبػػػو هللا –السػػػعدم  الشػػػيخعنايػػػة  كيتهػػػر أيضػػػان 

 التالية:لودلة القرآنية  هتفسّب ُب ضوت كنعيمو 
ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  چ  قػػوؿ هللا تعػػاا: مػػن األدلػػة علػػى نعػػيم القػػرب كعذابػػو الػػدليل األكؿ:

چڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃڃ  ڃ  چ  چچ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  
،يقوؿ عنػد (ْ)

عةػاده ا٤بػؤمنْب، أم: الػذين قػاموا ٗبػا علػيه  مػن إٲبػاف القلػا التػاـ، "ٱبرب تعاا أنػو يثةػت  تفسّب اآلية:
الػػذم يسػػتلـز أعمػػاؿ ا١بػػوارح ك يثمرىػػا، فيثةػػته  هللا ُب ا٢بيػػاة الػػدنيا عنػػد كركد الشػػةهات اب٥بدايػػة إا 
 اليقػْب، كعنػد عػركض الشػهوات ابإلرادة ا١بازمػة علػى تقػػدمي مػا ٰبةػو هللا علػى ىػول الػنفس ك مراداهتػػا.

اآلخػػرة عنػػد ا٤بػػوت ابلثةػػات علػػى الػػدين اإلسػػالمي كا٣باٛبػػة ا٢بسػػنة، كُب القػػرب عنػػد سػػؤاؿ ا٤بلكػػْب، كُب 

                                                           

  .( ُْٓ)ص ،ط، د.الطحاكيةالعقيدة  ا٢بنفي، شرحابن أيب العز  انتر: (ُ)
 (.ٖٗ/ُّ)، ُط (،اجمللد األكؿ-ثقافة إسبلمية) السعدماجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ  ،: السعدم(انترِ)
 .ٔٗ،صُ،ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ّ)

 .ِٕآية:إبراىي  سورة (ْ)
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للجواب الصحيح، إذا قيل للميت " من ربك؟ كما دينك؟ كمن نةيك؟ ىداى  للجواب الصحيح أبف 
 .ُيقوؿ ا٤بؤمن: " هللا ريب كاإلسالـ ديِب كدمحم نةيي"

...كُب ىذه اآلية داللة على فتنة القرب كعذابو، كنعيمو، كما تواترت بذلك النصوص عن النيب 
"ُب الفتنة، كصفتها، كنعي  القرب كعذابو(ِ). 
 

چک  ک  ک  ک  چ  كمػػا أشػػار عنػػد قولػػو تعػػاا: الػػدليل الثػػاين:
، إا أف دار الػػربزخ كمػػا فيهػػا  (ّ)

من نعي  أك عذاب ليست دار ا٣بلػود كالةقػات ،كإ٭بػا ىػي دار فاصػلة بػْب دار الػدنيا كدار اآلخػرة ،فقػاؿ 
فػدؿ .:"أف الربزخ دار مقصود منها النفػوذ إا الػدار الةاقيػة ، أف هللا ٠بػاى  زائػرين، كمل يسػمه  مقيمػْب

 .(ْ)دار ابقية غّب فانية"ذلك على الةعث كا١بزات ابألعماؿ ُب 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   پ  پ  ڀ  چ  كعند قولو تعاا: الدليل الثالث:

چ
ػػػا مػػػن العػػػذاب األدىن، كىػػػو عػػػذاب الػػػربزخ،  يقػػػوؿ (ٓ)  :"أم: ك لنػػػذيقن الفاسػػػقْب ا٤بكػػػذبْب، ٭بوذجن

فنػػذيقه  طرفنػػا منػػو، قةػػل أف ٲبوتػػوا، إمػػا بعػػذاب ابلقتػػل ك٫بػػوه، ...كىػػذه اآليػػة مػػن األدلػػة علػػى إثةػػات 
چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻچ عذاب القرب، كداللتها ظاىرة، ف نو قاؿ: 

 (
  

أم: بعػض كجػزت منػو،  (ٔ
ك٤بػػػا كانػػػت اإلذاقػػػة مػػػن  ٍبىَّ عػػػذاابن أدىن قةػػػل العػػػذاب األكػػػرب، كىػػػو عػػػذاب النػػػار. منػػػو، فػػػدؿ علػػػى أف

                                                           

(، رق  ا٢بديث: ِّٕ/  ٔ) سورة إبراىي  عليو السالـ( ، )ابب:، كتاب التفسّب ، نن الكربلالسُب  لنسائيا أخرجو (ُ (
اًب اٍلقىرٍبً ،)ُب اٍلمىٍساىلىًة ُب ا:،كتاب السنة ، ابب  سننو ُبداكد أبو  أخرجو ،.ُُِٓٔ (، رق  ا٢بديث: ّّٖ/  ْ ٍلقىرٍبً كىعىذى
(، رق  ا٢بديث: ِٓٗ /  ٓسورة إبراىي  عليو السالـ ،) ابب: ، كتاب تفسّب القرآف ، السننُب الَبمذم أخرجو ،. ْٕٓٓ
 الشيخ األلةا  : صحيح. ىذا حديث حسن صحيح .كقاؿ:،قاؿ أبو عيسى َُِّ

 (.ِْٓ/  ُ،)ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ِ)
 .ِآية:التكاثر سورة (ّ)
 .(ّّٗ/ُ،)اظترجع السابا السعدم، :انتر (ْ)
 .ُِآية:السجدة سورة (ٓ)
 .ُِآية:جزت من السجدة سورة (ٔ)
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العػػذاب األدىن ُب الػػدنيا، قػػد ال يتصػػل  ػػا ا٤بػػوت، فػػاخرب تعػػاا أنػػو يػػذيقه  ذلػػك لعلهػػ  يرجعػػوف إليػػو 
 . (ُ)كيتوبوف من ذنو  "

ۆئ  ۈئ   ۈئ   ېئ  ېئ  ېئ   ىئ  ىئ  ىئ  ی  ی      ی  چ  كعند قولػو تعػاا: الدليل الرابع:

چی  
"كفسرت ا٤بعيشة الضنك بعذاب القرب، كأنو يضيق عليو قػربه، كٰبصػر فيػو كيعػذب،  ،يقوؿ: (ِ) 

 .(ّ)جزات إلعراضو عن ذكر ربو، كىذه إحدل اآلايت الدالة على عذاب القرب"
ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   چ :كعند قولو تعاا الدليل اطتامس:

چۋۅ  ۅ       ۉ  ۉ  ې  ې  ې            ې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  
(ْ) 

"كُب ىػػذا دليػػل علػػى عػػذاب الػػربزخ كنعيمػػو، فػػ ف ىػػذا ا٣بطػػاب، كالعػػذاب ا٤بوجػػو إلػػيه ، إ٭بػػا ىػػو  قػػاؿ:
الػػػركح جسػػػ ، يػػػدخل كٱبػػػرج، كٱباطػػػا، ك  كفيػػػو دليػػػل، علػػػى أف.عنػػػد االحتضػػػار كقةيػػػل ا٤بػػػوت كبعػػػده

 .(ٓ)يساكن ا١بسد، كيفارقو، فهذه حا٥ب  ُب الربزخ"
 

 .حياة الربزخ عن السعدم موعظة الشيخ اظتطلب الثالث:
حيػػػاة الػػػربزخ ُب إحػػػدل خطةػػػو حيػػػث  ٗبوعتػػػة عػػػن -تعػػػاارٞبػػػو هللا -السػػػعدم الشػػػيخ يعتنػػػا

يقػػوؿ:" كمل نفقػػد مػػن أعمالنػػػا مثقػػاؿ ذرة مػػن خػػػّب أك شػػر فاصػػةحنا مػػرهتنْب صػػػدقا* أمػػا طائعنػػا فقػػػد 
اغتةط بعملو كلقي الفوز كالركح كالرٰباف* كأما عاصينا فقد ابت اب٣بيةة كا٢بسرة كا٥بواف* يتمنوف الرجوع 

يعملػػػوا صػػػا٢بان كينيةػػػوا* كأنػػػت  إا مػػػا صػػػاركا إليػػػو صػػػائركف* إا الػػػدنيا ليتوبػػػوا* كيػػػودكف أف لػػػو مكنػػػوا ل
كتقربوا إليو  اإلمهاؿ.كبكاس ا٢بماـ الذم يدكر على ا٣بليقة شاربوف. فتوبوا إا ربك  ما دمت  ُب زمن 

 .(ٔ)ٗبا استطعت  من صاّب األعماؿ"

                                                           

 (.ٔٓٔ/ُ، )ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ُ)
 .ُِْآية:طو سورة (ِ)
 (.ُٓٓ/  ُ)، ساباالرجع اظت السعدم، :انتر (ّ)
 .ّٗآية:جزت من األنعاـ سورة  (ْ)
 (.ِْٔ/ ُ) ،مرجع سابا السعدم، :انتر (ٓ)
 (. ُُِ/ُٓ)،ُط )اطتطب   اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدم(انترٔ)
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السػػنة ُب أحػػواؿ رٞبػػو هللا تعػػاا قػػد كافػػق عقيػػدة أىػػل –٩بػػا تقػػدـ تةػػْب لنػػا أف الشػػيخ السػػعدم 
القػػػرب، فكلمػػػا مػػػر آبيػػػة متعلقػػػة  ػػػذا القضػػػية ف نػػػو يوضػػػحها كيػػػذكر اآلايت الدالػػػة عليهػػػا مػػػن مواضػػػع 

 متعددة.
اإلٲبػاف مسػائل  كيليػو ا٤بةحػث الرابػع: كنعيمػو،اإلٲبػاف بفتنػة القػرب كعذابػو سػائل ٗب ٱبػرىذا ما 
 كيل االحساف. كهللا ابلنفخ ابلصور.

 
 

 يـو القيامة.أىواؿ  ظتبحث الرابع:ا

ه الناس، كتشدُّ أبصارى ، كٛبلك عليه  نفوسه ، كتزلزؿ  ٰبدثنا القرآف عن أىواؿ ذلك اليـو الٍب تىٍشدى
قلو  ، كمن أعت  تلك األىواؿ ذلك الدمار الكو  الشامل الرىيا الذم يصيا األرض كجةا٥با، 

 كالسمات ك٪بومها ك سها كقمرىا.

كتدؾُّ ، كأف ا١بةاؿ تيسىّبَّ كتنسف ، كالةحار تيفٌجر كتيسجَّر ، كالسمات ٰبدثنا ربنا أف األرض تزلزؿ 
تتشقق كٛبور ، كالشمس تيكوَّر كتذىا ، كالقمر ٱبسف ، كالنجـو تنكدر كيذىا ضوؤىا ، كينفرط 

 عقدىا .
ر ف ذا أراد ا٤بلك القادرٞبو هللا تعاا إا ىذه األىواؿ بقولو :" –كقد أشار  كالـ الشيخ السعدم 

كصعقوا إال ،انزعج ٥بذا أىل السماكات كاألرض ف نفخ ُب الصور ، ،بعث العةاد كحشرى  كجزاتى 
من أجداثه  كاملي ا٣بلقة ، ينتركف ما ٍب نيفخ نفخة الةعث ،ف ذا ى  قياـ من شات هللا من خلقو ، 

ئها .سي خركية الٍب ٯبازل فيها العةاد أبعما٥ب  ، حسنها كيستقةله  من ىذه ا٢بياة األي   
أما ا٤بؤمنوف الطائعوف فيقوموف مطمئنْب طامعْب ُب فضل ر   كرٞبتو ، مستةشرين بثوابو كعفوه 

كمغفرتو ، ٰبشركف إا موقف القيامة كفدا مكرمْب ، كأما اجملرموف فيقوموف فزعْب خائفْب متحسرين 
وف إا جهن  كردا . ، يدعوف ابلويل كالثةور ، يقولوف : اي كيلنا ، من بعثنا من مرقدان ؟ فيساق  



 

392 
 

ڀ  ٹ ٹ چ  فحينئذ تكثر القالقل كاألىواؿ ، كيشيا الولداف من ىوؿ ذلك اليـو كفتاعتو :

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ      ڤ  ڤ  ڤ  

چڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ڄ  
 (ُ)

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ           ژ  ژ  ٹ ٹ چ ،

چڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ   گ   گ     گ  ڳ  
ىئ  ىئ       ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  ٹ ٹ چ ،(ِ)

مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب    جت   حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث        حج  مج  

چجح  مح  جخ  حخ  مخ  جس  حس  خس  مس  حص   
(ّ). 

كتكور الشمس كالقمر ، كتنثر النجـو ، فتذىا ىذه األنوار ا٤بشاىدة ، كتشرؽ األرض بنور ر ا ، 
 كينزؿ هللا لفصل القضات بْب عةاده ، ك٧باسةته  على أعما٥ب  . 

: فيحاسةه  حسااب يسّبا يقرى  بذنو   ، ٍب يغفرىا كيسَبىا عن ا٣بالئق ، كيضاعف  اظتؤمنوفأما 
طيه  من فضلو كإحسانو ما ال تةلغو أعما٥ب  ، كيعطوف كتةه  أبٲبا   إكراما ٥ب  ا٢بسنات ، كيع

يستةشركف بو ، فيقولوف ك كيغتةطوف بذلك ،  ؛كاحَباما ، كما تةيض كجوىه  ، كتثقل موازينه  
ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ٹ ٹ چ إلخوا   كمعارفه  ك٧بةيه  : 

ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶ ﮷   ﮸  ﮹ ﮺     ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ 

چ﮻   ﮼  
كيساقوف إا ا١بنة زمرا ، كل طائفة منه  مع نترائه  ُب ا٣بّب ٕبسا طةقاهت  ،(ْ)

كسةقه  ، كما يردكف ُب عرصات القيامة حوض نةيه  ، فيشربوف منو شربة ىنيئة ال يتماكف بعدىا ، 
كٲبركف على الصراط على قدر أعما٥ب  كلمح الةصر ، ككالربؽ ا٣باطف ، ككاجاكيد ا٣بيل كاإلبل ، 

 لرجاؿ ، ككمشيه  ، كدكف ذلك . ككسعي ا

                                                           

 ِا٢بج: آية  سورة (ُ)
 ِٔ - ِٓاآليتاف الفرقاف:  سورة (ِ)
 ِْ - ّْاآلايتعةس:  سورة (ّ)
 ِْ - ُٗاآلايتا٢باقة:  سورة (ْ)
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فيقتر بعضه  من بعض متامل كتةعات   كالنار،ف ذا عربكا على الصراط كقفوا على قنطرة بْب ا١بنة 
حٌب إذا جاؤكىا كفتحت أبوا ا  ا١بنة،حٌب إذا ىذبوا كنقوا أذف ٥ب  ُب دخوؿ  الدنيا،كانت بينه  ُب 

يه  ، كيهنو   ابلنجاة من العذاب كحصوؿ ا٣بّب يسلموف عل ا١بنة،فتلقاى  خزنة   بشفاعة دمحم 
ف ذا دخلوىا كرأكا ما فيها من النعي  ا٤بقي  ، ٩با ال عْب رأت ، ،كالثواب كا٣بلود األبدم بسةا طيةه  

كال أذف ٠بعت ، كال خطر على قلا بشر ، ٞبدكا هللا على منتو عليه  ابلسوابق كاإلٲباف كاألعماؿ 
  .الصا٢بة

: فيحاسةه  هللا على ما أسلفوه من ا١برائ  ، كيقرعه  كٱبزيه  بْب ا٣بالئق ،  اجملرموفالكافركف كأما 
﮽  ﮾  ﮿  ﯀        ﯁                        ٹ ٹ چ كيعطوف كتةه  من كرات ظهورى  بشمائله  ، 

 ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ    ڭ                                ڭ  ڭ

حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت         خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   

چٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ   پ  پ     پ  پ       ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ   ٺ   ٺ    ٺ  
(ُ)

كتسود منه  الوجوه ، كٚبف ،
موازينه  ، كيساقوف إا جهن  جياعا عطاشا منزعجْب مرعوبْب زمرا ، كل طائفة ٙبشر مع نتّبىا من 

ُب كجوىه  ، ففاجاى  حرىا ا٤بفتع ، كحل    الفزع األكرب الذم ،كفتحت أبواب جهن  أىل الشر 
ڍ  ڌ  ٹ ٹ چ  دموه ، كقالوا ٥ب  :ال يشةهو فزع ، كتلقته  خزنة ا١بحي  ، يوٖبو   على ما ق

ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ    ڈڌ  ڎ  ڎ  ڈ

چں  ڻ    ںڳ  ڱ  ڱ  ڱ   ڱ
(ِ)

الرسل ، كبلغتنا النذر ، فما كاف منا إليه  قد جاتتنا ،
إال االستهزات    كالتكذيا ، فلو كاف لنا أ٠باع كاعية ، كعقوؿ انفعة ما كصلنا إا ىذه الدار ، بل 

فحينئذ يياسوف  ،...ما أشد شقاتى  كعناتى  ؛ ينوع عليه  العذاب أنواعا،خالفنا ا٤بنقوؿ كا٤بعقوؿ 

                                                           

 ّٕ - ِٓ اآلايتا٢باقة:  سورة (ُ)
 .ُٕاآلية جزت من  الزمر: سورة (ِ)
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ة ، كيتيقنوف أنو ا٣بلود الدائ  كالعذاب األبدم كالشقات ا٤بستمر . . من كل خّب ، كمن كل فرج كراح
(0)"كما قرب إليها من قوؿ كعمل النار،كنعوذ بو من  كعمل،كما قرب إليها من قوؿ  ا١بنة،فنساؿ هللا 

: " -رٞبو هللا تعاا–كيقوؿ اإلماـ القرطيب  إذا كاف يـو القيامة أمر هللا السمات ُب بياف أىواؿ ىذا اليـو
فيحيطوف  ،فينزلوف إا األرض ،حٌب أيمر الرب ،فتشققت أبىلها فتكوف ا٤بالئكة على حافاهتا،الدنيا 

ٍب السمات ،فينزلوف فيكونوف صفا خلف ذلك الصف ،ك من فيها ٍب أيمر السمات الٍب تليها  ،ابألرض
ك ملكو  ،ك جاللو ،فينزؿ ا٤بلك األعلى ُب  ائو ،سة ٍب السابعةٍب الرابعة ٍب ا٣بامسة ٍب الساد،الثالثة 

فال أيتوف قطرا من أقطارىا إال كجدكا صفوفا ،فيسمعوف زفّبىا ك شهيقها ،ك ٔبنةتو اليسرل جهن  ،
ڇ  ڇ  ڍ  چ ٹ ٹ ،(ِ)چى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  چ قولو تعاا:فذلك  ،قياما من ا٤بالئكة

على حافاهتا يعِب أبرجائها :يعِب ،(ّ)چژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک   ک    ڈڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ
.(ْ)" ى  كذلك إذ ٠بعوا الصوت فاقةلوا إا ا٢بسابما ما تشفق منها فةين

 يـو القيامة على مراحل عتيمة كمواقف ىائلة ًٌب ذكرىا ُب نصوص القرآف كالسٌنة ٩با سةق تةْب أف
أما  على عقيدة أىل السنة كا١بماعة، عاـ بشكلو -هللا تعاارٞبو -كذكرىا الشيخ السعدم النةوية،

 رٞبو هللا تعاا ُب ا٤بةاحث التالية.–مع كالـ الشيخ السعدم تفصيل ذلك فةيانو 
 اإلمياف ابلنفخ ابلصور.مسائل : اطتامس ظتبحثا

 

اظتراد ابلصور. اظتطلب األكؿ:  

                                                           

 ."بتصرؼ".ّٔ-ّّ،صُ، طتيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف انتر: السعدم، (ُ)
 ِِالفجر :اآلية  سورة (ِ)
 ُٕ،ُٔا٢باقة، اآليتاف   سورة (ّ)

 (.ِٗٔ/  ُ،) ُ، طالتذكرةالقرطيب ، انتر:(ْ)
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كى   نراى ،كالذين ال نراى  الذم نعيش فيو، يعجُّ اب٢بياة كاألحيات الذين الةديع الواسع ىذا الكوف 
ٝبيع األحيات إال ييفُب فيو كسيةقى حالو كذلك إا أف أيٌب اليـو الذم  مستمرة،فيو ُب حركة دائةة 

چڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ٹ ٹ چ ،هللا من يشات
ُ 

"ىو  :بقولو ا٤بوكل ابلنفخ فيوا٤بلك كمن الصور  معُب-تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدمكيةْب       
، قرف عتي ، ال يعل  عتمتو إال خالقو، كمن أطلعو اَّلٌل على علمو من خلقو، فينفخ فيو إسرافيل 

 .(ِ)أحد ا٤بالئكة ا٤بقربْب، كأحد ٞبلة عرش الرٞبن"

 الذم" القىٍرف" :ابلصور ا٤براد " : ىػَُّ )ت-رٞبو هللا تعاا-الطربم جرير ابن ك يقوؿ اإلماـ     
 أنو هللا رسوؿ عن األخةار بو تتاىرت من القوؿ ُب ذلك ما ،كالصواب إسرافيل، فيو ينفخ
:  قاؿ ؟(  ينفخ أف يؤمر مٌب ينتتر جةهتو كحُب القرف التق  قد الصور كصاحا أنع  كيف) : قاؿ
.(ْ) "(ّ) ( الوكيل كنع  هللا حسةنا:  قولوا: )  قاؿ ؟ يومئذ نقوؿ فما هللا رسوؿ اي:  قلنا

 تٌن:التعريف ابلنفخ طلب الثاين:اظت

 : نفختْب ُب الصور كينفخ إسرافيل 

 نفخة الصعق، كنفخة الفزع. :النفخة األكىل
                                                           

 .  ِٔآية: الرٞبنسورة  ُ

 (.ِٕٗ/ُ،)ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ِ)
أٞبد بن حنةل ُب  وأخرج ،ِّٖرق  ا٢بديث:  ،(َُٓ/ ّ) األذكار، ، كتاب الرقائق، ابب:صحيحو أخرجو ابن حةاف ُب (ّ)

،كأخرجو النسائي َُُّٓ(، رق  ا٢بديث: ٕ/ ّ)،-هنع هللا يضر–مسند أيب سعيد ا٣بدرم  الصحابة،، كتاب مسند ا٤بكثرين من مسنده
،  السنن ، كأخرجو الَبمذم ُبَُُِٖ(، رق  ا٢بديث: ُّٔ/ٔ، كتاب التفسّب، ابب: سورة آؿ عمراف، )السنن الكربلُب 

قاؿ  -هنع هللا يضر–.عن أيب سعيد ا٣بدرم ُِٖٔ(، رق  ا٢بديث: ُِٗ/ٗرىا( ،)كتاب صفة القيامة، ابب منو) يومئذ ٙبدث أخةا
 .شعيا األرنؤكط : إسناده صحيح على شرط الشيخْب

 .(ُِٖ/ ّ)، ِط، العظيمالقرآف  تفسًن كثّب،. ابن  (55/8:7)،ُ، طالقرآفجامع البياف يف أتكيل  الطربم، (ْ)
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 كالنشور. نفخة الةعث الثانية:النفخة   

عػػن النفخػػة  تفسػػّبه، فقػػاؿُب  إا النفختػػْب-تعػػاارٞبػػو هللا -السػػعدم الشػػيخأشػػار  كقػػد
ھ  ھ     ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲   ﮳   ھ  چ  عند تفسػّبه لقولػو تعػاا: نفخة الصعا األكا:

چ
،"كىػي نفخػة الصػور تصػيةه  كىػ  ال ىػوف عنهػا، مل ٚبطػر علػى قلػو   ُب حػاؿ خصػػومته ، (ُ)

كإذا أخذهت  كقت غفلػته ، فػ    ال  كتشاجرى  بينه ، الذم ال يوجد ُب الغالا إال كقت الغفلة،
 . (ِ)فال يستطيعوف توصية ال قليلة كال كثّبة " ٲبهلوف،ينتركف كال 

ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  چ  عند تفسّبه لقولو تعاا:)نفخة الفزع  كقاؿ عن 

چېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ  ی  ی    ی  ی  
چ ەئ  ەئ  وئ  وئ     ۇئ   چ  فقػػػػػاؿ:".(ّ)

بسػػػػػةا الػػػػػنفخ  (ْ)
چۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  چ  فيػػو

أم: انزعجػػوا كاراتعػػوا كمػػاج بعضػػه  بػػةعض خوفػػا ٩بػػا ىػػو مقدمػػة (ٓ)
چېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ   چلػػو. 

چ یچ ٩بػػن أكرمػػو هللا كثةتػػو كحفتػػو مػػن الفػػزع. (ٔ)
مػػن ا٣بلػػق عنػػد الػػنفخ  (ٕ)

چی    ی    چ ُب الصور 
 . (ٗ)صاغرين ذليلْب"(ٖ)

ٴۇ  ۋ  ۋ  چ عنػد تفسػّبه لقولػو تعػػاا:  كالنشػور:نفخػة الةعػػث  (الثانيػةالنفخػة )كقػاؿ عػن 

چۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ې  ې   ې  
:"كىػػػذه نفخػػػة الةعػػػث كالنشػػػور، فػػػ ذا نفػػػخ ُب الصػػػور، ،(َُ)

خرجػػوا مػػن األجػػداث كالقةػػور، ينسػػلوف إا ر ػػ ، أم: يسػػرعوف للحضػػور بػػْب يديػػو، ال يتمكنػػوف مػػن 

                                                           

 .ْٗآية:يس سورة (ُ)
 (."بتصرؼ".ٔٗٔ/ُ) ،سابامرجع  السعدم، :انتر (ِ)
 .ٕٖآية:النمل سورة (ّ)
 .ٕٖآية:جزت من النمل سورة (ْ)
 .ٕٖآية:جزت من النمل سورة (ٓ)
 .ٕٖآية:جزت من النمل سورة (ٔ)
 .ٕٖآية:جزت من النمل سورة (ٕ)
 .ٕٖآية:جزت من النمل سورة (ٖ)
 (.َُٔ/ُ، )ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر  (ٗ)
 .ُٓآية:يس سورة (َُ)



 

397 
 

ى  ائ  ائ    چالتػػاٌ ً كالتػػاخر، كُب تلػػك ا٢بػػاؿ، ٰبػػزف ا٤بكػػذبوف، كيتهػػركف ا٢بسػػرة كالنػػدـ، كيقولػػوف: 

چەئ  ەئوئوئ  
(ُ)

 . (ِ)أم: من رقدتنا ُب القةور"
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  عنػد قولػو تعػاا:       موضػع آخػر مةينػان النفختػْب ُب-رٞبو هللا تعاا-كقاؿ         

چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  
 چ ٻچ  :"،(ّ)

 چٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ     چ أم: غشػػػي أك مػػػات، علػػػى اخػػػتالؼ القػػػولْب:(ْ)
أم: كلهػػػ ، ٤بػػػا      (ٓ)

 چېئ  ېئ  ىئ  ىئىئ   چ٠بعوا نفخة الصور أزعجته  من شدهتا كعتمهػا، كمػا يعلمػوف أ ػا مقدمػة لػو. 
(ٔ)

  

٩بػػن ثةتػػو اَّلٌل عنػػد النفخػػة، فلػػ  يصػػعق، كالشػػهدات أك بعضػػه ، كغػػّبى . كىػػذه النفخػػة األكا، نفخػػػة 
 الصعق، كنفخة الفزع.

 چٺ  ٺ  ٿ  ٿ چ
(ٕ)

 چٿ  ٿ  ٹ  ٹ    چ  النفخة الثانية نفخة الةعث    
(ٖ)

أم: قد قاموا من قةورى      
مػػاذا  يػىٍنتيػػريكفى  ا٣بلقػػة ا١بسػػدية كاألركاح، كشخصػػت أبصػػارى قةػػورى  لةعػػثه  كحسػػا  ، قػػد ٛبػػت مػػنه  

 .(ٗ)يفعل اَّلٌل   "

ۉ  ې    ې  ې    چ  قولػػو تعػػاا: عنػػدمةينػػان ٝبػػع ا٣بالئػػق للةعػػث كالنشػػور -رٞبػػو هللا تعػػاا-كيقػػوؿ 

چې  ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ  ۇئ      ۇئ  
،:"ف ذا نفخ ُب الصور للقياـ مػن القةػور، كٝبػع (َُ)

                                                           

 .ِٓآية:جزت من يس سورة (ُ)
 (.ٕٗٔ/ُ) ،اظترجع السابا السعدم، :انتر (ِ)

 .ٖٔآية:سورة الزمر (ّ) 
 .ٖٔآيةجزت من  :سورة الزمر (ْ) 
 .ٖٔآيةجزت من  :سورة الزمر (ٓ) 
 .ٖٔآيةجزت من  :سورة الزمر (ٔ) 
 .ٖٔآيةجزت من  :سورة الزمر (ٕ) 
 .ٖٔآيةجزت من  :سورة الزمر (ٖ) 
 ( .ِٕٗ/  ُ)  ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ٗ) 

 .َُ-ٖاآلايت:ا٤بدثر سورة (َُ)
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چى  ى  ائ  ائ چ  ا٣بلق للةعث كالنشور،
(ُ)

چەئ  وئ   وئ  ۇئ      چ  .لكثرة أىوالو كشدائده  
(ِ)

أل     
 . (ّ)أل   قد أيسوا من كل خّب، كأيقنوا اب٥بالؾ كالةوار ،كمفهـو ذلك أنو على ا٤بؤمنْب يسّب"

 القػػوة ُب يةلػػغ الصػػور فصػػاحاالنفختػػْب بقولػػو:"  إا-رٞبػػو هللا تعػػاا-أشػػار اإلمػػاـ الػػرازم كقػػد       
 يعػػػودكف منػػػو الثانيػػػة كابلنفخػػػة كاألرض، تالسػػػماكا ُب مػػػن يصػػػعق منػػػو كاحػػػدة بنفخػػػة أف حيػػػث إا

 .(ْ)"القوة ىذه عت  منو فاعرؼ أحيات،

رٞبػو هللا تعػاا قػد كافػق عقيػدة أىػل السػنة ُب ا٤بسػالة –٩با تقدـ تةْب لنػا أف الشػيخ السػعدم  
ككضَّػػػح تفاصػػػيلها بتعريػػػف الصػػػور، كنػػػوعي النفختػػػْب، كمػػػن ا٤بلػػػك ا٤بوكػػػل العقديػػػة: الػػػنفخ ُب الصػػػور، 

 ابلنفخ ُب الصور.
 اإلٲبػاف ابلةعػث.مسػائل كيليػو ا٤بةحػث ا٣بػامس:  ابلصػور،ابلػنفخ اإلٲباف سائل ٗبىذا ما يتعلق 

 كيل االحساف.هللا ك
 

 اإلمياف ابلبعث.مسائل : السادس اظتبحث
مشػػتمل علػػى جوانػػا متعػػددة ٩بػػا دلػػت  الػػدين، كىػػواإلٲبػػاف ابلةعػػث مػػن أعتػػ  أصػػوؿ اإلٲبػػاف ُب ىػػذا 

كسيكوف ٕبثو ىنا من خالؿ عػدة مطالػا ٘بلػي حقيقتػو كتػربز  ا٤بةحث،ُب ىذا الواردة عليو النصوص 
 مػػػع بيػػػاف كطػػػرح الشػػػيخ كمػػػا ٯبػػػا علػػػى ا٤بػػػؤمن أف يػػػؤمن بػػػو مػػػن أحوالػػػو كأحداثػػػو بػػػو،أٮبيػػػة اإلٲبػػػاف 

 ٥بذه القضية الٍب أثةاهتا ابألدلة العقلية كالنقلية.-رٞبو هللا تعاا-السعدم
 اظتطلب األكؿ: معىن البعث كحقيقتو كتقريره.

فػػػنفخ ُب الصػػػور فتعػػػود  إعػػػادة العةػػػاد كإحيػػػاتى  أمػػػر إسػػػرافيل-–إذا شػػػات مالػػػك يػػػـو الػػػدين 
 الةعث؟. فما معُب األركاح إا األجساد، كيقـو الناس لرب العا٤بْب

                                                           

 .ٗ:آية ا٤بدثر سورة (ُ)
 .َُ:آيةا٤بدثر سورة (ِ)
 (.ْٕٖ، ٖٔٗ/  ُ)   ُط الكرش الرزتن تيسًن    السعدم :انتر (ّ)
لوامع السفاريِب،  :انتر ك (،ُْٓ/  ُ) ،ِط ،اظتنصورةأعبلـ السنة اظتنشورة العتقاد الطائفة الناجية : ا٢بكمي، انتر (ْ)

 .221ص، ُطالتفسًن الكبًن كمفاتيح الغيب  الرازم، انتر:  (.ُِٔ،ُْٔ،ُّٔ/  ِ) ،ِط  األنوار البهية 
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 كىٍجهىٍْب:الةػىٍعث ُب كالـ العىرىب على  : أىفٌ البعث لغةن أكالن:       
، كقولو تعاا: أىحديمها: چۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  چ  اإًلٍرساؿي

 معناه : أىٍرسىٍلنا . (ُ)
ػػٍوتى ،كقوليػػو تعػػاا: ًإاثرىةي ابرًؾو أىك قاعوػػًد . كمنػػو : كالثػػاين: ۆ  ۈ  ۈ   چ  اإًلٍحيػػاتي مػػن هللا للمى

چٴۇ  ۋ  
أىم أىٍحيػىٍيناكي  (ِ)

(ّ) . 
ىو إحيػات  أم: ا٤بعاد ا١بسما ، كإحيات العةاد ُب يـو ا٤بعاد كالنشور،ىو  :شرعان  البعثاثنيان: 

 هللا للموتى كإخراجه  من قةورى . 
كىو ا٤بعاد كقياـ  مةينان معُب الةعث أبنو:"  قْٕٕ )ت-رٞبو هللا تعاا–قاؿ اإلماـ ابن كثّب     

.(ْ)"األركاح كاألجساد يـو القيامة

عنػػد تفسػػّبه لقولػػو  معػػُب الةعػػث ابإلعػػادة -رٞبػػو هللا تعػػاا-الشػػيخ السػػعدم كقػػد أكضػػح     
كٰبتمػػل أف ا٤بػػراد بػػذلك، إثةػػات الةعػػث كالنشػػور، :"ٓچۓ  ڭ    ڭ  ڭ  ڭ     ۇ    ۇ   چ  :تعػػاا

شيت، كُب إعادتك  بعد موتك  خلقػا جديػدا، كلكػن لػذلك الوقػت كأف مشيئة اَّلٌل تعاا انفذة ُب كل 
 . (ٔ)"أجل قدره اَّلٌل، ال يتقدـ عنو كال يتاخر

يعيد هللا العةاد أنفسه ، كلكنه  ٱبلقوف خلقان ٨بتلفػان عمػا كػانوا عليػو ُب  حقيقة البعث:اثلثان: 
وؿ؛ فػ ف ا١بسػد يتحػوؿ إا تػراب، ا٢بياة الدنيا، فالةعث إعادة كليس ٘بديدان، بل ىو إعادة ٤با زاؿ كٙب

كالعتػػاـ تكػػوف رميمػػان؛ ٯبمػػع هللا تعػػاا ىػػذا ا٤بتفػػرؽ، حػػٌب يتكػػوف ا١بسػػد، فتعػػاد األركاح إا أجسػػادىا 
چڤ   ڦ  ڦ  ڦ      ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ٹ ٹ چ   كما.(ٕ)

(ُ). 
                                                           

 .َُّآية: جزت من األعراؼ سورة (ُ)
 .ٔٓآية: جزت من الةقرة سورة (ِ)
 ،هتذيب اللغةاألزىرم،  :انتر (،كُُِْ/  ُ) ،بعث" مادة:" ، د.ط،القاموساتج العركس من جواىر  الزبيدم،ا٤برتضى  (ّ)

 .(ِٗٔ/  ُ)  ،بعث" مادة:" د.ط،
 .(ّٓٗ/ ٓ)، ِط، العظيمالقرآف  تفسًن ،كثّبابن   (ْ)
 ُٔ آيةفاطر:سورة  ٓ

 (.ٕٖٔ، ٖٔٗ/  ُ)   ُط الكرش الرزتن تيسًن    السعدم :انتر (ٔ)
 (.ِْٗ -َْٗ/ٖ) ،األخّبة ط كرسائل ابن عثيمٌن غتموع فتاكل  انتر: ابن عثيمْب،  (ٕ)
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 رابعان: تقرير البعث كالنشور:
كا٤بعاد يقػرره الػرب ابلرباىػْب ا٤بعاد كالنشور بقولو: " تقرير-تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدميةْب 

العقليػػة، إمػػا بػػذكر نتػػّبه ك خةػػاره إبحيػػات مػػن أحيػػاى  ُب ىػػذه الػػدار، كاترة يسػػتدؿ علػػى إمكػػاف ذلػػك 
ٖبلق السماكات كاألرض، ف ف خلقها أعت  من إعادة اإلنساف، كاترة يستدؿ علػى ذلػك ٖبلػق النةػات 

 .(ِ)"ك٫بو ذلك
 ُب ٧بك  كتابو تقرير النشور كا٤بعاد أبساليا متعددة منها:-عز شانو– ا٢بقَّ قد أكثر ك 

اإلخةار بكماؿ قدرة هللا تعاا، كنفوذ مشػيئتو، كأنػو ال يعجػزه شػيت، ف عػادة العةػاد بعػد  أكالن:
 موهت  فرد من أفراد آاثر قدرتو.

مػع إكثػار هللا مػن  كعمػا يكػوف فيػو مػن ا١بػزات األكَب، ،إخةػاره كىػو أصػدؽ القػائلْب عنػو اثنيان:
 .(ّ) چژ  ژ  ڑ  ڑ    ک  چ  ذكره، فقد أقس  عليو ُب ثالثة مواضع من كتابو، كقولو تعاا:

إحيػػاؤه األرضى ا٥بامػػدة ا٤بيتػػة بعػػد موهتػػا، كأف الػػذم أحياىػػا سػػيحي ا٤بػػوتى، كقػػرر ذلػػك  اثلثػػان:
بقدرتو على ما ىو أكرب مػن ذلػك، كىػو خلػق السػماكات كاألرض، كا٤بخلوقػات العتيمػة، فمػٌب أثةػت 
ا٤بنكركف ذلك، كلن يقدركا على إنكاره، فوم شيت يستةعدكف إحيات ا٤بوتى؟ كقرر ذلك بسعة علمو، 

ؿ حكمتو، كأنو ال يليق بو، كال ٰبسػن أف يػَبؾ خلقػو سػدل مهملػْب، ال ييػؤمركف كال ينهػوف، كال ككما
 يثابوف كال يعاقةوف . 

تػػػذكّبه العةػػػاد ابلنشػػػاة األكا، كأف الػػػذم أكجػػػدى  كمل يكونػػػوا شػػػيئان مػػػذكوران، البػػػد أف  رابعػػػان:
 مواضع كثّبة أبساليا متنوعة . يعيدى  كما بدأى ، كأف اإلعادة أىوف عليو، كأعاد ىذا ا٤بعُب ُب

: مػا أخػرب بػو مػن  ك٦بػازاة اسػنْب إبحسػا  ، كا٤بسػيئْب إبسػائته  ك٩با قرر بػو الةعػث خامسان:
ككيػف ٪بػى األنةيػات كأتةػاعه ، كأىلػك ا٤بكػذبْب  الغػابرة.ُب األم  ا٤باضػية كالقػركف  كسننو سةحانوأايمو 

                                                                                                                                                                                     

 .ِٕ آية:الرـك سورة (ُ)
طريا الوصوؿ (،كلنفس ا٤بؤلف ،ْٗ/ ُٔ) ،ُط )الفتاكل   اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدمانتر (ِ)

 ..ُُٗ،صُ،طإىل العلم اظتأموؿ
 . ُآية:القيامة سورة (ّ)



 

410 
 

ىػثيالت، فهػذا جػزات معجػل ك٭بػوذج مػن جػزات ٥ب  ا٤بنكػرين للةعػث، كنػوَّعى علػيه  العقػوابت
، كأحػل  ػ  ا٤ب

 بينة.اآلخرة أراه هللا عةاده، ليهلك من ىلك عن بينة، كٰبي من حي عن 
ما أرل هللا عةػاده مػن إحيائػو األمػوات ُب الػدنيا كمػا ذكػره هللا عػن  ك٩با قرر بو الةعث سادسان:

، كقصػػة ُصػػاحا الةقػػرة كاأللػػوؼ مػػن بػػِب إسػػرائيل، كالػػذم مػػر علػػى قريػػة كىػػي خاكيػػة علػػى عركشػػها
إبػػػراىي  ا٣بليػػػل كالطيػػػور، كإحيػػػات عيسػػػى بػػػن مػػػرمي لومػػػوات كغّبىػػػا ٩بػػػا أراه هللا عةػػػاده ُب ىػػػذه الػػػدار، 

كىذه ا٤بعا  أبػداىا ، ك اقتدار، كأف العةاد البد أف يىرًدكا دار القرار، إما ا١بنة أك النارليعلموا أنو قوم ذ
 .(ِ)هللا كأعادىا ُب ٧باؿ كثّبة 

رٞبػػو هللا تعػػاا قػػد كافػػق عقيػػدة أىػػل السػػنة ُب ا٤بسػػالة –٩بػػا تقػػدـ تةػػْب لنػػا أف الشػػيخ السػػعدم 
أف ا٤بعػػػاد أحػػد األصػػػوؿ ا٤بتفػػق عليهػػػا بػػػْب الرسػػل كالشػػػرائع كالتوحيػػػد العقديػػة: الةعػػػث كالنشػػور، كبػػػْبَّ 

 .متنوعةالقرآف من تقريره أبساليا  قد أكثرك  ا٤بعاد،كالرسالة، كأمر 
 
 اظتكذبوف ابلبعث كاألدلة على إنو كائن.الثاين: اظتطلب 

 أكالن: اظتكذبوف ابلبعث 
كٲبكػػن تصػػنف ا٤بكػػذبْب ابلةعػػث كالنشػػور إا  كػػذَّب كثػػّب مػػن النػػاس ابلةعػػث كالنشػػور قػػدٲبان كحػػديثان،

 :ّثالثة أصناؼ
الذين أنكركا كجود ا٣بالق، كمن ىؤالت كثّب من الفالسفة الدىرية  األكؿ: اظتبلحدةالصنف  

كىؤالت ينكركف صدكر ا٣بلق عن خالق، فه  منكركف  ،الطةائعية ، كمنه  الشيوعيوف ُب عصران 
 أصالن . قللنشاة األكا كالثانية، كمنكركف لوجود ا٣بال

                                                           

:إف ىذا الرجل ،مؤمن أك نيب  ُب تفسّبه عن ىذا الرجل:" كأما قوؿ كثّب من ا٤بفسرين -تعاارٞبو هللا –قاؿ الشيخ السعدم  0
 .ْٗص،ُ، طتيسًن الكرش الرزتن انتر: السعدم،أك غّبه "  من األنةيات ، إما عزير

 ("ابختصار".ِِ،ُِ/ ُ، )ُط اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم )التفسًن  ( انتر: السعدم، ِ)
 "بتصرؼ".ٕٕ-ُٕ،صْ،طكربلالقيامة ال مر األشقر ،ع ّ
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:" بقولو  ا٤بالحدة ىؤالت عقيدةق ِٖٕ)ت -رٞبو هللا تعاا–شيخ اإلسالـ ابن تيمية  بْبَّ         
أف ابطنية الفالسفة يفسركف ما كعد الناس بو ُب اآلخرة أبمثاؿ مضركبة لتفهي  ما يقـو ابلنفس بعد 

.(ُ)ا٤بوت من اللذة كاألمل ، ال إبثةات حقائق منفصلة يتنع   ا ، كيتامل  ا " 
 

عقيدة ا٤بالحدة عن ُب معرض حديثو ق ُٕٓ)ت-رٞبو هللا تعاا-ك يقوؿ اإلماـ ابن القي          
كأما اإلٲباف ابليـو اآلخر فه  ال يقركف ابنفطار السموات كانتثار الكواكا كقيامة  ليـو اآلخر:"اب

فال  ،ُب ستة أايـ كأكجد ىذا العامل بعد عدمو  كاألرضاألبداف كال يقركف أبف هللا خلق السموات 
ات تكل  هللا  ا كال مالئكة تنزلت مةدأ عندى  كال معاد كال صانع كال نةوة كال كتا نزلت من السم

، كال .(2)"ابلوحي من هللا تعاا فدين اليهود كالنصارل بعد النسخ كالتةديل خّب كأىوف من دين ىؤالت 
ٰبسن مناقشة ىؤالت ُب أمر ا٤بعاد ، بل يناقشوف ُب كجود ا٣بالق ككحدانيتو أكالن ٍب أيٌب إثةات ا٤بعاد 

 . فرع اإلٲباف اببعد ذلك ، ألف اإلٲباف اب٤بعاد 

الذين يعَبفوف بوجود ا٣بالق ، كلكنه  يكذبوف ابلةعث كالنشور ، كمن ىػؤالت العػرب  الصنف الثاين :
چڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ چ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذين قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ هللا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيه  :

ّ 
كىػػػؤالت يػػػدَّعوف أ ػػػ  يؤمنػػػوف اب ، كلكػػػنه  يىػػػدَّعوف أف قػػػدرة هللا عػػػاجزة عػػػن إحيػػػائه  بعػػػد إمػػػاتته  ، 
كىؤالت ى  الذين ضرب هللا ٥ب  األمثاؿ ، كساؽ ٥ب  ا٢بجج كالرباىْب لةياف قدرتو على الةعث كالنشػور 

، يزعمػوف أ ػ  ال يؤمنػوف ، كأنو ال يعجزه شيت . كمػن ىػؤالت طائفػة مػن اليهػود ييسػموف ابلصػادكقيْب 
 ، كى  ييكذبوف ابلةعث كالنشور كا١بنة كالنار .إال بتوراة موسى 

 : الػػػػذين يؤمنػػػػوف اب٤بعػػػػاد علػػػػى غػػػػّب الصػػػػفة الػػػػٍب جػػػػاتت  ػػػػا الشػػػػرائع السػػػػماكية .الصػػػػنف الثالػػػػث 
 

                                                           

 (.ِّٖ/ُّ، )ّ، طغتموع الفتاكل( انتر: ابن تيمية، ُ)
 (.ِِٔ/ ِ، )ِ، طإغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف( ابن القي  ، ِ)

   ِٓسورة لقماف: آية ّ
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 .أدلة البعث كالنشور :اثنيان 
اإلٲباف ابلةعث كالنشور أكجةػو القػرآف الكػرمي كالسػنة النةويػة الشػريفة، كدال عليػو داللػة قاطعػة ، كالقػرآف  
كلو من فاٙبتو إا خاٛبتو ٩بلوت بذكر أحواؿ اليـو اآلخر ، كتفاصيل مػا فيػو ، ككمػا ذكػر القػرآف األدلػة 

قضػػػية  -رٞبػػو هللا تعػػاا-الشػػيخ السػػػعدمعليػػو ، رد علػػى منكريػػو ، كبػػػْبَّ كػػذ   كافػػَباتىى  ،كقػػػد بػػْبَّ 
ر االشػػارة إا أدلتػػو العقليػػة كالنقليػػة ُب مواضػػع عػػدة مػػن تفسػػّبه نوضػػحها كمػػا ككػػرَّ للمنكػػرين ،الةعػػث 
  يلي:

 االستدالؿ بعظمة اطتالا كقدرتو .: أكالن 

للذين يستةعدكف اإلعػادة بعػد مػوهت  مػذكران إايىػ  بعتمػة -تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدمبْبَّ 
يب  جت   حت  خت  مت  ىت  يتجث  مث  ىث  يث  حج  چ  عنػػد تفسػػّبه لقولػػو تعػػاا:كقػػدرة خػػالقه  

چمج   
يب  جت   حت  چ  :"ٍب ذكػػػػر عتمػػػػة قدرتػػػػو ككما٥بػػػػا كأنػػػػو ال ٲبكػػػػن أف يتصػػػػورىا العقػػػػل فقػػػػاؿ: (ُ)

چخت  مت  ىت  يتجث 
علػػى كثػػرهت  كبعػػثه   -كىػػذا شػػيت ٰبػػّب العقػػوؿ، إف خلػػق ٝبيػػع ا٣بلػػق   (ِ)

كخلقػػو نفسػػا كاحػػدة، فػػال كجػػو السػػتةعاد الةعػػث كالنشػػور،   -بعػػد مػػوهت ، بعػػد تفػػرقه  ُب ػػة كاحػػدة 
 . (ّ)كقوة قدرتو" كا١بزات على األعماؿ، إال ا١بهل بعتمة اَّلٌل 

ے  ے    ۓ        ۓ  ﮲  ﮳﮴  ﮵   ﮶  ﮷     ﮸  ﮹    ﮺  ﮻  چ  ر هللا من أنكػر الةعػث فقػاؿ عػز شػانو:كقد كفَّ 

چ﮼﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁          
إا عنػػػػاد كتكػػػػذيا  -رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا-،كقػػػػد أشػػػػار الشػػػػيخ السػػػػعدم (ْ)

:"ٱبػػػرب تعػػػاا عػػػن عنػػػاد الكػػػافرين،  ُب ضػػػوت تفسػػػّبه ل يػػػة فقػػػاؿمػػػع التاكيػػػد عليػػػو ابلقسػػػ  الكػػػافرين 
كزعمه  الةاطل، كتكذيةه  ابلةعث بغّب عل  كال ىدل كال كتػاب منػّب، فػامر أشػرؼ خلقػو، أف يقسػ  

چ﮾  ﮿  ﯀  ﯁    چبربو على بعػثه ، كجػزائه  أبعمػا٥ب  ا٣بةيثػة، كتكػذيةه  اب٢بػق، 
ف نػو كإف كػاف ، (ٓ)

                                                           

 .ِٖآية:لقماف سورة (ُ)
 .ِٖآية:جزت من لقماف سورة (ِ)
 .(َٓٔ/  ُ )،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترّ)
 .ٕ:آية التغابن سورة (ْ)
 .ٕ:جزت من آية التغابن سورة (ٓ)
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قػواى  كلهػ ، لػو اجتمعػوا علػى إحيػات ميػت كاحػد، مػا قػدركا عسّبنا بل متعػذرنا ابلنسػةة إا ا٣بلػق، فػ ف 
 . (ُ)كأما هللا تعاا، ف نو إذا أراد أمرنا ف ٭با يقوؿ لو كن فيكوف" على ذلك،

 اثنيان: القادر على خلا ما يبهر العقوؿ قادر على خلقهم.

ض أنت إف من ٝبلة خلقو ما ىو أعت  من خلق الناس ، فكيف يقاؿ للذم خلق السماكات كاألر 
ىذا  ق ِٖٕ)ت-رٞبو هللا تعاا–شيخ اإلسالـ ابن تيمية  بْبَّ ال تستطيع أف ٚبلق ما دك ا، 

" ف نو من ا٤بعلـو بةداىة العقوؿ أف خلق السماكات كاألرض أعت  من خلق أمثاؿ االستدالؿ بقولو:
 .(ِ)كأف ىذا األيسر أكا ابإلمكاف كالقدرة من ذلك " –، كالقدرة عليو أبلغ بِب آدـ 

" أخرب تعاا أف  ُب ىذه ا٢بقيقة: ق ِٕٗ)ت-رٞبو هللا تعاا-كقاؿ ابن أيب العز ا٢بنفي      
قد صارت رميمان ، فّبدىا إا حالتها الذم أبدع السماكات كاألرض على جاللتهما ، ٰبي عتامان 

 .(ّ)"األكا 

ڭ  ڭ  ٹ ٹ چ  ذلك عند قولو تعاا: -رٞبو هللا تعاا-كبْبَّ الشيخ السعدم       

ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  

   ْچەئ  ەئ  وئ  وئ     ائې  ې   ى  ى  ائ

أعت   -على عتمهما كسعتهما-ٱبرب تعاا ٗبا تقرر ُب العقوؿ، أف خلق السماكات كاألرض بقولو: "
كأكرب، من خلق الناس، ف ف الناس ابلنسةة إا خلق السماكات كاألرض من أصغر ما يكوف فالذم 
خلق األجراـ العتيمة كأتقنها، قادر على إعادة الناس بعد موهت  من ابب أكا كأحرل. كىذا أحد 

                                                           

 (.ٖٔٔ/ُ،)مرجع سابا السعدم، :انتر (ُ)
  (.3/299)،ّ، طالفتاكل غتموع، تيمية نانتر: اب (ِ)
 . (.460)ص ،ط، د.الطحاكيةالعقيدة  ا٢بنفي، شرحابن أيب العز  انتر: (ّ)
 ٖٓ - ٕٓااليتافغافر: ورة س ْ



 

415 
 

ال يقةل  دلة العقلية الدالة على الةعث، داللة قاطعة، ٗبجرد نتر العاقل إليها، يستدؿ  ا استدالالن األ
كليس كل أحد ٯبعل فكره لذلك، كيقةل ، الشك كالشةهة بوقوع ما أخربت بو الرسل من الةعث

منه  على ال يعتربكف بذلك، كال ٯبعلونو ك لذلك كلكن أكثر الناس ال يعلموف بتدبره، ك٥بذا قاؿ: 
فما ا٢بامل ٥ب ، على ذلك التكذيا مع التصديق، ٗبا ىو أكرب منو؟ نع  ذاؾ خرب غييب إا  ابؿ.

. (1)"اآلف، ما شاىدكه، فلذلك كذبوا بو  

 اثلثان: ضرب اظتثل إبحيا  األرض بعد موهتا:
موهتا ابلنةات  ضرب هللا ا٤بثل إلعادة ا٢بياة إا ا١بثث ا٥بامدة كالعتاـ الةالية إبحيائو األرض بعد

 -رٞبو هللا تعاا-ا٤بنكر اب٤بعاد حيث بْبَّ الشيخ السعدم ا٤بثل من األدلة العقلية إلقناع   كىذا،
چ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  عند تفسّبه لقولو تعاا:دليلْب عقليْب فيهما الةياف الواضح علي الةعث 

٤با ينزلو هللا عليها من "ك٤با ذكر كـر األرض، كحسن شكرىا  فقاؿ:، (ِ) چڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ا٤بطر، كأ ا إبذف ر ا، ٚبرج النةات ا٤بختلف األنواع، أخرب أنو خلقنا منها، كفيها يعيدان إذا متنا فدفنا 

ٙبققناه، فسيعيدان  فيها، كمنها ٱبرجنا اترة أخرل، فكما أكجدان منها من العدـ، كقد علمنا ذلك ك
كىذاف دليالف على اإلعادة عقلياف  ،ا الٍب عملناىا عليهاابلةعث منها بعد موتنا، ليجازينا أبعمالن

 .(ّ)كاضحاف: إخراج النةات من األرض بعد موهتا، كإخراج ا٤بكلفْب منها ُب إٯبادى " 
 .االستدالؿ على اطتلا اصتديد ابطتلا األكؿرابعان: 

لق فيها حياة جديدةاستدؿَّ القرآف على النشاة األخرل ابلنشاة األكا ، فنحن نشاىد ُب كلًٌ يـو  : ٱبي
أطفاؿ يولدكف ، كطيور ٚبرج من بيضها ، كحيواانت تلدىا أمهاهتا ، كأ٠باؾ ٛبو الةحر كالنهر ، يرل 
اإلنساف ذلك كلو أبـ عينيو ، ٍب ينكر أف يقع مثل ذلك مرة أخرل بعد أف يةيد هللا ىذه ا٢بياة .إف 

نحو أعت  دليل ، الذين يطلةوف دليالن على الةعث بعد ا٤بوت يغفلوف عن أف خلقه  على ىذا ال
، كقد أكثر القرآف من االستدالؿ على مرةن أخرل ، قادر على إعادة خلقه أكالن فالقادر على خلقه  

                                                           

 بتصرؼ. (.َْٕ،ٕٓٔ/ُ،)ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ُ)
 .ٓٓآية:طو سورة (ِ)
 .(َٕٓ/ُ، )ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ّ)



 

416 
 

ڱ  ڳ   چ قاؿ سةحانو: .ُالنشاة اآلخرة ابلنشاة األكا ، كتذكّب العةاد ا٤بستةعدين لذلك  ذه ا٢بقيقة 

چں        ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہہ    ڱ  ڱڱ
-الشيخ السعدم ،كقد أكضح(ِ)

إلعادة ا٣بلق مع بيانو ا٤بقصود من الةعث؛ ليجزم الصادقْب  الدليل العقلي كالنقلي -رٞبو هللا تعاا
"فالقادر على  عند تفسّبه ل ية فقاؿ: ٰبصل ٥ب  بو كل مطلوب كمرغوب، كأمنيةكا٤بؤمنوف إلٲبا   ك 

ابتدات ا٣بلق قادر على إعادتو، كالذم يرل ابتداته اب٣بلق، ٍب ينكر إعادتو للخلق، فهو فاقد العقل 
منكر ألحد ا٤بثلْب مع إثةات ما ىو أكا منو، فهذا دليل عقلي كاضح على ا٤بعاد.كقد ذكر الدليل 

چڱ  ڱ  ڱڳ   چالنقلي بعدىا فقاؿ: 
  چ ڻ  ۀ  ۀ چ ٛبامو أم: كعده صادؽ ال بد من إ (ّ)

  چہ  ہ    چ .بقلو   ٗبا أمرى  هللا ابإلٲباف بو(ْ)
 چٔبوارحه ، من كاجةات، كمستحةات، (ٓ)

  چہ
 . (ٕ)أم: إبٲبا   كأعما٥ب "(ٔ)

 تنقل اآلدمي يف عدة أطوار. خامسان:

ذلك  الذين يكذبوف ابلةعث يركف ىالؾ العةاد، ٍب فناتى  ُب الَباب، فيتنوف أف إعادهت  بعد
جب     يئىئ  ىئ   ی  ی  ی  ی  جئ  حئ   مئ  ىئٹ ٹ چ  مستحيلة، كتناسوا أطوار كمراحل خلقه  ،

)چحخ      مخ  جس   حس  خس  مس     جخمت  ىت     يت  جث   مث  ىث  يث  حج  مج   جح  مح  ختحب  خب  مب  ىب    يب  جت  حت
ٖ)

 ، 

                                                           

 . "بتصرؼ".ٕٔ-ٕٕص ،الكربلالقيامة ، عمر األشقر ُ

 . ْ آية:جزت من يونس سورة (ِ)
 . ْ آية:جزت من يونس سورة (ّ)
 . ْ آية:جزت من يونس سورة (ْ)
 . ْ آية:جزت من يونس سورة (ٓ)
 . ْ آية:جزت من يونس سورة (ٔ)
 (.ْٕٔ/ُ،)(ّٕٓ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ٕ)
   ُُآيةفاطر: سورة  ٖ
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يستدؿ  ذا على عند ىذه اآلية أطوار خلق اإلنساف ككيف -رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدميةْب  ،
 يذكر تعاا خلقو اآلدمي، كتنقلو ُب ىذه األطوار، من تراب إا نطفة كما بعدىا.النشور: "

)چ   يئحئ   مئ  ىئچ 
أم: مل يزؿ ينقلك ، طورا بعد طور، حٌب أكصلك  إا أف كنت  أزكاجا، ذكرا (ُ

يتزكج أنثى، كيراد ابلزكاج، الذرية كاألكالد، فهو كإف كاف النكاح من األسةاب فيو، ف نو مقَبف بقضات 
)چ  ختجب  حب  خب  مب  ىب    يب  جت  حتچ اَّلٌل كقدره، كعلمو، 

ككذلك أطوار اآلدمي، كلها بعلمو (ِ
)چمت  ىت     يت  جث   مث  ىث  يث  حج  چ  .كقضائو

بعلمو إال  أم: عمر الذم كاف معمرا عمرا طويال ،(ّ
بعلمو تعاا، أك ما ينقر من عمر اإلنساف الذم ىو بصدد أف يصل إليو، لوال ما سلكو من أسةاب 

قصر العمر، كالزان، كعقوؽ الوالدين، كقطيعة األرحاـ، ك٫بو ذلك ٩با ذكر أ ا من أسةاب قصر 
 العمر.

چ  جخجح  محچ كا٤بعُب: أف طوؿ العمر كقصره، بسةا كبغّب سةا كلو بعلمو تعاا، كقد أثةت ذلك 

 . (ٓ)"حول ما ٯبرم على العةد، ُب ٝبيع أكقاتو كأايـ حياتو(ْ)

 أبلغ كأرتع دليل على البعث. اثلثان:     

عند -رٞبو هللا تعاا-السعدمالشيخ كأٝبع بياف ٤با ذكر سابقان من استدالالت على الةعث ىو قوؿ 
)چحخ      مخ  جس   حس  خس  مس   چ : تعاا قولو

أم: إحاطة علمو بتلك ا٤بعلومات الكثّبة، كإحاطة كتابو (ُ
                                                           

   ُُآية جزت منفاطر:سورة  ُ

   ُُآية جزت منفاطر:سورة  ِ

   ُُآية جزت منفاطر:سورة  ّ

   ُُآية جزت منفاطر:سورة  ْ

 (.ٖٓٔ/  ُ) ،ُط، الكرش الرزتنتيسًن  السعدم، :انتر (ٓ)
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فيها، فهذه ثالثة أدلة من أدلة الةعث كالنشور، كلها عقلية، نةو اَّلٌل عليها ُب ىذه اآلايت: إحيات 
 ا٤بوتى، كتنقل اآلدمي ُب تلك األطوار.األرض بعد موهتا، كأف الذم أحياىا سيحيي 

فالذم أكجده كنقلو، طةقا بعد طةق، كحاال بعد حاؿ، حٌب بلغ ما قدر لو، فهو على إعادتو كإنشائو 
النشاة األخرل أقدر، كىو أىوف عليو، كإحاطة علمو ٔبميع أجزات العامل، العلوم كالسفلي، دقيقها 

 الةطوف، كزايدة األعمار كنقصها، كإثةات ذلك كلو ُب  كجليلها، الذم ُب القلوب، كاألجنة الٍب ُب
يسّبا عليو، ف عادتو لوموات أيسر كأيسر. فتةارؾ من كثر خّبه، كنةو  كتاب. فالذم كاف ىذا نعتو

 . (ِ)عةاده على ما فيو صالحه ، ُب معاشه  كمعادى 

األدلػػػة ا٣بمسػػة السػػػابقة ُب -تةػػػارؾ كتعػػاا -ذكػػػر ا٢بػػق كأمػػا أبلػػغ كأقػػػول داللػػة علػػػى الةعػػث          
ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ٹ ٹ چ  ،موضع كاحد ُب كتابو ُب معرض الرد على مكذيب الةعػث

ک  ک  ک    گ  گ  گ  گ   ڳ  ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  

ۀ  ہہ  ہ  ہ      ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ﮲         ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   

﮻  ﮼   ﮽    ﮾   ﮿  ﯀  ﯁                                       

چ                ڭ   ڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ  ۆ   ۈ  ۈ   
(ّ). 

كفيهػػا أبلػػغ الػػرد علػػى مػػن ينكػػر الةعػػث.  إف ىػػذه اآلايت ٝبػػع هللا فيهػػا أدلػػة كثػػّبة علػػى ا٤بعػػاد،
عنػػػد تفسػػػّبىا:" ىػػػذه اآلايت الكرٲبػػػات، فيهػػػا ذكػػػر شػػػةهة  -رٞبػػػو هللا تعػػػاا -يقػػػوؿ الشػػػيخ السػػػعدم

 .(ْ)ها أبًب جواب كأحسنو كأكضحو"منكرم الةعث، كا١بواب عن
چڱ  ڱ  ڱ  ں  ں   چ:ٍب ذكر شةهة ا٤بنكر للةعػث أك الشػاؾ فيػو، كىػي قولػو 

حيػث (ُ)
مر مستةعد على مػا يعهػد مػن عػادة الةشػر كىػذا القػوؿ الػذم قاس قدرة ا٣بالق بقدرة ا٤بخلوؽ كىذا األ

                                                                                                                                                                                     

   ُُآية جزت منفاطر:سورة  ُ

 (.ٖٓٔ/  ُ) ،مرجع سابا السعدم، :انتر (ِ)
 .ّٖ-ٕٕاآلايت:يس سورة (ّ)
 (.ٗٗٔ/ُ)،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترْ)
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٣بلقو بعػد أف مل يكػن شػيئا مػذكورا صدر من ىذا اإلنساف غفلة منو، كنسياف البتدات خلقو، فلو فطن 
 فوجد عياان، مل يضرب ىذا ا٤بثل.

ىػػذه اآلايت سػػتة أدلػػة فيهػػا أبلػػغ رد علػػى  مػػن-تعػػاارٞبػػو هللا -السػػعدم اسػػتخلر الشػػيخٍب 
ڻ  ڻ  ڻ   چ"فاجػػاب تعػػاا عػػن ىػػذا االسػػتةعاد ٔبػػواب شػػاؼ كػػاؼ، فقػػاؿ:  .قػػاؿ:(ِ)ىػػذا ا٤بنكػػر

چۀ  ۀ  ہہ  
كىذا ٗبجرد تصوره، يعلػ  بػو علمػا يقينػا ال شػةهة فيػو، أف الػذم أنشػاىا أكؿ مػرة  (ّ)

چہ  ہ      ھ  ھ    چ .قػػػادر علػػػى اإلعػػػادة اث  مػػػرة، كىػػػو أىػػػوف علػػػى القػػػدرة إذا تصػػػوره ا٤بتصػػػور

مػػن صػػفات اَّلٌل تعػػاا، كىػػو أف علمػػو تعػػاا ٧بػػيط ٔبميػػع ٨بلوقاتػػو ُب ٝبيػػع : دليػػل اثينىػػذا أيضػػا (ْ)
أحوا٥بػػػا، ُب ٝبيػػػع األكقػػػات، كيعلػػػ  مػػػا تػػػنقر األرض مػػػن أجسػػػاد األمػػػوات كمػػػا يةقػػػى، كيعلػػػ  الغيػػػا 

 كالشهادة، ف ذا أقر العةد  ذا العل  العتي ، عل  أنو أعت  كأجل من إحيات اَّلٌل ا٤بوتى من قةورى  .
چھ  ے  ے  ۓ    ۓ      ﮲         ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  ﮷  ﮸   چ :دلػػيبل اثلثػػاٍب ذكػػر 

فػػ ذا  (ٓ)
أخػػرج النػػار اليابسػػة مػػن الشػػجر األخضػػر، الػػذم ىػػو ُب غايػػة الرطوبػػة، مػػع تضػػادٮبا كشػػدة ٚبالفهمػػا، 

 ف خراجو ا٤بوتى من قةورى  مثل ذلك .
چ﮹  ﮺   ﮻  ﮼   ﮽     چفقاؿ:  دليبل رابعاٍب ذكر 

 چعلػى سػعتهما كعتمهمػا (ٔ)

چ﮾   ﮿  ﯀  ﯁    
چ  چأم: أف يعيػػػػػدى  أبعيػػػػػا  . (ٕ)

قػػػػػادر علػػػػػى ذلػػػػػك، فػػػػػ ف خلػػػػػق   (ٖ)
 السماكات كاألرض أكرب من خلق الناس.

چ           چ 
، ف نػػو تعػػػاا ا٣بػػػالؽ، الػػذم ٝبيػػػع ا٤بخلوقػػػات، دليػػػل خػػػامسكىػػذا (ُ)

متقدمها ك متاخرىا، صغّبىا ككةّبىا، كلهػا أثػر مػن آاثر خلقػو كقدرتػو، كأنػو ال يستعصػي عليػو ٨بلػوؽ 
                                                                                                                                                                                     

 .ٖٕ:آية يس سورة (ُ)
 (.ٗٗٔ/ُ، )مرجع سابا السعدم، :انتر  (ِ)
 .ٕٗ: جزت من آية يس سورة (ّ)
 .ٕٗ: جزت من آية يس سورة (ْ)
 .َٖ:آيةيس سورة (ٓ)
 .ُٖ:جزت من آيةيس سورة (ٔ)
 .ُٖ:جزت من آيةيس سورة (ٕ)
 .ُٖ:جزت من آيةيس سورة (ٖ)
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چ                  چ فرد مػن أفػراد آاثر خلقػو، ك٥بػذا قػاؿ:ف عادتو لوموات،  أراد خلقو.
نكػرة (ِ)

چ               چُب سياؽ الشرط، فتع  كل شيت. 
 م: ُب ا٢باؿ من غّب ٛبانع.أ(ّ)

چڭ  ڭ  ڭ   ۇ  ۇ     ۆ       چ
، ف نو تعاا ىو ا٤بلك ا٤بالك لكػل دليل سادسكىذا (ْ)

العػامل العلػوم كالسػفلي ملػك لػو، كعةيػد مسػخركف كمػدبركف، يتصػرؼ شيت، الػذم ٝبيػع مػا سػكن ُب 
 .فيه  أبقداره ا٢بكمية، كأحكامو الشرعية، كأحكامو ا١بزائية

چۆ   ۈ     چف عادتو إايى  بعد موهت ، لينفذ فيه  حك  ا١بزات، من ٛباـ ملكو، ك٥بذا قاؿ: 

ة السػاطعة علػى ذلػك. فتةػارؾ الػذم جعػل ُب  من غّب امَبات كال شك، لتواتر الرباىْب القاطعة كاألدل(ٓ)
 .(ٔ)كالمو ا٥بدل كالشفات كالنور"

رٞبػػو هللا تعػػاا قػػد كافػػق عقيػػدة أىػػل السػػنة ُب طرحػػو –٩بػػا تقػػدـ تةػػْب لنػػا أف الشػػيخ السػػعدم 
 لقضية الةعث كالنشور، كقرره كردَّ على ا٤بكذبْب أبدلةو عقلية كنقلية.

أىػواالن  ، كيواجهوفعراة غرالن إا أرض اشر حفاة الةعث كالنشور ٰبشركف بعد ا٣بالئق ٍب إف 
، نسػاؿ -كا٢بشر إا دار القرار إما إا جنػة أك انر  عتيمة، من الصراط كا٤بيزاف، كا٢بوض كا٢بساب،

لو كىذا ما  أف ٰبشران مع األبرار،ا١بةار  ا٤بوا  ُب ا٤بطالا القادمة.سنيفصًٌ
 اضتشر.اظتطلب الثالث: 

 اظتسألة األكىل: تعريف اضتشر:
 :ك٠بي  ػذا االسػ  ألنػو ٘بتمػع فيػو  .حشرى  ٰبشرى  حشران: ٝبعه  :ا١بمع يقاؿ  اضتشر لغة

 .(ُ)ا٣بالئق

                                                                                                                                                                                     

 .ُٖ:جزت من آيةيس سورة (ُ)
 .ِٖ:جزت من آيةيس سورة (ِ)
 .ِٖ:جزت من آيةيس سورة (ّ)
 .ّٖ: جزت من آيةيس سورة (ْ)
 .ّٖ: جزت من آيةيس سورة (ٓ)
لشيخ عبد الرزتن ابن سعدم  انتر: عةد الرزاؽ العةَّاد، ا (.ََٕ،ٗٗٔ/ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ٔ)
 .ِِٖ،ُِٖص ،ِط
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  ٝبػػع ا٣بالئػػق، كسػػوقه  إا أرض اشػػر ٗبػػا فػػيه  ا٤بكلػػف كغػػّب ا٤بكلػػف مػػن  :اضتشػػر شػػرعان
 (ِ) الةهائ  كالوحوش على القوؿ الصحيح كذلك لفصل القضات

 أنواع اضتشػر:اظتسألة الثانية: 
 :أربعة أنواع للحشر، اثناف ُب الدنيا، كاثناف ُب اآلخرة، فاما اللذاف ُب الدنيا ،(ّ)ذكر العلمات 

ڳ  ڳ       ڳ  ڱ  ڱ        ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ    چ  :ُب قولػو تعاا :الوارد وم األكؿنياضتشر الد أكالن: 

﮶   ﮷    ﮵ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  ﮴  ہۀ  ۀ  ہ  ہ  ڻڻ  ڻ

چ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿      ﯀  ﯁        ﮺﮸  ﮹
(ْ).  

 إا ىذا ا٢بشر األكؿ بقولو: "ىذهعند ىذه اآلية -تعاارٞبو هللا -أشار الشيخ السعدمكقد  
 ا٤بدينة، جانا ُب اليهود من كةّبة طائفة كى  ( النضّب بِب سورة ) تسمى-سورة ا٢بشر-السورة
 على عليه  هللا كتةو كجالت حشر أكؿ منها إخراجه  كسل ،...،ككاف عليو هللا صلى النيب بعثة كقت
 حْب كقع فقد ىذا، غّب كجالت حشرا ٥ب  أف الكرٲبة اآلية كدلت خيرب، إا فجلوا ، دمحم رسولو يد

(ٓ)منها" بقيته  أخرج ،-عنو هللا رضي- عمر ٍب خيرب، من  النيب أجالى 


على ذلك بقولو: "لػيس حشػران مسػتقالن، فػ ف ا٤بػراد  –تعاا رٞبو هللا  –ابن حجر اإلماـ كعارض 
كقػػع نتػػّبه مػػراران، ٚبػػرج طائفػػة مػػن حشػػر كػػل موجػػود يومئػػذ كاألكؿ إ٭بػػا كقػػع لفرقػػة ٨بصوصػػة كقػػد 

                                                                                                                                                                                     

 مادة:" ،ُط ،الٌصحاحؼتتار ، مالرٌاز ، (4/091) "،حشر، مادة:" ُ، طلساف العربانتر: ابن منتور،  (ُ)
 .(2/031)،حشر"

 .َُٕ، صحتفة اظتريد شرح جوىرة التوحيدانتر:  (ِ)
، حتفة اظتريد شرح جوىرة التوحيدانتر:  ،(ّٖٗ-ّٖٔ/ُُ) د.ط،، فتح البارم  ،( انتر: ابن حجر العسقال ّ)

 (.ََِ-ُٖٗ/  ُ) ،ُ، طالتذكرةالقرطيب ، انتر: ،َُٕص

 ِا٢بشر: آية  سورة (ْ)
 .(ْٖٖ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترٓ)
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بلدىا بغّب اختيارىا إا جهة الشاـ، كما كقع لةِب أمية أكؿ ما توا ابػن الػزبّب ا٣بالفػة، فػاخرجه  
 .(ُ) من ا٤بدينة إا جهة الشاـ، كمل يعد ذلك أحده حشران 

د ما ٠بي حشران على بقولػو: "كا١بواب عن ذلك أبف ا٤برا –تعاا رٞبو هللا  –السفاريِب  اإلماـكتعقةو 
(2) لساف الشارع كقد ٠بى هللا ذلك حشران"

الواردة ُب األحاديث الٍب فيها ذكر أشراط الساعة ،كمنها: حديث  اثنيان: اضتشر الدنيوم الثاين:
قاؿ: ٰبشر الناس على ثالث طرائق راغةْب راىةْب ،  عن النيب  –هنع هللا يضر  –عن أيب ىريرة 

كاثناف على بعّب ، كثالثة على بعّب ، كأربعة على بعّب ، كعشرة على بعّب ، كٰبشر بقيته  النار ، 
تقيل معه  حيث قالوا ، كتةيت معه  حيث ابتوا ، كتصةح معه  حيث أصةحوا ، كٛبسي معه  

 .(ّ) حيث أمسوا (
 :اآلخرةأما اللذاف يف ك 

 .اضتشر عاـ صتميع اطتبلئا أكالن: 
كىػذه األرض . على حشر العةاد بعد بعثه  إا أرض اشر حفػاة عػراة  غػرالن الشرعية دلت النصوص 

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ٹ ٹ چ الػػٍب ٰبشػػر العةػػاد عليهػػا ُب يػػـو القيامػػة أرض أخػػرل غػػّب ىػػذه األرض ، 

چہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ہۀ  ہ
ْ. 

ُب ضػػػيات إا ىػػػذا ا٢بشػػػر العػػػاـ ١بميػػػع ا٣بالئػػػق  -رٞبػػػو هللا تعػػػاا-كقػػػد أشػػػار الشػػػيخ السػػػعدم      
 تفسّبه ل ايت القرآنية التالية:

                                                           

 (.ّٖٔ/ُُ) د.ط،، فتح البارم  ،( انتر: ابن حجر العسقال ُ)

 .(ُٓٓ/ ِ) ،ِط ،األثرية كسواطع األسرارلوامع األنوار البهية السفاريِب،  (ِ)
،ك أخرجو مسل   .ُٕٓٔ ، رق  ا٢بديث:(َِّٗ/  ٓ) ،كيف ا٢بشر   ،ابب:كتاب الرقاؽ  صحيحو ُب  الةخارمأخرجو  (ّ)

نٍػيىا كىبػىيىاًف ا٢بٍىٍشًر يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة. ) :ابب، ا١بنة كصفة نعيمها كأىلهاكتاب   صحيحو ُب   .ُّٖٕ ، رق  ا٢بديث:(ُٕٓ/  ٖفػىنىاًت الدُّ

 ْٖآيةإبراىي : سورة  ْ
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ٺ  ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ    ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  چ  فيقػػوؿ عنػػد تفسػػّبه لقولػػو تعػػاا: الػػدليل األكؿ:

چڤ  ڤ  
،:"كٰبشػػر هللا ٝبيػػع ا٣بلػػق علػػى تلػػك األرض، فػػال يغػػادر مػػنه  أحػػدا، بػػل ٯبمػػع األكلػػْب (ُ)

كاآلخػػرين، مػػن بطػػوف الفلػػوات، كقعػػور الةحػػار، كٯبمعهػػ  بعػػدما تفرقػػوا، كيعيػػدى  بعػػد مػػا ٛبزقػػوا، خلقػػا 
جديدا، فيعرضوف عليو صفا ليستعرضه  كينتر ُب أعما٥ب ، كٰبك  فيه  ٕبكمو العدؿ، الذم ال جور 

 . (ِ)فيو كال ظل "
چٺ  ٿ  ٿ   ٿ  چ  كيقػػػػوؿ عنػػػػد قولػػػػو تعػػػػاا: :الثػػػػاين الػػػػدليل

"أم: ٝبعػػػػت ليػػػػـو ،(ّ)
القيامة، ليقتر هللا من بعضها لةعض، كيرل العةػاد كمػاؿ عدلػو، حػٌب إنػو ليقػتر مػن القػرانت للجمػات  

 .عاـ ال.كىذا ا٢بشر  (ْ)ٍب يقوؿ ٥با: كو  ترااب"
 القرار إما إىل اصتنة أك النار.اثنيان: اضتشر إىل دار  

أف ىنػػاؾ حشػػرا آخػػر إمػػا ُب ا١بنػػة كإمػػا ُب النػػار فيحشػػر ا٤بؤمنػػوف إا الشػػرعية دلػػت النصػػوص 
رٞبػػو هللا -،نعػػرض ىػػذه النصػػوص مػػع كػػالـ الشػػيخ السػػعدما١بنػػة كفػػدا كالوفػػد ىػػ  القػػائموف الركةػػاف 

 عنها: -تعاا
چڳ   ڳ  ڳ  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ٹ ٹ چ  الػػػػػػػػػػدليل األكؿ:

،كقػػػػػػػػػػد أشػػػػػػػػػػار الشػػػػػػػػػػيخ  (ٓ)
إا ىذا ا٢بشر ا٣باص أبكليات الرٞبن كما ٰبصػل ٥بػ  مػن الكرامػة فقػاؿ عنػد  -رٞبو هللا تعاا-السعدم

ٰبشػػرى  إا موقػػف القيامػػة مكػػرمْب،  -ابتقػػات الشػػرؾ كالةػػدع كا٤بعاصػػي-"أف ا٤بتقػػْب لػػو  تفسػػّبه ل يػػة:
دا إليػو، كالوافػد ال بػد أف يكػوف ُب قلةػو مػن مةجلْب معتمْب، كأف مآ٥ب  الػرٞبن، كقصػدى  ا٤بنػاف، كفػو 

، فا٤بتقوف يفػدكف إا الػرٞبن، راجػْب منػو رٞبتػو ك عمػي   الرجات، كحسن التن ابلوافد إليو ما ىو معلـو
إحسػػانو، كالفػػوز بعطػػاايه ُب دار رضػػوانو، كذلػػك بسػػةا مػػا قػػدموه مػػن العمػػل بتقػػواه، كإتةػػاع مراضػػيو، 

علػػػى ألسػػػنة رسػػلو فتوجهػػػوا إا ر ػػػ  مطمئنػػػْب بػػػو، كاثقػػػْب بفضػػػلو" كأف هللا عهػػد إلػػػيه  بػػػذلك الثػػػواب 

                                                           

 .ْٕآيةف:سورة الكه (ُ)
 (.ْٕٗ/ُ) ،ُط، مرجع سابا السعدم، :انتر (ِ)
 .ٓةآي:التكوير سورة (ّ)
 (.ُِٗ/ُ)،مرجع سابا السعدم، :انتر  (ْ)
 .ٖٓآية:مرمي سورة (ٓ)
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.كيقوؿ أيضػان معػددان مػا ينالػو ا٤بؤمنػوف يػـو القيامػة مػن ا٣بػّب العتػي  :"كيسػاقوف إا ا١بنػة زمػرا ، كػل (ُ)
طائفػػة مػػنه  مػػع نتػػرائه  ُب ا٣بػػّب ٕبسػػا طةقػػاهت  كسػػةقه  ، كمػػا يػػردكف ُب عرصػػات القيامػػة حػػوض 

 . (ِ)منو شربة ىنيئة ال يتماكف بعدىا" نةيه  ، فيشربوف
ٹ كأمػػا الكفػػار فػػ    ٰبشػػركف إا النػػار علػػى كجػػوىه  عميػػا كبكمػػا كصػػما.  :الثػػاين الػػدليل

چں  ں   ڻ     ڻ  ڻ  ڻ  ٹ چ 
حػػػػػاؿ  -رٞبػػػػػو هللا تعػػػػػاا-،كقػػػػػد ذكػػػػػر الشػػػػػيخ السػػػػػعدم (ّ)

إا جهػن  كردا، أم: عطاشػا، كىػذا "كأما اجملرموف، ف    يساقوف  الكفار كى  يساقوف إا النار فقاؿ:
أبشػػع مػػا يكػػوف مػػن ا٢بػػاالت، سػػوقه  علػػى كجػػو الػػذؿ كالصػػغار إا أعتػػ  سػػجن كأفتػػع عقوبػػة، كىػػو 
جهن ، ُب حاؿ ظمئه  كنصػةه  يسػتغيثوف فػال يغػاثوف، كيػدعوف فػال يسػتجاب ٥بػ ، كيستشػفعوف فػال 

 . (ْ)يشفع ٥ب  "
 أم ركةاانن على النجا، كقيل على األعماؿ اآلية:"عند ىذه  –رٞبو هللا  –القرطيب اإلماـ قاؿ ك 
"(ٓ).

ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  چ  عند قولو تعػاا:-رٞبو هللا –كقاؿ أيضان  :الثالث الدليل

چٺ  ٺ   ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
 :"ٱبػػػرب تعػػػاا عػػػن حػػػاؿ ا٤بشػػػركْب الػػػذين كػػػذبوا رسػػػولو ‘(ٔ)

چ ڀ    ڀ  ڀ  ڀچ كسػػػػوت مػػػػآ٥ب ، كأ ػػػػ  
(ٕ)

أشػػػػنع مػػػػرأل، كأفتػػػػع منتػػػػر تسػػػػحةه  مالئكػػػػة   
چٺ  ٺ   چالعذاب كٯبرك   

(ٖ)
 . (ٗ)ا١بامعة لكل عذاب كعقوبة"  

                                                           

 (.ََٓ/ُ)،ساباالرجع اظت السعدم، :انتر  (ُ)
 (.ٖٔ/ُ،)ُط ،تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف : السعدم،(انترِ) 
 .ٖٔآية:مرمي سورة (ّ)
 (.ََٓ/ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر  (ْ)

 (.َُِ/ ُ،) ُ، طالتذكرةالقرطيب ، انتر:(ٓ)

 .ّْآية:الفرقاف سورة  (ٔ)
 .ّْآية:جزت من الفرقاف سورة  (ٕ)
 .ّْآية:جزت من الفرقاف سورة  (ٖ)
 (.ّٖٓ/ُ)،مرجع سابا السعدم، :انتر  (ٗ)



 

405 
 

ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  چ  قولػو تعػاا: عنػد-رٞبػو هللا تعػاا– كقػاؿ :الرابع الدليل 

چٹ   ٹٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   
:"كليس لو كيل ينصره من عذاب هللا، حْب  (ُ)

 . (ِ)حْب ٰبشرى  هللا على كجوىه  خزاين عمينا كبكمنا، ال يةصركف كال ينطقوف"
: "كذلػك حػْب يػؤمر  ػ  إا النػار، عنػد ىػذه اآليػة  –تعػاارٞبػو هللا  –ابن كثػّب ا٢بافظ قاؿ ك 

 ا٤بتقْب أنو جواد كرمي.نساؿ هللا الكرمي ا٤بناف أف ٰبشران ُب زمرة .(ّ) من مقاـ ا٢بشر"
 

 .الٌشفاعة العظمى اظتطلب الرابع:
 كا٤برسػػلْب ا٤بالئكػة مػن خلقػػو مػن الصػا٢بْب لػػةعض القيامػة يػـو أيذف ككرمػػو بلطفػو تعػاا هللا أف
 الشػػػافعْب لكرامػػة إظهػػػارنا التوحيػػد أىػػػل الػػػذنوب، مػػن أصػػحاب بعػػػض ُب عنػػده يشػػػفعوا أف ،كا٤بػػؤمنْب

 فيه . اب٤بشفوع كرٞبة عنده
 :بشرطْب:كال تصح الشفاعة عند هللا تعاا إال  شركط الشفاعة 

ۆ  ۈ  چ الشرط قولو تعاا : كقد دؿ على ىذا  ،(ْ) يشفعإذف هللا تعاا للشافع أف  :الشرط األكؿ

چۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ 
چ  پٱ  ٻ   ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پٹ ٹ چ   ، (ٓ)

(ٔ) .  

ڃ   چ :تعااكقد دؿ على ىذا الشرط قولو  ،(ٕ)فيورضا هللا عن ا٤بشفوع لو أف يشفع الشرط الثاين: 

 چچ  چ  چ  چ  
  چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ  الكفار:كقاؿ تعاا ُب ،(ٖ)

كقد أشار  ،(ُ)

                                                           

 .ٕٗآية:اإلسرات  سورة  (ُ)
 (.ْٕٔ/ُ)،ساباالرجع اظت السعدم، :انتر  (ِ)
 . (ُْٔ/ ُ) ، ُطكاظتبلحم  الفنت يف   النهايةكثّبانتر: ابن  (ّ)

 .(َُُ/  ُ)،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر  (ْ)
   ِٓٓمن آية( سورة الةقرة: جزت ٓ)
 ِّ( سورة سةا: جزت من آية ٔ)
 (.ٖٖٗ/  ُ(، )ُِٓ/  ُ)، مرجع سابا السعدم، :انتر  (ٕ)
   ِٖ( سورة األنةيات: جزت من آيةٖ)
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ىذين الشرطْب مع بياف رٞبة هللا ابلشافع كا٤بشفوع لو بقولو:"  إا-تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدم
كأما الشفيع ف نو من عتمتو ككماؿ ملكو ينزه عن أف يشفع عنده أحد إال إبذنو ،كأما الشفاعة عنده 
إبذنو من األنةيات كاالصفيات ألىل ا١برائ  ،ف  ا اثبتة كما أثةتها ُب عدة مواضع من كتابو؛ كذلك أل ا 

لى كماؿ رٞبتو كعمـو إحسانو ،ف  ا من رٞبتو ابلشافع كا٤بشفوع لو، فالشافع يناؿ  ا األجر دالة ع
كالثنات من هللا كمن خلقو، كا٤بشفوع لو يرٞبو هللا على يد من أذف لو ابلشفاعة فيو، كمع ىذا فال أيذف 

. "(2)وؿ هللا  متابعان لرسألحد أف يشفع إال فيمن رضى قولو كعملو، كىو من كاف ٨بلصان  

 ا٢بديث أف هللا ال يرضى أف يشفع إال ُب أىل التوحيد ٤با ثةت األحاديث النةوية كقد دلت   

)لكل نيب دعوة مستجابة فتعجل كل نيب دعوتو  : قاؿ رسوؿ هللا قاؿ:عن أيب ىريرة هنع هللا يضر الصحيح 
شػػات هللا مػػن مػػات مػػن أمػػٍب ال يشػػرؾ ،كإ  اختةػػات دعػػوٌب شػػفاعة ألمػػٍب يػػـو القيامػػة ،فهػػي انئلػػة إف 

كمػػن ٛبػػاـ ملكػػو أنػػو ال إا ذلػػك بقولػػو:" -تعػػاارٞبػػو هللا -كقػػد أشػػار الشػػيخ السػػعدم، (ّ) اب شػػيئنا(
فكػػػل الوجهػػػات كالشػػػفعات عةيػػػد لػػػو ، ٩باليػػػك ال يقػػػدموف علػػػى الشػػػفاعة  ؛يشػػػفع عنػػػده أحػػػد إال إبذنػػػو 

گ  گ  ڳ  ڳڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ٹ ٹ چ  ،ألحػػػد حػػػٌب أيذف ٥بػػػ  

چ
كال يشفعوف إال ٤بن ارتضاه هللا ، كال يرضى إال عمن قاـ بتوحيده كاتةاع رسػلو ، فمػن مل يتصػف ،(ْ)

ال إلػػو إال هللا خالصػػا )مػػن قػػاؿ :   ػػذا فلػػيس لػػو ُب الشػػفاعة نصػػيا ، كأسػػعد النػػاس بشػػفاعة دمحم 
چۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ   ۅ چ  عند قولو تعاا:-تعاا رٞبو هللا–كقاؿ .(6)"(ٓ) (من قلةو 

: أم " (ُ)

                                                                                                                                                                                     

   ْٖسورة ا٤بدثر: آية( ُ)
 .ٔ،صِ، طاضتا الواضح اظتبٌن انتر: السعدم، (ِ)
 
ك أخرجو  .َّٕٔ ا٢بديث:  (، رقُِٖٕ/  ٔ) كاإلرادة،ُب ا٤بشيئة  :ابب التوحيد، ، كتابصحيحو ُب الةخارمأخرجو  (ّ)

 .ُٓٓ، رق  ا٢بديث:(ُِّ/  ُدىٍعوىةى الشَّفىاعىًة أليمًَّتًو. ) - - النيباٍخًتةىاًت  :ابب كتاب اإلٲباف،  صحيحو مسل  ُب 
   ْْ( سورة الزمر: آية ْ)
  .ٗٗ ا٢بديث:  (، رقْٗ/  ُ) ،ا٢برص على ا٢بديث :ابب العل ،كتاب ،  صحيحوُب  الةخارمأخرجو (ٓ)
 .ُٔص ،ُ، طتيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف انتر: السعدم، (ٔ)



 

407 
 

 مػن يشػات من يرح  أف أراد إذا تعاا كلكنو تعاا،  كلها فالشفاعة إذنو، بدكف عنده يشفع أحد ال
 .(ِ)اإلذف " قةل الشافع يةتدئ ال فيو، يشفع أف عةاده من يكرمو أف أراد ٤بن أذف عةاده

 چڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڑ چ  :كعند قولو تعاا
 كاف كلو الشفاعة، على منه  أحد يقدـ :"فال ،أم(ّ)

 .(ْ)لو" كالتوحيد اإلخالص أىل إال يرتضي كال ارتضى، ٤بن إال أيذف، كال هللا أيذف حٌب ا٣بلق، أفضل

 نواع الشفاعة:أ

 نوعاف: كالشفاعة إبذنو،فال يشفع عنده أحد إال  لو،أف الشفاعة كلها  كمن ٛباـ ملكو

 الٍب ٯبا إثةاهتا كىي الٍب تقع إبذنو ٤بن ارتضى.كىي  أكالن: الشفاعة اظتثبتة:

 إذنو،كبغّب ، كىي ما كانت تطلا من غّب هللا  ،الٍب يعتقدىا ا٤بشركوفكىي  :الشفاعة اظتنفيةاثنيان: 
كبْب أف  كعملو،كال أيذف إال ٤بن رضي قولو  إبذنو،فمن كماؿ عتمة هللا أنو ال يشفع عنده أحد إال 

 .(5)ا٤بشركْب ال تنفعه  شفاعة الشافعْب

منها ثالث  ،تقع يـو القيامة: ست شفاعات معركفة من األدلة الشرعية الٍبكأنواع الشفاعات  
 كىي: شفاعات ٚبتر ابلنيب 

                                                                                                                                                                                     

 . ِٓٓمن آية( سورة الةقرة: جزت ُ)
 .(َُُ/  ُ)،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر  (ِ)
  ّمن آية( سورة يونس: جزت ّ)
 .(ّٕٓ/  ُ)،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر  (ْ)
رٞبو هللا -الشيخ السعدم فاعة، ذكرهلشَّ كىناؾ تقسي  آخر  "،"بتصرؼ ِْ، صِط ،اللطيفةالتنبيهات ( انتر: السعدم، ٓ)

 شفاعة حسنة كشفاعة سيئة . :،حيث قس  الشفاعة  إاُِ،ص ُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ ُب كتابو ، -تعاا
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 ،ُب أىل ا٤بوقف أف يقضي هللا بينه  كىي ا٤بقاـ امود كىي شفاعتو  العظمى الشفاعةاألكىل: 
 أٝبعْب.على غّبه من الرسل صلوات هللا عليه   كىذه الشفاعة ٩با اختر  ا نةينا 

ڍ  ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  چ  عند تفسّبه لقولو تعاا: -تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدميقوؿ 

چ
 الشفاعة مقاـ كاآلخركف، األكلوف فيو ٰبمده الذم ا٤بقاـ كىو امود، ا٤بقاـ بذلك ،:"كتناؿ(ُ)

 كيتاخر يعتذر ككله  عيسى، ٍب موسى، ٍب إبراىي ، ٍب بنوح، ٍب آبدـ، ا٣بالئق يتشفع حْب العتمى،
 ربو عند فيشفع ككربو، ا٤بوقف ىوؿ من هللا لّبٞبه  ،آدـ كلد بسيد يستشفعوا حٌب عنها،

 .(ِ)ا٣بلق ٝبيع على ا٤بنة لو كتكوف كاآلخركف، األكلوف بو يغةطو مقامنا كيقيمو فيشفعو،

إذا أثةت ،ىو ا٤بقاـ امود الذم كعده نةيك  عن ذلك :"-رٞبو هللا تعاا-يقوؿ اإلماـ القرطيب   
حٌب ينتهي األمر إا نةينا دمحم ؛أف ا٤بقاـ امود ىو أمر الشفاعة الذم يتدافعو األنةيات عليه  السالـ 

،   (3)"ا من ىوؿ موقفه لّباحو ؛فيشفع ىذه الشفاعة العامة ألىل ا٤بوقف مؤمنه  ك كافرى.

 ا١بنة.ُب أىل ا١بنة أف يؤذف ٥ب  بدخوؿ  شفاعتو: الثانية

 ُب ٚبفيف العذاب عمن كاف يستحقو كشفاعتو ُب عمو أيب طالا . شفاعتو : الثالثة 

كىااتف  ،كفيمن دخلها أف ٱبرج منها، فيمن استحق النار أال يدخلها شفاعتو  الرابعة كاطتامسة:
 .عامتاف لو كلغّبه من األنةيات كالصا٢بْب 

                                                           

 ٕٗ( سورة اإلسرات: جزت من آيةُ)
 .(ْْٔ/  ُ)،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر  (ِ)

(.ِٓ/  ُُ)، ُط ،ركح اظتعاينانتر: اآللوسي،  ،(ِِٖ/  ُ، )ُ، طالتذكرة انتر: القرطيب ، (ّ)
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 كىذه الشفاعة األخّبة عامو للنيب ،رفع درجات أىل ا١بنة ُب ا١بنة  شفاعتو  السادسة: 
كغّبه من األنةيات كالصا٢بْب كا٤بالئكة كصغار ا٤بوتى من أطفاؿ ا٤بسلمْب ، ككلها خاصة أبىل ،

 :.(0)"التوحيد

 اظتطلب اطتامس: اضتساب كاصتزا .  

يقف الٌناس ٝبيعان بْب يدم هللا عٌز كجٌل، فييعرٌفه  أبعما٥ب  ُب ا٢بياة الٌدنيا، ككٌل صغّبة ككةّبة قاموا 
 ا، كٰباسةه  على كفرى  أك إٲبا  ، كييعطيه  جزاتى  على ما قٌدموه من ثواب أك عقوبة، كييعطىى 

له ، كيشمل ا٢بساب ما يقولو هللا عٌز كجٌل لعةاده، كما يقولونو لو، كما الٌناس كتةه  أبٲبا   أك  ائ
أقامو عليه  من ا٢بجج كالرباىْب كالدالئل، كشهادة كٌل الٌشهود الذين ينطقه  هللا، ككزف األعماؿ، 
كمن ا٢بساب ما يكوف عسّبان، كمنو ما يكوف يسّبان، كهللا عٌز كجٌل يتوا ذلك كلو. يكوف تسلسل 

:ب على الٌنحو اآلٌبا٢بسا   
.عرض األعماؿ على العةاد، فّبل كل شخرو عملو: ىل أدل حٌق هللا أـ ال: أكالن   

الٌناس كالنػَّفىس، ييلهمه  إاٌيه فييحاسىةوف  ٰباسا-كتعااسةحانو -ا٢بساب األكؿ، كقيل إٌف هللا  اثنيان:
.ٝبيعان ُب نفس الوقت  

 ا٤بوقف ىذا كُب غرالن، عراة حفاة اشر أرض ُب ٝبيعان  الناس يقف عندماتطاير الٌصحف:  اثلثان:
 ظهره، كرات من أك بشمالو كتابو أيخذ من كىناؾ بيمينو، كتابو من فهناؾ الصحف، تتطاير العصيا

:العا٤بْب رب يقوؿ حيث الكرمي، القرآف ُب الصنفْب ىذاف ذيكر كقد  
چ  چ  چ   چ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ   ڎ   ڎ     ڈ   ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ          ک  چ 

ک  ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ          ڱ  ڱ    ڱ    ڱ   ں      ں  ڻ  ڻ  ڻ      ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ    ہ    

 چہ   ھ  
ڳ  ڳ  ڱ   ڱ       ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ       ڻ  ڻ  چ : األكؿ الصنف عن تعاا كقاؿ ،(ِ)

                                                           

التنبيهات انتر: السعدم،  ،(ِِٖ/  ُ)، مرجع سابا القرطيب ، :الختالؼ العلمات ُب الشفاعة كأنواعها إا :انتر (ُ)
"."بتصرؼ ،ّٕ-ِٕ، صِط اللطيفة 

 ُٓ - ٕ( سورة االنشقاؽ: اآلايت ِ)
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﮳  ﮴ ﮵  ﮶  ﮷   ﮸   ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ   ۓ  ﮲  

چ﮹ ﮺    ﮻   ﮼  
كىؤالت ى  أىل عند ىذه اآلية: "-رٞبو هللا تعاا-يقوؿ الشيخ السعدم،(ُ)

السعادة يعطوف كتةه  الٍب فيها أعما٥ب  الصا٢بة أبٲبا   ٛبييزا ٥ب  كتنويها بشا   كرفعا ٤بقدارى ، 
كيقوؿ أحدى  عند ذلك من الفرح كالسركر ك٧بةة أف يطلع ا٣بلق على ما من هللا عليو بو من الكرامة: 

چں  ں  ڻ       چ 
شر اب١بنات، كأنواع الكرامات، كمغفرة ف نو ية فاقرأكهأم: دكنك  كتايب ،(ِ)

 الذنوب، كسَب العيوب.

كالذم أكصلِب إا ىذه ا٢باؿ، ما من هللا بو علي من اإلٲباف ابلةعث كا٢بساب، كاالستعداد لو 
چڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ چ اب٤بمكن من العمل، ك٥بذا قاؿ: 

 ٗبعُب -ىنا-أم: أيقنت فالتن ،(ّ)
چہ  ہ  ھ  ھ  ھ  چ  اليقْب.

أم: جامعة ٤با تشتهيو األنفس، كتلذ األعْب، كقد رضوىا كمل ،(ْ)
چھ  ے  ے  ۓ  چ  ٱبتاركا عليها غّبىا.

 ا٤بنازؿ كالقصور عالية ال.،(ٓ)

چۓ  ﮲  ﮳   چ
أم: ٜبرىا كجناىا من أنواع الفواكو قريةة، سهلة التناكؿ على أىلها، ينا٥با ،(ٔ)

چ﮴  ﮵  چ كيقاؿ ٥ب  إكراما:  أىلها قياما كقعودا كمتكئْب.
أم: من كل طعاـ لذيذ، كشراب ،(ٕ)

چ﮶   چشهي، 
 أم: اتما كامال من غّب مكدر كال منغر.،(ٖ)

                                                           

 ِْ - ُٗ( سورة ا٢باقة: اآلايتُ)
 ُٗا٢باقة: جزت من آية ( سورة ِ)
 َِ( سورة ا٢باقة: آية ّ)
 ُِ( سورة ا٢باقة: آية ْ)
 ِِ( سورة ا٢باقة: آية ٓ)
 ِّ( سورة ا٢باقة: آية ٔ)
 ِْ( سورة ا٢باقة: جزت من آية ٕ)
 ِْ( سورة ا٢باقة: جزت من آية ٖ)
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چ﮷  ﮸  ﮹  ﮺   ﮻     چ كذلك ا١بزات حصل لك  
كترؾ األعماؿ -من األعماؿ الصا٢بة ،(ُ)

فاألعماؿ جعلها  كإانبة إليو.من صالة كصياـ كصدقة كحج كإحساف إا ا٣بلق، كذكر   -السيئة
 .(ِ)"هللا سةةا لدخوؿ ا١بنة كمادة لنعيمها كأصال لسعادهتا

ٱبرب تعاا عن سعادة من مةينان سعادة ا٤بؤمنْب بكتا  : "-رٞبو هللا تعاا-ابن كثّب كيقوؿ اإلماـ      
ں  ں  ڻ       چ أكتى كتابو يـو القيامة بيمينو، كفرحو بذلك، كأنو من شدة فرحو يقوؿ لكل من لقيو: 

چ
أم: خذكا اقرؤكا كتابيو؛ ألنو يعل  أف الذم فيو خّب كحسنات ٧بضة؛ ألنو ٩بن بىدؿ هللا سيئاتو ،(ّ)

 .(ْ)"سيئاتو حسنات

﮾ ﮿   ﯀        ﯁                                  ﮽  ٹ ٹ چ  :اينالث الصنف عنتعاا  كقاؿ

ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ   حئ  مئ  ىئ  يئ  جب    ڭ                     ڭ  ڭ 

چحب  خب  مب  ىب  يب  جت   حت         خت  مت  ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج  مج  جح   
(5)

الشيخ ،يقوؿ 
بشما٥ب   ،ىؤالت أىل الشقات يعطوف كتا أعما٥ب  السيئة عند ىذه اآلية: "-تعاارٞبو هللا -السعدم

ألنو ؛ (6) چ                    چ  ٛبييزا ٥ب  كخزاي كعارا كفضيحة، فيقوؿ أحدى  من ا٥ب  كالغ  كا٣بزم
چ           چ  يةشر بدخوؿ النار كا٣بسارة األبدية.

منسيا كمل أبعث أم: ليتِب كنت نسيا  (7)
چ              چ أبعث كأحاسا ك٥بذا قاؿ:

أم:: اي ليت موتٍب ىي ا٤بوتة الٍب ال بعث ،(8)
ٍب التفت إا مالو كسلطانو، ف ذا ىو كابؿ عليو مل يقدـ منو آلخرتو، كمل ينفعو ُب االفتدات من  بعدىا.

                                                           

 ِْ( سورة ا٢باقة: جزت من آية ُ)
 (.ُٕٗ/  ُ(، )ّٖٖ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :( انترِ)
 ُٗ( سورة ا٢باقة: جزت من آية ّ)
 .(ُِّ/  ٖ) ،ِط، العظيمالقرآف  تفسًن ،كثّبابن   (ْ)
 ّْ- ِٓ( سورة ا٢باقة: اآلايت ٓ)
 ِْ( سورة ا٢باقة: جزت من آية ٔ)
 ِٔ( سورة ا٢باقة: آية ٕ)
 ِٕ( سورة ا٢باقة: آية ٖ)
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چڭ    ڭ     ڭ  ڭ چفيقوؿ:  هللا،عذاب 
الدنيا، مل أقدـ منو شيئا، كال ُب أم: ما نفعِب ال ُب ،(1)

چ ۇ  ۇ  ۆ  ۆچ  اآلخرة، قد ذىا كقت نفعو.
أم: ذىا كاضمحل فل  تنفع ا١بنود الكثّبة، ،(2)

الكثّبة، كال العدد ا٣بطّبة،  كال ا١باه العريض، بل ذىا ذلك كلو أدراج الرايح، كفاتت بسةةو ا٤بتاجر 
چ كاألرابح، كحضر بدلو ا٥بمـو كالغمـو كاألتراح، فحينئذ يؤمر بعذابو فيقاؿ للزابنية الغالظ الشداد: 

چ ۈ  ۈ  ٴۇ
چۋ  جئ   حئ  مئ   چ ،ال ٱبنقوأم: اجعلوا ُب عنقو غ،(3)

أم: قلةوه على ٝبرىا ،(4)
چىئ  يئ  جب  حب  خب  مب   چ ك٥بةها.

چىب   چمن سالسل ا١بحي  ُب غاية ا٢برارة ،(5)
أم: ،(6)

انتموه فيها أبف تدخل ُب دبره كٚبرج من فمو، كيعلق فيها، فال يزاؿ يعذب ىذا العذاب الفتيع، 
ف ف السةا الذم أكصلو إا ىذا ال:  التوبيخ كالعتاب.كاحسرة من لو  فةئس العذاب كالعقاب، ك

چ جت   حت         خت  مت  ىت  يت  جثچ 
مث  چ ، أبف كاف كافرا بربو معاندا لرسلو رادا ما جاتكا بو من ا٢بق؛(7)

چمث  ىث  يث  حج  مج  جح   
أم: ليس ُب قلةو رٞبة يرح   ا الفقرات كا٤بساكْب فال يطعمه  من ، (8)

إطعامه ، لعدـ الوازع ُب قلةو، كذلك ألف مدار السعادة كمادهتا أمراف:  مالو كال ٰبض غّبه على
اإلخالص ، الذم أصلو اإلٲباف اب، كاإلحساف إا ا٣بلق بوجوه اإلحساف، الذم من أعتمها، 
دفع ضركرة اتاجْب إبطعامه  ما يتقوتوف بو، كىؤالت ال إخالص كال إحساف، فلذلك استحقوا ما 

.(9)"استحقوا  

                                                           

 ِٖ( سورة ا٢باقة: آية ُ)
 ِٗ( سورة ا٢باقة: آية ِ)
 َّ( سورة ا٢باقة: آية ّ)
 ُّ( سورة ا٢باقة: آية ْ)
 ِّ( سورة ا٢باقة: جزت من آية ٓ)
 ِّ( سورة ا٢باقة: جزت من آية ٔ)
 ّّ( سورة ا٢باقة: آية ٕ)
 ّْ( سورة ا٢باقة: آية ٖ)
 (.ُٕٗ/  ُ(، )ْٖٖ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :( انترٗ)
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٤با يرل من قةح  مةينان شقات الكافر كحزنو عند أخذ كتابو:"-رٞبو هللا تعاا-األلوسي كيقوؿ اإلماـ 
.(ُ)"العمل كا٪بالت ا٢بساب عما يسوته 

بعد قراتة الكتاب يكوف ىناؾ حساب آخر لقطع ا٤بعذرة كإقامة ا٢بجة على ما ُب تلك  رابعان:
ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ     ۀڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ں   ںٹ ٹ چ كما   الكتا من أعماؿ ألصحا ا،

 چھ  ھ  ھ  ھ  ے      ے            ۓ  ۓ ﮲   ﮳   ﮴  
-رٞبو هللا تعاا-يقوؿ الشيخ السعدم،(ِ)

كىذا إخةار عن كماؿ عدلو أف كل إنساف يلزمو طائره ُب عنقو، أم: ما عمل من عند ىذه اآلية: "
 فال ٰباسا بعمل غّبه كال ٰباسا غّبه بعملو. خّب كشر ٯبعلو هللا مالزما لو ال يتعداه إا غّبه،

 چۀ  ہ  ہ   ہ  ہ   ھ  ھ  چ 
فيو ما عملو من ا٣بّب كالشر حاضرا صغّبه ككةّبه كيقاؿ ،(ّ)

 چھ  ے      ے            ۓ  ۓ ﮲   ﮳  ﮴   چ لو: 
كىذا من أعت  العدؿ كاإلنصاؼ أف يقاؿ للعةد: ،(ْ)
 .(ٓ)"ا٤بوجا للعقابللعةد: حاسا نفسك ليعرؼ ٗبا عليو من ا٢بق 

اقرأ كتاب عملك الذم عملتو ُب الدنيا، الذم  عند ىذه اآلية :"-رٞبو هللا تعاا-يقوؿ اإلماـ الطربم 
﮳     چ  كاف كاتةاان يكتةانو، ك٫بصيو عليك  چے            ۓ  ۓ  ﮲  

يقوؿ: حسةك اليـو نفسك ،(ٔ)
عليك شاىدا غّبىا، كال نطلا عليك حاسةا ٰبسا عليك أعمالك، فيحصيها عليك، ال نةتغي 

.(ٕ)"عليك ٧بصيا سواىا

                                                           

 . (ِِٗ/ُِ)، ُط ،ركح اظتعاينانتر: اآللوسي،  (ُ)
 ُْ- ُّ( سورة اإلسرات: اآليتافِ)
 .ُّ( سورة اإلسرات: جزت من آية ّ)
 ُْ( سورة اإلسرات: آية ْ)
 .(ْْٓ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :( انترٓ)
 ُْ( سورة اإلسرات: جزت من آية ٔ)
 .(َُْ/  ُٕ)، ُ، طالقرآفجامع البياف يف أتكيل  الطربم، (ٕ)
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عد ذلك أيٌب ا٤بيزاف، فتيوزىف األعماؿ ٝبيعها بعد أف يكوف العةاد قد اطٌلعوا على أعما٥ب  ب خامسان:
 ميزاف ، كتفصيل ذلك ُب ا٤بطلا التايل.             كعىًلموا الٌصاّب منها من الٌسيع

٧باسةة هللا تعاا : "الصحف تطاير مشهد مصوران -رٞبو هللا تعاا-كيقوؿ اإلماـ القرطيب              
بعثوا من قةورى  إا ا٤بوقف ك قاموا فيو ما شات تعاا  القيامة، ف ذا٣بلقو ُب يـو ا٢بساب من أ٠بات 

جات ك قت ا٢بساب يريد هللا أف ٰباسةه  فيو أمر ابلكتا الٍب كتةها  عراة، كعلى ما تقدـ حفاة 
 السعدات، كى   بيمينو، فاكلئكيؤتى كتابو  فمنه : منفاكتوىا  الناس،أعماؿ  الكاتةوف، بذكرالكراـ 

.(0)" ذلك يقرأ كل كتابو األشقيات، فعندأك من كرات ظهره ك ى   ،يؤتى كتابو بشمالو منه : من

 
 . اظتيزاف  صفتو  كأدلتو: ادسالس اظتطلب

تػوزف  ككفتػاف،٩با ٯبا اإلٲباف بو ُب أحداث اليـو اآلخر: ا٤بيزاف. كىو ميزاف حقيقي لو لسػاف 
فيو أعماؿ العةاد فّبجح ٗبثقاؿ ذرة من خّب أك شر، كقد دلػت األدلػة مػن الكتػاب كالسػنة علػى ثةػوت 

 عنها: -رٞبو هللا تعاا-السعدمنعرض األدلة  القرآنية فيها مع كالـ الشيخ  ا٤بيزاف.
 الدليل األكؿ:

ڤ  ڤ      ڤ  ڤ      ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄڄ  ڄ  ڄ   ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چچ  ٹ ٹ چ 

چچ  ڇ   ڇ   ڇ  
إا كصػف ا٤بيػزاف الػذم يػزف  -رٞبػو هللا تعػاا-،كقد أشار الشيخ السعدم (ِ) 

:"ٱبػرب تعػاا عػن حكمػو العػدؿ،  بػو األعمػاؿ مػن مثقػاؿ ذرة مػن خػّب أك شػر فيقػوؿ عنػد تفسػّب اآليػة
كقضػػائو القسػػط بػػْب عةػػاده إذا ٝبعهػػ  ُب يػػـو القيامػػة، كأنػػو يضػػع ٥بػػ  ا٤بػػوازين العادلػػة، الػػٍب يةػػْب فيهػػا 
مثاقيػل الػذر، الػذم تػوزف  ػا ا٢بسػنات كالسػيئات، فػال تتلػ  نفػس  مسػلمة أك كػافرة شػيئان أبف تػنقر 

ؿ حةػة مػن خػردؿ كالػٍب ىػي أصػغر األشػيات كأحقرىػا، كإف كػاف مثقػا من حسناهتا، أك يػزاد ُب سػيئاهتا،

                                                           

.(ِٖٗ/  ُ) ،ُط التذكرة   انتر: القرطيب  (ُ)

 .ْٕاألنةيات:آية سورة (ِ)
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ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   چ  ، كقولػػو تعػػاا:(ُ)مػػن خػػّب أك شػػر أحضػػرانىا، ليجػػازل  ػػا صػػاحةها"

 ،(ِ) چڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ   گ   
 الدليل الثاين: 

ڦ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   چ  چ  عنػػػد قولػػػو تعػػػاا:-رٞبػػػو هللا تعػػػاا–كيقػػػوؿ 

 چچ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ڍ 
"فحينئػػػػػػػػذ تنصػػػػػػػػا ا٤بػػػػػػػػوازين، كينقسػػػػػػػػ  النػػػػػػػػاس ،:(ّ)

 چڦ   ڄ  ڄ  ڄ چ قسػػمْب: سػػعدات كأشػػقيات، 
(ْ)

ڃ  چ أم: رجحػػت حسػػناتو علػػى سػػيئاتو  

 چڃ  ڃ  ڃ   
 چچ  چ  چ  ڇ  چ  ُب جنات النعي .(ٓ)

أبف مل تكن لو حسػنات تقػاـك (ٔ)
 سيئاتو.

 چڇ  ڇ    چ
أم: ماكاه كمسكنو النار، الٍب من أ٠بائها ا٥باكيػة، تكػوف لػو ٗبنزلػة األـ ا٤بالزمػة (ٕ)

،كقيػػػػل: إف معػػػػُب ذلػػػػك، فػػػػاـ دماغػػػػو ىاكيػػػػة ُب النػػػػار، أم: يلقػػػػى ُب النػػػػار علػػػػى رأسو،نسػػػػتجّب اب 
 .(ٖ)منها"

 ؟يوزف يف اظتيزاف ثبلثة *ما

 ذلك النصوص:  دلت علىيوزف ُب ا٤بيزاف ثالثة، كقد  كالذم

فقد ثةت أ ا ٘بس  كتػوزف ُب ا٤بيػزاف كدؿ عليػو اآلايت السػابقة، ككػذلك حػديث عػن  ،األعماؿأكالن: 
قاؿ :) كلمتاف خفيفتاف على اللساف ثقيلتػاف ُب ا٤بيػزاف حةيةتػاف إا  : عن النيب  -هنع هللا يضر–أيب ىريرة 

 .(ُ)الرٞبن سةحاف هللا العتي  سةحاف هللا كٕبمده (
                                                           

 ."بتصرؼ".(ِْٓ/ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، انتر: (ُ)
 .ٖ،ٕاآليتاف:الزلزلة سورة (ِ)
 .ٗ-ٔاآلايت:القارعة سورة (ّ)
 .ٔ:آية القارعة سورة (ْ)
 .ٕ:آيةالقارعة سورة (ٓ)
 .ٖ:آيةالقارعة سورة (ٔ)
 .ٗ:آيةالقارعة سورة (ٕ)
  (.ّّٗ/ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، انتر: (ٖ)
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كقد دؿ علػى ذلػك حػديث عػن عةػد هللا بػن عمػرك بػن العاصػي يقػوؿ  اثنيان: صحف األعماؿ
:) أف هللا عػػػز ك جػػػل يسػػػتخلر رجػػػال مػػػن أمػػػٍب علػػػى رؤكس ا٣بالئػػػق يػػػـو القيامػػػة :قػػػاؿ رسػػػوؿ هللا

أظلمتػػك  ؟أتنكػػر مػػن ىػػذا شػػيئا :فينشػػر عليػػو تسػػعة كتسػػعْب سػػجال كػػل سػػجل مػػد الةصػػر ٍب يقػػوؿ لػػو 
ال اي رب :فيةهػػػت الرجػػػل فيقػػػوؿ ؟ألػػػك عػػػذر أك حسػػػنة  :فيقػػػوؿ،ال اي رب  :قػػػاؿ ؟كتةػػػٍب ا٢بػػػافتوف

فتخػرج لػو بطاقػة فيهػا أشػهد أف ال إلػو  ،بلى أف لك عندان حسنة كاحدة ال ظلػ  اليػـو عليػك:فيقوؿ ،
 ؟فيقػػوؿ: اي رب مػػا ىػػذه الةطاقػػة مػػع ىػػذه السػػجالت،فيقػػوؿ أحضػػركه ،إال هللا كاف دمحما عةػػده كرسػػولو 

، فتوضػػع السػػجالت ُب كفػػة قػػاؿ: فطاشػػت السػػجالت كثقلػػت الةطاقػػة  :قػػاؿ، ك ال تتلػػ  نػػأفيقػػاؿ: 
 . (ِ)كال يثقل شيت بسمميحرلا نمحرلا هللا  (

ۀ  ہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  چ  كقػػد دؿ علػػى كزنػػو قولػػو تعػػاا : اثلثػػان: العامػػل نفسػػو

چھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ   ﮲  ﮳  
أف الكافر ال  -هللا تعاارٞبو –، كقد بْب ذلك الشيخ السعدم (ّ)

أم –يقاـ لو كزف يـو القيامة ٢بقارتو بسةا كفره اب كرسولو فقاؿ عند تفسّبه ل ية:" ذلك جزاؤى  
چ﮲ چ حةػػوط أعمػػا٥ب ، كأنػػو ال يقػػاـ ٥بػػ  يػػـو القيامػػة، -الكفػػار

٢بقػػارهت  كخسػػته ، بكفػػرى  آبايت (ْ)
 .(ٓ)ك يسخركف منو" هللا، كاٚباذى  آايتو كرسلو، ىزكا يستهزئوف  ا، 

 كأدلتو .  صفتو اضتوض  اظتطلب السابع:
ُب اشػػر يػػرده ىػػو كأمتػػو. جػػات كصػػفو ُب   -–ا٢بػػوض مػػورد عتػػي  أعطػػاه هللا لنةينػػا دمحم  

النصوص أنو أشد بياضا من اللنب، كأبرد من الثلج ،كأحلى من العسل ،كأطيا رٰبا مػن ا٤بسػك، كىػو 

                                                                                                                                                                                     

أخرجو مسل   ك، َّْٔ(،رق  ا٢بديث:ِِّٓ/  ٓفضل التسةيح ،) :كتاب الدعوات ، ابب ،  صحيحوُب  الةخارمأخرجو (ُ)
 . َُِٕ(، رق  ا٢بديث:َٕ/  ٖكىالدُّعىاًت. )كتاب: الذكر كالدعات كالتوبة ،ابب: فىٍضًل التػٍَّهًليًل كىالتٍَّسًةيًح ،  صحيحوُب 
(،رق  ُِّ/  ِ،مسند ا٤بكثرين من الصحابة،) مسند عةد هللا بن عمرك رضي هللا تعاا عنهما (، )دسناظتأخرجو أٞبد ُب  (ِ)

/  ٓما جات فيمن ٲبوت كىو يشهد أف ال إلو إال هللا  ،)  :ابب، ، كتاب اإلٲباف سننال ُبأخرجو الَبمذم .ك ْٗٗٔا٢بديث: 
 . تعليق شعيا األرنؤكط : إسناده قوم رجالو ثقات رجاؿ الصحيح غّب إبراىي  بن إسحاؽ الطالقا . ِّٗٔ(،رق  ا٢بديث:ِْ
 .َُٓية:آالكهف ( سورةّ)
 .َُٓية:جزت من آالكهف ( سورةْ)
 (.ْٕٖ/ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، انتر:( ٓ)
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مػػن زكاايه مسػػّبة شػػهر، ٲبػػد مػػاؤه مػػن ا١بنػػة ، فيػػو زاكيػػة  سػػوات، كػػلُب غايػػة االتسػػاع ، عرضػػو كطولػػو 
 ميزاابف ٲبدانو من ا١بنة،أحدٮبا من ذىا كاآلخر من فضة، كآنيتو كعدد ٪بـو السمات.

 -–كا٢بوض يكوف ُب أرض اشر كٲبد ماؤه من الكوثر كىو  ر آخر أعطاه هللا لنةينػا دمحم
 .(ُ)چڎ    ڎ  ڈ  ڈ  ٹ ٹ چ ُب ا١بنة. 

ا٢بػػػػوض ا٤بػػػػوركد عنػػػػد تفسػػػػّبه ٥بػػػػذه اآليػػػػة  -رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا -كقػػػػد كصػػػػف الشػػػػيخ السػػػػعدم
أم: ا٣بػػػّب الكثػػػّب،  (ِ)چڎ    ڎ  ڈ  ڈ  چ ٩بتنػػػا عليػػػو: فقػػػاؿ:"يقوؿ هللا تعػػػاا لنةيػػػو دمحم 

يـو القيامػة، مػن النهػر الػذم يقػاؿ لػو:  الكػوثر كالفضل الغزير، الذم من ٝبلتو، ما يعطيو هللا لنةيو 
كمن ا٢بوض طولو شهر، كعرضو شهر، ماؤه أشد بياضنا من اللنب، كأحلى من العسل، آنيتو كنجػـو  ،

ا"  . (ّ)السمات ُب كثرهتا كاستنارهتا، من شرب منو شربة مل يتما بعدىا أبدن
 حديث عن منها: كقد دؿ على ثةوت ا٢بوض كأنو حق كثّب من األحاديث الصحيحة

:) حوضي مسّبة شهر ماؤه أبيض من اللػنب كرٰبػو أطيػا قاؿ النيب عةد هللا بن عمرك قاؿ:
 . (ْ)من ا٤بسك ككيزانو كنجـو السمات من شرب منها فال يتما أبدا (

قػػػاؿ :) إف قػػػدر حوضػػػي كمػػػا بػػػْب أيلػػػة  - -كحػػػديث أنػػػس بػػػن مالػػػك هنع هللا يضر أف رسػػػوؿ هللا 
 .(ٓ)كإف فيو من األابريق كعدد ٪بـو السمات( ،كصنعات من اليمن 

   كأدلتو. الصراط  صفتو :الثامن اظتطلب

. كُب الشػػرع: جسػػر ٩بػػدكد علػػى مػػًب جهػػن  يػػرده األكلػػوف (ُ)الصػػراط ُب اللغػػة: الطريػػق الواضػػح
كاآلخػػركف كىػػو طريػػق أىػػل اشػػر لػػدخوؿ ا١بنػػة. كقػػد دلػػت األدلػػة مػػن الكتػػاب كالسػػنة علػػى إثةػػات 

                                                           

 .ُآية:الكوثر سورة (ُ)
 .ُآية:الكوثر سورة  (ِ)
  (.ّٓٗ/ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، ،كانتر:ُْص،ُطالتنبيهات اللطيفة  ، : السعدمانتر (ّ)
ُب  مسل  أخرجو ،كَِٖٔ،رق  ا٢بديث:(َِْٓ/ٓ) ا٢بوض، ابب: ُب كتاب الرقاؽ،،  صحيحوُب  الةخارمأخرجو  (ْ) 

    . ُُُٔرق  ا٢بديث: ،(ٔٔ/  ٕ)كىًصفىاتًًو. - -كتاب الفضائل ،ابب: ًإثٍػةىاًت حىٍوًض نىًةيًٌنىا   ، صحيحو
ُب  مسل  أخرجو .ك َِٗٔ،رق  ا٢بديث: (َِْٓ/ٓ)ض، ُب ا٢بو  ابب: كتاب الرقاؽ،،  صحيحوُب  الةخارمأخرجو  (ٓ) 

 .ُّٓٔا٢بديث:  (، رق َٕ/  ٕ)كىًصفىاتًًو. - -كتاب الفضائل ، ابب: ًإثٍػةىاًت حىٍوًض نىًةيًٌنىا   ، صحيحو
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ک  ک  گ   گگ  گ    ڳ  ڳ      ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں    ں    ڻ     ڻ   ٹ ٹ چ الصػػػػػػػراط. 

چڻ  ڻ  
إا أحػػػواؿ ا٣بالئػػػق حػػْب مػػػركرى  علػػػى  -رٞبػػػو هللا تعػػاا-، كقػػد أشػػػار الشػػيخ السػػػعدم(ِ)

"كىذا خطاب لسائر ا٣بالئػق، بػرى  ك فػاجرى ، مػؤمنه  ككػافرى ، أنػو  الصراط فقاؿ عند تفسّب اآلية:
من أحد، إال سّبد النار، حكما حتمػو هللا علػى نفسػو، كأكعػد بػو عةػاده، فػال بػد مػن نفػوذه، ما منه  

 كال ٧بيد عن كقوعو.

كاختلف ُب معُب الػوركد، فقيػل: كركدىػا، حضػورىا للخالئػق كلهػ ، حػٌب ٰبصػل االنزعػاج مػن  
بػػػردا كسػػػالما. كػػػل أحػػػد، ٍب بعػػػد، ينجػػػي هللا ا٤بتقػػػْب. كقيػػػل: كركدىػػػا، دخو٥بػػػا، فتكػػػوف علػػػى ا٤بػػػؤمنْب 

كقيػػل: الػػوركد، ىػػو ا٤بػػركر علػػى الصػػراط، الػػذم ىػػو علػػى مػػًب جهػػن ، فيمػػر النػػاس علػػى قػػدر أعمػػا٥ب ، 
فمنه  من ٲبر كلمح الةصر، ككػالريح، ككاجاكيػد ا٣بيػل، ككاجاكيػد الركػاب، كمػنه  مػن يسػعى، كمػنه  

 . (ّ)سا تقواه"من ٲبشي مشيا، كمنه  من يزحف زحفا، كمنه  من ٱبطف فيلقى ُب النار، كل ٕب

حػػػديث أيب سػػػعيد  ل يػػػة السػػػابقة :-رٞبػػػو هللا تعػػػاا-الشػػػيخ السػػػعدم كقػػػد دؿَّ علػػػى  تفسػػػّب
أنػػو قػػاؿ:) ٍب يػػؤتى  كىػػو حػػديث طويػػل ُب الرؤيػػة كالشػػفاعة كفيػػو عػػن رسػػوؿ هللا  -هنع هللا يضر-ا٣بػػدرم 

اب١بسػػػر فيجعػػػػل بػػػْب ظهػػػػرم جهػػػػن   . قلنػػػا اي رسػػػػوؿ هللا كمػػػا ا١بسػػػػر ؟ قػػػػاؿ :) مدحضػػػة مزلػػػػة عليػػػػو 
٥بػا السػعداف ا٤بػؤمن عليهػا  :خطاطيف ككالليا كحسكة مفلطحػة ٥بػا شػوكة عقيفػة تكػوف بنجػد يقػاؿ 

دكس ُب انر جهػن  كالطرؼ ككالربؽ ككالريح ككاجاكيد ا٣بيل كالركاب فناج مسػل  كانج ٨بػدكش كمكػ
 . (ْ)حٌب ٲبر آخرى  يسحا سحةا(

                                                                                                                                                                                     

 (.ُِٓ/  ُ)  د.ط  اظتعجم الوسيطدمحم النجار،  ،حامد عةد القادر ،إبراىي  مصطفى، أٞبد الزايت (ُ)
 .ِٕ-ُٕاآليتاف:مرمي سورة (ِ)
تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن  ،لنفس ا٤بؤلف: انتر (،ْٖٗ/ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، انتر:  (ّ)

 (. ٖٔ/ُ،)ُط ،القرآف
سورة  القيامة  چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ  :كتاب التوحيد ، ابب: قوؿ هللا تعاا،  صحيحوُب  الةخارمأخرجو  (ْ)

 . ََُٕا٢بديث: ( رق  َِٕٔ/  ٔ، ) ِّ ِِ،اآليتاف:
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أف النجػػاة ألىػػل اإلٲبػػاف ُب موقػػف الصػػراط إا  -رٞبػػو هللا تعػػاا-كقػػد أشػػار الشػػيخ السػػعدم 
:"ُب ذلك ا٤بوطن، ما ٍبىَّ إال النار قػد بػرزت، كلػيس ألحػد ٪بػاة إال ابلعةػور علػى الصػراط، كىػذا بقولو  

الػذين ٲبشػوف ُب نػورى ، كأمػا ىػؤالت، فلػيس ٥بػ  عنػد اَّلٌل عهػد ُب النجػاة ال يستطيعو إال أىػل اإلٲبػاف، 
من النار؛ ف ف شات طمس أعينه  كأبقى حركته ، فل  يهتدكا إا الصراط لو استةقوا إليػو كابدركه، كإف 

 .(ُ)شات أذىا حراكه  فل  يستطيعوا التقدـ كال التاخر"

 مع األدلة.صفتهما ككيفية اإلمياف هبما  : اصتنة كالنار التاسع اظتطلب

  كالنار.٩با ٯبا اعتقاده كاإلٲباف بو ا١بنة 

نعػػي    ا٤بتقػػْب، كىػػيىػػي ا١بػػزات العتػػي ، كالثػػواب ا١بزيػػل، الػػذم أعػػده هللا ألكليائػػو  أكالن: اصتنػػة:
الثػػواب ٤بػػن أطػػاع هللا كموضػػعها ُب السػػمات  كىػػي: داركامػػل ال يشػػوبو نقػػر، كال يعكػػر صػػفوه كػػدر، 

 السابعة عند سدرة ا٤بنتهى.

چڑ  ک    ک  ک  ک  گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   ٹ ٹ چ 
،يصػػػػػػػػف الشػػػػػػػػيخ  (ِ)

كمكا ػػا فيقػػوؿ:" ا١بنػػة ا١بامعػػة لكػػل نعػػي ، ٕبيػػث كانػػت ٧بػػال تنتهػػي  ا١بنػػة -رٞبػػو هللا تعػػاا-السػعدم
كأتكم إليهػػػػا الرغةػػػػات، كىػػػػذا دليػػػػل علػػػػى أف ا١بنػػػػة ُب أعلػػػػى  إليػػػػو  األمػػػػا ، كترغػػػػا فيػػػػو اإلرادات،

 .(ّ)األماكن، كفوؽ السمات السابعة"

ُب إحػػدل  دار األبػػرار كبػػْبَّ أصػػناؼ النعػػي  فيهػػا ،فيقػػوؿ -رٞبػػو هللا تعػػاا-كصػػف أيضػػان كقػػد 
ا٤بعةود* دار :"ظلها ٩بدكد كخّبىا غزير غّب ٧بدكد * كأ ارىا ٘برم ُب غّب أيخدكد*فتةارؾ الرب  خطةو

جػػل مػػن سػػواىا كبناىػػا * دار طابػػت لوبػػرار مناز٥بػػا ا٤بزخرفػػة كسػػكناىا. دار تةلػػغ النفػػوس فيهػػا منيتهػػا 
كمناىا * رايضها الناضػرة ٦بمػع األصػفيات ا٤بتحػابْب * كبسػاتينها الزاىػرة نزىػة ا٤بشػتاقْب * كخيػاـ اللؤلػؤ 

الؽ حساف الوجوه قد ٝبع هللا ٥بن ا١بمػاؿ كالدر على شواطع أ ارىا  جة للناظرين* فيها خّبات ا٣ب

                                                           

 (.ٖٗٔ/ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، انتر: (ُ)
 .ُٓ-ُّتاآلاي :النج سورة  (ِ)
  (.ُٖٖ/ُ)، مرجع سابا السعدم، :انتر (ّ)
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الةاطن كالتاىر من ٝبيع الوجوه*أبكاران عرابن أتراابن كا ن اللؤلؤ ا٤بكنوف* قاصرات الطرؼ من حسػنهن 
الذم قصر عن كصفو الواصفوف * مقصورات ُب خيػاـ اللؤلػؤ كالزبرجػد عػن رؤيػة العيػوف* يتمتػع أىلهػا 

رى  إا كجهػػو الكػػرمي فػػ ذا رأكا ر ػػ  تعػػاا نسػػوا مػػا ىػػ  فيػػو مػػن ُب كػػـر الػػرب الػػرحي * كينتػػركف أببصػػا
 . (ُ)النعي ...٤بثل ىذه الدار فليعمل العاملوف* كُب أعما٥با ا٤بوصلة إليها فليتنافس ا٤بتنافسوف*"

حػػْب تسػػتقةله  ا٤بالئكػػة ابلتهنئػػة ابلنعػػي  كابلنجػػاة  ا٤بتقػػْب  ُب كصػػف -رٞبػػو هللا تعػػاا-كقػػاؿ 
إذا ىذبوا كنقوا أذف ٥ب  ُب دخوؿ ا١بنة ، حٌب إذا جاؤكىػا كفتحػت أبوا ػا بشػفاعة "حٌب  :من ا١بحي 

فتلقاى  خزنة ا١بنػة ، يسػلموف علػيه  ، كيهنػو   ابلنجػاة مػن العػذاب كحصػوؿ ا٣بػّب كالثػواب  دمحم 
چې  ې  ې  ٹ ٹ چ كا٣بلػػػػود األبػػػػدم بسػػػػةا طيػػػػةه  ، ك٥بػػػػذا قػػػػالوا : 

أم : طابػػػػت   (ِ)
قلػػػػػوبك  ابلعقائػػػػػد الصػػػػػحيحة الصػػػػػادقة ، كاألخػػػػػالؽ ا١بميلػػػػػة ، كألسػػػػػنتك  بػػػػػذكر هللا كالثنػػػػػات عليػػػػػو ، 

چې  ى  ى   چ كجوارحك  ٖبدمتو كالقياـ بطاعتو : 
ف ذا دخلوىا كرأكا ما فيها من النعي   ،(ّ)

هللا علػػى منتػػو علػػيه  ا٤بقػػي  ، ٩بػػا ال عػػْب رأت ، كال أذف ٠بعػػت ، كال خطػػر علػػى قلػػا بشػػر ، ٞبػػدكا 
ابلسوابق كاإلٲباف كاألعمػاؿ الصػا٢بة ، كإب٪بػاز مػا كعػدى  بػو علػى ألسػنة رسػلو ، كعلػى أف هللا أكرثهػ  
ا١بنػػػة يتةػػػوتكف مػػػن خّباهتػػػا حيػػػث يشػػػاتكف كأىن يشػػػاتكف ٩بػػػا تشػػػتهيو األنفػػػس كتلػػػذ األعػػػْب مػػػن نعػػػي  

ى  ى     ائ  ائ  ەئ  ەئ  چ  :نوكمػػػا قػػػاؿ سػػػةحاالقلػػػوب كاألركاح ، كمػػػن نعػػػي  األبػػػداف كاألجسػػػاـ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ       ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  وئ  وئ   

چٿ  ٿ       ٿ  ٹ  ٹ       ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ          ڦ  ڦ  
، خػػػػػػػّبات األخػػػػػػػالؽ  (ْ)

 ،حساف الوجوه ، قد ٝبع هللا ٥بن حسن الةواطن كالتواىر ، فهن سركر النفس ، كقرة النواظر .

كمػػػا ُب كٛبػػػاـ ذلػػػك أف هللا ٰبػػػل علػػػيه  رضػػػوانو فػػػال يسػػػخط علػػػيه  أبػػػدا ، كأنػػػو يقػػػاؿ ٥بػػػ  :  
لك  أف ٙبيوا فػال ينادم مناد إف لك  أف تصحوا فال تسقموا أبدا كإف ) :قاؿ-النيب -عن ا٢بديث 

                                                           

 (. ْٗ-ّٗ/ُٓ) ،ُط )اطتطب   اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدم( انترُ)
 .ّٕآية:جزت من الزمر سورة (ِ)
 .ّٕآية:جزت من الزمر سورة (ّ)
 .ِّ-ُٓاآلايت:الواقعة سورة (ْ)
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، فلهػػ  كػػل مػػا (ُ) (ٛبوتػػوا أبػػدا كإف لكػػ  أف تشػػةوا فػػال هترمػػوا أبػػدا كإف لكػػ  أف تنعمػػوا فػػال تةاسػػوا أبػػدا
يشاتكف فيها كتتعلق بو أمانيه  ، ك٥ب  فوؽ ذلك ٩با مل تةلغو أمانيه  ، ك٥ب  نعي  أعلى من ذلك كلو ، 

، كاالبتهػػػاج برضػػػاه كقربػػػو ، كالسػػػركر ٗبحةتػػػو ،  كىػػػو التمتػػػع ابلنتػػػر إا كجهػػػو الكػػػرمي ، ك٠بػػػاع خطابػػػو
كذكره كٞبده ، كالثنات عليو كشكره ، ٩با يشاىدكف من كثرة ا٣بّبات ، ك سوابغ النع  كا٥بةات ، كزايدة 

نساؿ هللا أف . (ِ)النعي  كتواصلو ، ك٩با يزدادكف من معرفتو كاألنس بو ، فتةارؾ هللا ذك ا١بالؿ كاإلكراـ"
 . ٯبعلنا من أىلها
 .إثبات رؤية اظتؤمنٌن لرهبم يف دار القراراثنيان: 

كمن أصوؿ أىل السنة كا١بماعة الثابتة: إثةات رؤية ا٤بؤمنْب لر   ُب دار القرار ، كالتنع  برؤيتو كقربو 
ثةوت رؤية ا٤بؤمنْب لر   ُب ا١بنة أبدلة  على-تعااهللا  رٞبو– السعدمالشيخ كقد استدؿ  .(3)"كرضاه

 قرآنية كثّبة منها:

،:"ثواب ٲبدى  بو (ْ)چحس  خس  مس  حص  مص  جض  حض   چ  تعاا:عند تفسّبه لقولو  الدليل األكؿ:
الػػرٞبن الػػرحي ، ٩بػػا ال عػػْب رأت، كال أذف ٠بعػػت، كال خطػػر علػػى قلػػا بشػػر، كأعتػػ  ذلػػك، كأجلػػو، 

الكػػرمي، كالتمتػػع بسػػماع كالمػػو، كالتػػنع  بقربػػو، نسػػاؿ هللا تعػػاا أف ٯبعلنػػا كأفضػػلو، النتػػر إا كجػػو هللا 
.(5)منه "

                                                           

 ا٢بديث:  ، رق(َُِٖ/ ْ)، دكاـ نعي  أىل ا١بنة ابب: ُب ،كتاب ا١بنة كصفة نعيمها كأىلها  ،صحيحوأخرجو مسل  ُب  (ُ)
 .-رضي هللا عنهما–عن أيب سعيد ا٣بدرم كأيب ىريرة  .(ِّٕٖ)

تيسًن  لنفس ا٤بؤلف: ك، (ُٕ،َٕ،ٗٔ/  ُ، )ُط ،خبلصة تفسًن القرآفتيسًن اللطيف اظتناف يف  : السعدم،انتر (ِ)
 .(ِٖٖ/  ُ) ،ُط، الكرش الرزتن

  .ْٔ، صِط ،اللطيفةالتنبيهات ( انتر: السعدم، ّ)

 .ّٓ ةآي :ؽ سورة (ْ)
 (.َٖٔ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :( انترٓ)



 

432 
 

،:"ىػػؤالت الػػذين أحسػػنوا، (ُ)چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻپ  چ  كعنػػد قولػػو تعػػاا: :الثػػاين الػػدليل
النتر إا كجو هللا الكرمي، ك٠باع  :كىي (ّ)چٻپ    چكىي ا١بنة الكاملة ُب حسنها:،(ِ)چٻ  پ  چ٥ب  

.(ْ)كالمو، كالفوز برضاه كالةهجة بقربو، فةهذا حصل ٥ب  أعلى ما يتمناه ا٤بتمنوف، كيسالو السائلوف"

 ا١بنة: كىي ا٢بسُب ا٤بنزلة أم":،(ٓ)چٻ  پ  چ عند ىذه اآلية-رٞبو هللا تعاا-كيقوؿ اإلماـ األلوسي
.(ٕ)"جاللو جل الكرمي ر   كجو إا النتر :كىي، (ٔ)چٻپ    چ

"قػاؿ هللا سػةحانو :،(ٖ)چپ  ڀ    ڀ    ڀ   ڀ      ٺ  ٺ        ٺ  چ  كعنػد قولػو تعػاا: :الثالػث  الػدليل
أم: حسػنة  يػة، ٥بػا ركنػق كنػور، ٩بػا ىػ  فيػو (ٗ)چپ  ڀ    ڀ   چ ُب جزات ا٤بؤثرين ل خرة على الدنيا: 

تنتػػػػر إا ر ػػػػا علػػػػى  أم:(01) چڀ      ٺ  ٺ   چ مػػػػن نعػػػػي  القلػػػػوب، ك جػػػػة النفػػػػوس، كلػػػػذة األركاح، 
حسػػػا مػػػراتةه : مػػػنه  مػػػن ينتػػػره كػػػل يػػػـو بكػػػرة كعشػػػيا، كمػػػنه  مػػػن ينتػػػره كػػػل ٝبعػػػة مػػػرة كاحػػػدة، 
فيتمتعوف ابلنتر إا كجهو الكػرمي، كٝبالػو الةػاىر، الػذم لػيس كمثلػو شػيت، فػ ذا رأكه نسػوا مػا ىػ  فيػو 

ت كجػوىه  فػازدادكا ٝبػاال إا من النعي  كحصل ٥ب  من اللذة كالسػركر مػا ال ٲبكػن التعةػّب عنػو، كنضػر 
.(ُُ)ٝبا٥ب ، فنساؿ هللا الكرمي أف ٯبعلنا معه "

                                                           

 .ِٔآية:يونس سورة (ُ)
 .ِٔآية:جزت من يونس سورة (ِ)
 .ِٔآية:جزت من يونس سورة (ّ)
 (.ِّٔ/  ُ ،)ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ْ)
 .ِٔآية:جزت من يونس سورة (ٓ)
 .ِٔآية:جزت من يونس سورة (ٔ)
 .(ِْٖ/  ٕ)، ُط ،ركح اظتعاينانتر: اآللوسي، (ٕ)
 .ِّ،ِِاآليتاف:القيامة سورة (ٖ)
 .ِِ:آيةالقيامة سورة (ٗ)
 .ِّآية :القيامة سورة (َُ)
 (.ٖٗٗ/  ُ)، ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ُُ)
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كجوه كثّبة  أم:"(ُ)چپ  ڀ    ڀ   چ  عند ىذه اآلية-رٞبو هللا تعاا-كيقوؿ اإلماـ األلوسي       
نضرة من عتي  ا٤بسرة يشاىد عليها ،كىي كجوه ا٤بؤمنْب ا٤بخلصْب يـو إذ تقـو القيامة  ية متهللة 

 .(ِ)" النعي 


كا٤بقصػػود أف اآلايت السػػابقة بينػػت أف الرؤيػػة اثبتػػة للمػػؤمنْب فسػػّبكنو عيػػاانن كمػػا دلػػت اآلايت 
كال ينكػر ذلػك إال ا٤بعطلػة مػن ا١بهميػة كغػّبى . كدلػيله  علػى عػدـ الرؤيػة آبيتػْب مػن  القرآنية بػذلك ،

 كٮبا :(ّ)القرآف 

ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ٹ ٹ چ  اآليػػػة األكىل:

﮿    ﯀    ﯁                                    ڭ   ڭ  

.(ْ)چڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   

چٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹ ٹ چ  كاآليػػػػػػػػػػػػػػة الثانيػػػػػػػػػػػػػػة:

كػػاف الفهػػ  صػػافيا كخاليػػا مػػن التحريػػف كالتاكيػػل. كقػػد رد   إليػػو، إذاكلػػيس ُب اآليتػػْب دليػػل ٤بػػا ذىةػػوا .(ٓ)
ُب اسػػػتدال٥ب   ا٣بػػػاطع ىػػػذا  عنػػد تفسػػػّبه ٥بػػػاتْب اآليتػػػْب ،  -رٞبػػػو هللا تعػػاا-علػػيه  الشػػػيخ السػػػعدم

 كأكضح أنو ليس فيهما داللة ٤با ذىةوا إليو . 

 ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸ چ  كىػػػػي قولػػػػو تعػػػػاا: اآليػػػػة األكىلفقػػػاؿ عنػػػػد 

﮾  ﮿    ﯀    ﯁                               ﮻  ﮼  ﮽   ﮹﮺  

                                                           

 .ِِ:آيةالقيامة سورة (ُ)
 .(ْٕٗ/  ُِ)، مرجع ساباانتر: اآللوسي، (ِ)
 .ِْٗ-ِّٗص ،ِسعدم  طعبد الرزتن ابن  لشيخالعةَّاد، اعةد الرزاؽ انتر:  (ّ)
 .ُّْآية:األعراؼ سورة (ْ)
 .َُّآية:األنعاـ سورة (ٓ)
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إا -موسػػى –:" تشػػوؽ ،(ُ)چ      ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ      ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   
رؤية اَّلٌل، كنزعت نفسو لذلك، حةا لربو كمودة لرؤيتو.

أم: لػػن تقػػدر اآلف علػػى رؤيػػٍب، فػػ ف (ّ)چ﮼  ﮽  چاَّللًَّ (ِ)چ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹﮺  ﮻    ـ چ ػػػػف
اَّلٌل تةػارؾ كتعػاا أنشػا ا٣بلػق ُب ىػذه الػدار علػى نشػاة ال يقػدركف  ػا، كال يثةتػوف لرؤيػة اَّلٌل، كلػيس ُب 
ىذا دليل على أ   ال يركنو ُب ا١بنة، ف نو قد دلت النصوص القرآنية كاألحاديث النةوية علػى أف أىػل 

تمتعػػوف ابلنتػػر إا كجهػػو الكػػرمي، كأنػػو ينشػػئه  نشػػاة كاملػػة، يقػػدركف ا١بنػػة يػػركف ر ػػ  تةػػارؾ كتعػػاا كي
مقنعػا ٤بوسػى  -معها على رؤية اَّلٌل تعاا، ك٥بذا رتا اَّلٌل الرؤية ُب ىذه اآلية على ثةوت ا١بةػل، فقػاؿ 

    چإذا ٘بلػػى اَّلٌل لػػو(ْ)چ﮾  ﮿    ﯀    ﯁           چ -ُب عػػدـ إجابتػػو للرؤيػػة 

.(ٓ)چ

أم: ا ػاؿ مثػل الرمػل، انزعاجػا  (ٕ)چ    چ األص  الغلػيظ(ٔ)چ          چ
چچحػْب رأل مػا رأل(ٖ)چ      چمن رؤية اَّلٌل كعدـ ثةوتو ٥بػا

فتةػْب لػو حينئػذ أنػو إذا مل (ٗ)

                                                           

 .ُّْآية:األعراؼ سورة (ُ)
 .ُّْآية:جزت من األعراؼ سورة (ِ)
 .ُّْآية:جزت من األعراؼ سورة (ّ)
 .ُّْآية:جزت من األعراؼ سورة (ْ)
 .ُّْآية:جزت من األعراؼ سورة (ٓ)
 .ُّْآية:جزت من األعراؼ سورة (ٔ)
 .ُّْآية:جزت من األعراؼ سورة (ٕ)
 .ُّْآية:جزت من األعراؼ سورة (ٖ)
 .ُّْآية:جزت من األعراؼ سورة (ٗ)
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الػذم يثةت ا١بةل لرؤية اَّلٌل، فموسى أكا أف ال يثةت لذلك، كاسػتغفر ربػو ٤بػا صػدر منػو مػن السػؤاؿ، 
.(ِ)أم: تنزيها لك، كتعتيما عما ال يليق ٔباللك" (ُ)چڭ  ڭ  چمل يوافق موضعا كلذلك

ٿ  ٹ   ٹ   ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  چ  :قولو عز شانوكىي  اآلية الثانيةكقاؿ عند 

لعتمتػػػو، كجاللػػػو ككمالػػػو، أم: ال ٙبػػػيط بػػػو األبصػػػار، كإف    (ْ)چٿ  ٹ   ٹ چ :،(ّ)چڦ  ڦ   
. ف نػو إذا  كانت تراه، كتفرح ابلنتر إا كجهو الكرمي، فنفي اإلدراؾ ال ينفي الرؤية، بػل يثةتهػا اب٤بفهػـو

 نفى اإلدراؾ، الذم ىو أخر أكصاؼ الرؤية، دؿ على أف الرؤية اثبتة.

ف نػػو لػػو أراد نفػػي الرؤيػػة، لقػػاؿ "ال تػػراه األبصػػار" ك٫بػػو ذلػػك، فعلػػ  أنػػو لػػيس ُب اآليػػة حجػػة 
 رؤية ر   ُب اآلخرة، بل فيها ما يدؿ على نقيض قو٥ب . ٤بذىا ا٤بعطلة، الذين ينفوف

ك٠بعػػػػػػو ٔبميػػػػػػع  أم: ىػػػػػػو الػػػػػػذم أحػػػػػػاط علمػػػػػػو، ابلتػػػػػػواىر كالةػػػػػػواطن،  (ٓ)چٹ  ٹ  ڤڤ  چ 
ڤ  ڤ  چ صػػغارىا، ككةارىػػا، ك٥بػػذا قػػاؿ:  األصػػوات التػػاىرة، كا٣بفيػػة، كبصػػره ٔبميػػع ا٤بةصػػرات،

.ربنػػا ال (ٕ)السػػرائر كا٣بفػػااي، كا٣بةػػااي كالةػػواطن"الػػذم لطػػف علمػػو كخربتػػو، كدؽ حػػٌب أدرؾ   (ٔ)چڦ  
 كالشوؽ إا لقائك. ٙبرمنا لذة النتر إا كجهك الكرمي،

                                                           

 .ُّْآية:جزت من األعراؼ سورة (ُ)
 (.َِّ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترِ)
 .َُّآية:األنعاـ سورة (ّ)
 .َُّآية:جزت من األنعاـ سورة (ْ)
 .َُّآية:جزت من األنعاـ سورة (ٓ)
 .َُّآية:جزت من األنعاـ سورة (ٔ)
 (.ِٖٔ/  ُ ،)ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر  (ٕ)
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فهػػي دار العقػػاب األبػػدم للكػػافرين كا٤بشػػركْب كا٤بنػػافقْب النفػػاؽ االعتقػػادم ،ك٤بػػن  النػػاراثلثػػان: 
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ٹ ٹ چ  شػػات هللا مػػن عصػػاة ا٤بوحػػدين بقػػدر ذنػػو   ٍب مػػآ٥ب  إا ا١بنػػة. كمػػا

چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵      ﮶   ﮷  
(ُ). 

ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ٹ ٹ چ  ،ك٥بػا سػةعة أبػواب  كموضعها ُب األرض السػابعة .

چ﮲  ﮳  
(ِ). 

عػذاب أىػل النػار كمػا يلقونػو مػن أصػنافو ُب جهػن    -رٞبو هللا تعاا-كيصف الشيخ السعدم
"مػػػػا أشػػػػد شػػػػقاتى  كعنػػػػاتى  ؛ ينػػػػوع علػػػػيه  العػػػػذاب أنواعػػػػا ، فتػػػػارة يعػػػػذبوف ابلسػػػػعّب اػػػػرؽ  :بقولػػػػو

لتػواىرى  كبػواطنه  ، كلمػا نضػجت جلػػودى  بػدلوا جلػودا غّبىػا ، كاترة ابلزمهريػػر الػذم قػد بلػغ بػػرده 
أغيثػػوا  أف يهػػرم اللحػػـو كيكسػػر العتػػاـ ، كاترة اب١بػػوع ا٤بفػػرط كالعطػػش ا٤بفتػػع ، كإذا اسػػتغاثوا لػػذلك

بشػجرة الزقػـو الػٍب ٚبػرج  ؛بعذاب آخر ، كلوف من الشقات ينسي ما سةقو ، فيغاثوف بطعاـ ذم غصػة 
ُب أصػػل ا١بحػػي  ، كٜبرىػػا ُب غايػػة ا٤بػػرارة كالنػػًب كا٢بػػرارة ، إذا كصػػلت بطػػو   غلػػت فيهػػا كغلػػي ا٢بمػػي  

 الذم يوقد عليو ُب النار .
ڈ  ژ        ژ  ڑڑ   ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ٹ ٹ چ

،إذا قرب إليها فػال يػدعه  العطػش مػع ذلػك أف يتناكلوىػا ، فػ ذا (ّ) چک     ک  ک  ک  گ  
كصػػػلت إا بطػػػو   قطعػػػت أمعػػػاتى  ، كال يزالػػػوف ُب عػػػذاب متنػػػوع شػػػديد ، ال يفػػػَب عػػػنه  العػػػذاب 

ٹ  ڤڤ  ڤ      ٹ  ٹ  ٹٹ ٹ چ  سػاعة ، كال يرجػوف رٞبػة كال فرجػا ، يتمنػوف ا٤بمػات ليسػَبٰبوا ،

چڤ        ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ          ڃ  
، فال تلوموا إال أنفسك  ٤با أسلفتموه (ْ)

أسلفتموه من ا١برائ ...فحينئذ يياسوف من كل خّب ، كمن كل فرج كراحة ، كيتيقنوف أنو ا٣بلود الدائ  

                                                           

 .ْٖآية:النسات سورة (ُ)
 .ْْآية:ا٢بجر سورة (ِ)
 .ِٗآية:الكهف سورة (ّ)
 .ٖٕ،ٕٕاآليتاف:الزخرؼ سورة  (ْ)
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كمػا قػرب إليهػا مػن قػوؿ كعمػل ، كنعػوذ بػو مػن  ا١بنػة،كالعذاب األبدم كالشقات ا٤بسػتمر . فنسػاؿ هللا 
 . (ُ)النار ، كما قرب إليها من قوؿ كعمل"

"قػػػد فػػػاهت  مػػػرادى  ك مطلػػػو   . كاعَبفػػػوا  كيصػػػف لسػػػاف حػػػا٥ب  كىػػػ  ُب عػػػذاب النػػػار فيقػػػوؿ:
اي ثةػوراهن اي حسػرتنا علػى مػا فرطنػا ُب جنػا هللا  كالثةػور:بذنو   كأحاطت  ػ  ذنػو   يػدعوف ابلويػل 

 . (ِ)فما لنا من شافعْب" العنا.كربنا من دار العقاب ك٘بدد أ . كالعذاب كالشقافتيعة  كأحزننا من
 اإلمياف ابصتنة كالناررابعان: األمور اليت يتحقا هبا 

 اإلمياف ابصتنة كالنار يتحقا بثبلثة أمور:
 االعتقاد ا١باـز أب ما حق كأف ا١بنة دار ا٤بتقْب كالنار دار الكافرين كا٤بنافقْب . األكؿ:األمر  

ژ  ژ  ڑ          ڑ  ک  ک  ک  ک   گ   گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ٹ ٹ چ 

ڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھھ   

﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ذلك  إا -رٞبو هللا تعاا-السعدم.كقد أشار الشيخ (ّ) چے  ے  ۓ  ۓ﮲  
 فيقوؿ عند تفسّب اآلايت :

ک   گ     چ أم: عتيمػػػػػػػة الوقػػػػػػػود شػػػػػػػديدة ا٢بػػػػػػػرارة  (ْ) چ ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  کچ  "

أم: ليةلػػػػػغ العػػػػػػذاب مػػػػػنه  كػػػػػػل    (ٔ) چگ  گ  ڳ  ڳ  ڳڳ    چأم: احَبقػػػػػت    (ٓ) چگ  
مةلغ. ككما تكرر منه  الكفر كالعناد كصار كصفا ٥ب  كسجية؛ كػرر علػيه  العػذاب جػزات ًكفاقػا، ك٥بػذا 

 أم: لو العزة العتيمة كا٢بكمة ُب خلقو كأمره، كثوابو كعقابو.   (ٕ) چڱ    ڱ   ڱ  ڱ  ں    چقاؿ: 

                                                           

 ("بتصرؼ".ٕٓ،ْٕ،ّٕ/  ُ، )ُط ،تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف : السعدم،انتر (ُ)
 (. ِٗ/ُٓ)،ُط )اطتطب   الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم اجملموعة ،: السعدمانتر (ِ)
 .ٕٓ، ٔٓاآليتاف :النسات (سورةّ)
 .ٔٓ:جزت من آية النسات (سورةْ)
 .ٔٓ:جزت من آية النسات (سورةٓ)
 .ٔٓ:جزت من آية النسات (سورةٔ)
 .ٔٓ:جزت من آية النسات (سورةٕ)
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مػػػػػػػػػػن الواجةػػػػػػػػػػات   (ِ) چڻ  ڻ     چأم: اب كمػػػػػػػػػػا أكجػػػػػػػػػػا اإلٲبػػػػػػػػػػافى بػػػػػػػػػػو    (ُ) چڻ  ڻ    چ
ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ    ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ﮲  ﮳  ﮴  ﮵       چكا٤بسػػػػػػتحةات 

 . (ْ)"   (ّ) چ﮶  

چڀ  ڀچ  اعتقاد كجودٮبا اآلف .قاؿ تعاا عن ا١بنػة: الثاين :األمر  
،كقػاؿ تعػاا عػن النػار (ٓ)

 كغّبىا من اآلايت. (ٔ)چىئ  ىئ چ :

فاتفق أىل السنة على أف ا١بنة كالنار  ُب ىذا ا٤بعتقد :"-رٞبو هللا تعاا-قاؿ ابن أيب العز ا٢بنفي
٨بلوقتاف موجوداتف اآلف، كمل يزؿ أىل السنة على ذلك، حٌب نةغت انبغة من ا٤بعتزلة كالقدرية، 

على ذلك أصله  الفاسد الذم كضعوا فانكرت ذلك، كقالت: بل ينشئهما هللا يـو القيامة. كٞبله  
بو شريعة ٤با يفعلو هللا، كأنو ينةغي أف يفعل كذا، كال ينةغي لو أف يفعل كذا. كقاسوه على خلقو ُب 

أفعا٥ب ، فه  مشةهة ُب األفعاؿ، كدخل التجه  فيه ، فصاركا مع ذلك معطلة. كقالوا: خلق ا١بنة قةل 
اكلة . فردكا من النصوص ما خالف ىذه الشريعة الةاطلة ا١بزات عةث، أل ا تصّب معطلة مددان متط

.(ٕ)"الٍب كضعوىا للرب تعاا، كحرفوا النصوص عن مواضعها، كضللوا كبدعوا من خالف شريعته 

ُب تفسػػّبه إا مسػػالة كجػػود ا١بنػػة كالنػػار كأ مػػا  -رٞبػػو هللا تعػػاا-كقػػد أشػػار الشػػيخ السػػعدم 
االعتقاد الصحيح الذم دلت عليو نصوص الكتاب كالسنة، ٖبالؼ ما معداتف اآلف كبْب أف ىذا ىو 

ىئ   چذىػػا إليػػو ا٤بعتزلػػة أب مػػا ٚبلقػػاف يػػـو القيامػػة .فقػػاؿ رٞبػػو هللا تعػػاا عنػػد تفسػػّبه لقولػػو تعػػاا:

                                                           

 .ٕٓ:جزت من آية النسات (سورةُ)
 .ٕٓآية :جزت من النسات (سورةِ)
 .ٕٓ:جزت من آية النسات (سورةّ)
 (.ُِٖ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترْ)
 .ُّّآية:جزت من آؿ عمراف سورة (ٓ)
 .ُُّآية:جزت من ، سورة آؿ عمرافِْآية:جزت من الةقرة سورة (ٔ)
  . >;8 – :;8ص ،ط، د.الطحاكيةالعقيدة  ا٢بنفي، شرحابن أيب العز  انتر: (ٕ)
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،:" ىػػذه اآليػػػة ك٫بوىػػػا مػػػن اآلايت، دليػػػل ٤بػػػذىا أىػػػل السػػػنة كا١بماعػػػة، أف ا١بنػػػة كالنػػػار (ُ)چىئ
 . (ِ)للمعتزلة"٨بلوقتاف، خالفا 

أشػػػار اعتقػػػاد دكامهمػػػا كبقائهمػػػا كأ مػػػا ال تفنيػػػاف كال يفػػػُب مػػػن فيهمػػػا .كقػػػد  الثالػػػث:األمػػػر 
 إا ىذا الرأم من خالؿ تفسّبه ل ايت التالية: -رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدم

چھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳  ﮴  چ  قولو تعاا:الدليل األكؿ:
يقػوؿ عػن خلػود  (ّ)

چھ  ھ چ  ا١بنػػػػة: "
چے  ے  ۓۓ  چ أم: ا١بنػػػػة كمػػػػا فيهػػػػا مػػػػن النعػػػػي  ا٤بقػػػػي ،   (ْ)

هللا ُب ،(ٓ)
امتثػػاؿ أكامػػره، كاجتنػػاب نواىيػػو، فػػ ف نعػػي  الػػدنيا مػػنغر منكػػد، منقطػػع، كنعػػي  اآلخػػرة اتـ كامػػل، ال 

چحت  خت  مت  ىت   ٹ ٹ چ  يفُب أبدا، بل ىو على الدكاـ ُب تزايد كتواصل،
(ٔ) "(ٕ). 

ائ  ائ   ەئ  ەئ    وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئ  ۆئۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ      ٹ ٹ چ     الػدليل الثػاين:

كيقػػوؿ عػػن خلػػود النػػار :"خالػػدين فيهػػا أبػػدا، إال ا٤بػػدة الػػٍب شػػات هللا، أف ال يكونػػوا فيهػػا، ،(ٖ) چىئ  
، فاالسػتثنات علػى ىػذا، راجػع إا مػا -رٞبهػ  هللا تعػاا-كذلك قةل دخو٥با، كما قالػو ٝبهػور ا٤بفسػرين

 .(ٗ)دخو٥با، فه  خالدكف فيها ٝبيع األزماف، سول الزمن الذم قةل الدخوؿ فيها"قةل 
قد كافق عقيدة أىل السنة ُب طرحو ألحواؿ -رٞبو هللا تعاا–٩با تقدـ تةْب لنا أف الشيخ السعدم 

يشتمل يـو القيامة على مراحل عتيمة ك ابلَبتيا الساعة  أحداثمن  اليـو اآلخر كتفاصيلو ،
                                                           

 .ُُّآية:جزت من ، سورة آؿ عمرافِْآية:جزت من الةقرة (سورةُ)
، ِسعدم  طعبد الرزتن ابن  لشيخالعةَّاد، اعةد الرزاؽ كانتر: (. ْٓ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترِ)

 (.ِٖٗص)
 .َُٗآية:يوسف سورة (ّ)
 .َُٗآية:جزت من يوسف سورة (ْ)
 .َُٗآية:جزت من يوسف سورة (ٓ)
 .َُٖآية:جزت من ىود سورة (ٔ)
 (.َْٔ/  ُ،) مرجع سابا السعدم، :انتر  (ٕ)
 .َُٕآية:سورة ىود (ٖ)
 (.ّٖٗ/  ُ،) ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ٗ)
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، كأٌكؿ ىذه ا٤براحل ىو بعث الٌناس النةوية  ىائلة ًٌب ذكرىا ُب نصوص القرآف كالسٌنةكمواقف 
كخركجه  من القةور، كحشرى  ٝبيعان حفاةن عراةن، ٍبٌ بعد ذلك أيٌب األنةيات للفصل ُب أمرى ، فتكوف 

تابو بيمينو أك الٌشفاعة الكربل ٌمد عليو الٌصالة كالٌسالـ، ٍبٌ تتطاير الٌصحف كأيخذ كٌل إنساف ك
 الو، ٍبٌ تينٌصا ا٤بوازين، كتيوزىف األعماؿ، كتىتةع كٌل أٌمة ما كانت تعةده ُب ا٢بياة الٌدنيا، ٍبٌ يػيرىٌد النٌاس 

تامل كذلك 
ى
على ا٢بوض، ٍبٌ ا٤بركر على الٌصراط، ٍبٌ كقوؼ النٌاجْب من ىذه ا٤براحل على قنطرة ا٤ب

 .أك النٌار، ٍبٌ ا٣بركج من الٌنار ٤بن دخلها من ا٤بؤمنْبللميقاصة فيما بينه ، ٍبٌ دخوؿ ا١بٌنة 
 

كيليػػػو  اآلخػػػر،ابإلٲبػػػاف ابليػػػـو األصػػػوؿ العقديػػػة ا٤بتعلقػػػة  الرابػػػع: ك ػػػذا نصػػػل إا  ايػػػة الفصػػػل
 كهللا كيل االحساف.ُب القضات كالقدر. ابإلٲبافا٣بامس بعنواف: األصوؿ العقدية ا٤بتعلقة الفصل 
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 .القضا  كالقدريف  ابإلميافالفصل اطتامس: األصوؿ العقدية اظتتعلقة 
إف اإلٲبػػاف ابلقػػدر ىػػو اػػك ا٢بقيقػػي لتحقيػػق اإلٲبػػاف اب تعػػاا علػػى الوجػػو الصػػحيح، كىػػو االختةػػار 
القوم ٤بدل معرفة اإلنساف بربو تعاا، كما يَبتا على تلك ا٤بعرفة من يقْب صادؽ اب تعاا، كإٲباف 

ف ما تعيشو ا٤بخلوقات ُب ىذا الكوف ػ كمنهػا اإلنسػاف ػ مػن فػوارؽ ُب الصػفات كاألحػواؿ ا٤بتغػّبة مػا أب
ىو إال ٢بك  عتيمة أرادىا سةحانو كتعػاا كقػدرىا كقضػاىا، كبػذلك يػزداد اإلٲبػاف، كتطمػئن النفػوس، 

 كتنقاد لشرع ر ا كخالقها عز كجل.

اجة الشديدة إليػو، ١بهلػوه، كٚبةطػوا ُب دايجػّب كلو غفل الناس عن تعل  مسائل القدر، مع ا٢ب
، كبتلػػك  التػػالـ؛ إذ تعجػػز العقػػوؿ عػػن معرفػػة ذلػػك إال ابالىتػػدات بكتػػاب هللا تعػػاا كسػػنة رسػػولو 

الغفلػػػػة عػػػػن تعلمػػػػو ينفػػػػتح الةػػػػاب ألىػػػػل األىػػػػوات كالةػػػػدع لينصػػػػركا مػػػػذاىةه  كيشوشػػػػوا علػػػػى ا٤بسػػػػلمْب 
 عقيدهت .

كقد اىت  علمات اإلسالـ قدٲبا كحػدثيا ٗبسػائل اإلٲبػاف ابلقضػات كالقػدر، كأفػردكا لػو ا٤بصػنفات، 
فقد أبرز ىذه القضية ُب تفسّبه كُب غّبىا من كتةػو ،كخاصػة   -رٞبو هللا تعاا-كمنه  الشيخ السعدم

عػػرض كثػػّب مػػن ،كفػػيه   ة"ة ُب حػػل ا٤بشػػكلة القدريَّػػة شػػرح القصػػيدة التائيَّػػالةهيٌػػ ةرٌ ا٤بسػػمى "الػػدُّ كتابػػو 
 ، كالٍب تتضح من خالؿ ا٤بةاحث التالية:مسائل القدر 

 القضا  كالقدر كالفرؽ بينهما. اظتبحث األكؿ: تعريف
 الثاين: حكم اإلمياف ابلقضا  كالقدر كأدلتو.اظتبحث         
 الثالث: مراتب اإلمياف ابلقضا  كالقدر.اظتبحث         
 كالقدر.القضا  يف السنة  عقيدة أىل :اظتبحث الرابع        

 .: حكم الرضى بقضا  هللا كقدرهاظتبحث اطتامس



 

442 
 

 اظتبحث السادس: مسائل القدر.        
 .ذترات اإلمياف ابلقضا  كالقدر اظتبحث السابع:       

 
 

 القضا  كالقدر كالفرؽ بينهما. اظتبحث األكؿ: تعريف
 :اللغةيف تعريف القضا  كالقدر  :األكىلاظتطلب 

 تعريف القضا  لغةن: أكالن:

ىػػو اب٤بػػد كيقصػػر؛ معنػػاه: ا٢بكػػ  كاإلتقػػاف كاإلنفػػاذ، أصػػلو: قضػػام؛ ألنػػو مػػن قضػػيت، إال أف اليػػات ٤بػػا 
 ىػ :ّٓٗ)ت  - رٞبو هللا-جاتت بعد األلف قلةت ٮبزة، قاؿ ابن فارس 

 .(ُ)كإنفاذه""القاؼ كالضاد كا٢برؼ ا٤بعتل أصل صحيح يدؿ على إحكاـ أمر كإتقانو 

كقد يكوف ٗبعُب الفراغ؛ يقاؿ: قضيت حاجٍب؛ أم فرغت منها، كيكوف ٗبعػُب األدات كاإل ػات؛ 
چڇ  ڇ    ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ڑ  چ  كمنػػو قولػػو تعػػاا:

، كأيٌب ٗبعػػُب التقػػدير؛ يقػػاؿ: قضػػاه: أم (ِ)
 .(ْ)، كمنو القضات كالقدر(ّ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ  چ قدره؛ كمنو قولو تعاا: 

"كقػػد تكػػرر ُب ا٢بػػديث ذكػػر القضػػات، كأصػػلو:  ىػػػ :َٔٔ)ت  - رٞبػػو هللا-قػػاؿ ابػػن األثػػّب 
القطػػع كالفصػػل، يقػػاؿ: قضػػى يقضػػي قضػػات فهػػو قػػاض؛ إذا حكػػ  كفصػػل. كقضػػات الشػػيت: إحكامػػو 

                                                           

اتج العركس من جواىر  الزبيدم،كانتر أيضان: ا٤برتضى  (،ٗٗ/ٓ) ،قضى" مادة:" ،، د.طاللغةمعجم مقاييس ، ابن فارس(ُ)
 .(ِٔٗ/َُ) ،قضى" د.ط، مادة:" ،القاموس

 .ْاآلية: من  ت: جز اإلسراتسورة (ِ)
 .ُِاآلية: : جزت من فصلت (سورةّ)
، لساف العرب ،منتورابن  ،(ِْْٔ، ِّْٔ/ٔ) ،قضى" د.ط مادة:" ،الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية، ا١بوىرم(ْ)
 .(ُُّ– ُُُ/ّ) ،قضى" مادة:" ،ُط
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 .(ُ)كإمضاؤه كالفراغ منو"

 

 

 تعريف القدر لغة: اثنيان:

 .(ِ)كىو عةارة عما قضاه هللا كحك  بو من األمورالقدر مصدر قىدىرى يقديري قىدىران، كقد تسكن دالو، 

: "قػدر: القػاؼ كالػداؿ كالػرات أصػل صػحيح يػدؿ علػى ق ّٓٗ) - رٞبو هللا-  قاؿ ابن فارس
مةلػػػغ الشػػػيت ككنهػػػو ك ايتػػػو؛ فالقػػػدر مةلػػػغ كػػػل شػػػيت؛ يقػػػاؿ: قىػػػدريه كػػػذا؛ أم مةلغػػػو، ككػػػذلك القىػػػدىر، 

كقدرت الشيت أقًدريه كأقديريه؛ من التقدير"
(ّ). 

فاقػدره يل، كيسػػره )ُب حػديث االسػػتخارة:  كيطلػق القػدر علػػى ا٢بكػ  كالقضػات، كمنػػو قولػو 
كمػا .ك (ٔ) چں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   چ  ؛ كمنػو قولػو تعػاا:(ٓ).كأيٌب القدر ٗبعُب  التضػييق(ْ) (يل

چۓ   ۓ          ﮲  ﮳  ﮴    ﮵ ٴۇ  چ  ، كمنو قولو تعاا:(ٕ)أيٌب القدر ٗبعُب الطاقة
(ٖ). 

                                                           

يف اظتفردات األصفها ،  ، كانتر أيضان:(ُِٓ/ْ) ،قضا" مادة:" د.ط،، كاألثرالنهاية يف غريب اضتديث  األثّب،ابن انتر: (ُ)
 .674ص ،قضى" مادة:" د.ط، ،القرآف غريب

 (.ُْ/ْ) ،قدر" مادة:" ،مرجع سابا ابن األثّب، انتر:(ِ)
 يف غريباظتفردات األصفها ،  أيضان:، كانتر (ِٔ/ٓ) ،قدر" مادة:" ،، د.طاللغةمعجم مقاييس ، ابن فارسانتر: (ّ)

 .661ص ،قدر" مادة:" د.ط، ،القرآف
عن  .َُٔٗ(،رق  ا٢بديث:ّْٕ/ْ) ، ابب: ما جات ُب التطوع مثُب مثُب،ا١بمعة ، كتاب  وصحيحُب  الةخارمأخرجو   (ْ)

   .-رضي هللا عنهما-جابر بن عةد هللا 
 ،ُط، لساف العرب ،منتورابن  (،ِْٖ/ّ) ،قدر" د.ط، مادة:" ،القاموساتج العركس من جواىر  الزبيدم،ا٤برتضى  (ٓ)

 (.ُّ/ّ) ،قدر" مادة:"
 .ُٔآية : جزت من الفجر (سورةٔ)
 .(ُّ/ّ) ،قدر" مادة:" ،سابا مرجع منتور،، كابن (ُِٖ/ّ) ،قدر" مادة:" ،مرجع سابا ا٤برتضى الزبيدم،(ٕ)
 .ِّٔآية: : جزت من الةقرة (سورةٖ)
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ُب تعريػف القػدر: "القضػات، كا٢بكػ ، كمةلػغ  ق ُٕٖ)ت  - رٞبػو هللا-كيقوؿ الفػّبكزآابدم 
 .(ُ)الشيت، كالتقدير: الَبكية كالتفكر ُب تسوية األمر"

 

 

 تعريف القضا  كالقدر شرعان: :اظتطلب الثاين

عػن القػدر، فقػاؿ: "القػدر قػدرة هللا علػى  ىػ ُِْ)ت  -رٞبو هللا تعاا-بن حنةل سئل اإلماـ أٞبد 
 .(ِ)العةاد"

ُب تعريػػف القضػػات: "إرادة هللا األزليػػة  ق ُُٖٖت )- رٞبػػو هللا- ّالسػػفاريِب اإلمػػاـ  يةػػْبك 
، كُب موضػع آخػػر عرَّفػو أبنػػو: "مػا سػػةق بػو العلػػ ، (ْ)ا٤بتعلقػة ابألشػيات علػػى مػا ىػػي عليػو فيمػػا ال يػزاؿ"

إا األبد، كأنو عز كجػل قػدر مقػادير ا٣بالئػق كمػا يكػوف مػن األشػيات قةػل كجرل بو القل  ٩با ىو كائن 
أف تكوف ُب األزؿ، كعل  سةحانو أ ا ستقع ُب أكقات معلومة عنػده تعػاا، كعلػى صػفات ٨بصوصػة؛ 

 .(ٓ)فهي تقع على حسا ما قدرىا"

                                                           

 .ُٗٓصقدر"،  مادة:"، ْ، طالقاموس احمليطالفّبكز آابدم، (ُ)
 .(ُٓٓ/ِ) ،ُط، راىويومسائل اإلماـ أزتد بن حنبل كإسحاؽ بن ا٤بركزم،  (ِ)
ّ

كلد ُب سفارين  دمحم بن أٞبد بن سامل السفاريِب،  س الدين، أبو العوف: عامل اب٢بديث كاالصوؿ كاالدب، ٧بقق.ىو: السفاريين  
 كعاد إا انبلس فدرس كأفٌب، كتوُب فيها إا دمشق فاخذ عن علمائها، ق، كرحلُُُْانبلس( سنة سفارين )من قرل 

)الدرارم ا٤بصنوعات ُب اختصار ا٤بوضوعات( ك )غذات االلةاب، شرح منتومة اآلداب( ،ك )لوائح :ق. من كتةو  ُُٖٖسنة
 .(ُْ/  ٔ) ،ُٓ، طاألعبلـ الزركلي، انتر ُب ترٝبتو* ا٤برضية(.االنوار الةهية كسواطع االسرار االثرية ا٤بضية ُب عقد أىل الفرقة 

 (.ّْٓ/ُ) ،ِط  لوامع األنوار البهية السفاريِب، (ْ)
 .(ّْٗ/ُ) ،مرجع ساباالسفاريِب،  (ٓ)
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حقيقػػة القضػػػات  بقولػػػو:" إف القضػػػات كالقػػدر حقيقػػة-رٞبػػو هللا تعػػػاا-الشػػيخ السػػػعدم كقػػد أبػػػرز      
أف ٝبيػػع األشػػيات كلهػػا، قػػد علمهػػا هللا تعػػاا، كسػػطرىا عنػػده ُب اللػػوح افػػوظ، فمػػا شػػات هللا   كالقػػدر

.(ُ)كاف، كما مل يشا مل يكن، فما أصاب اإلنساف مل يكن ليخطئو، كما أخطاه مل يكن ليصيةو"

 الفرؽ بٌن القضا  كالقدر: :اظتطلب الثالث

 القضا  كالقدر أقواؿ؛ أمهها ما أييت:يف الفرؽ بٌن للعلما  

 : أنو ال فرؽ بينهما؛ ف ذا أطلق أحد اللفتْب  ل معُب اآلخر.األكؿ

: أف القضػػات ىػػو العلػػ  السػػابق الػػذم حكػػ  هللا بػػو ُب األزؿ، كالقػػدر ىػػو كقػػوع ا٣بلػػق علػػى كزف الثػػاين
 األمر ا٤بقضي السابق.

عػن بعػض أىػل العلػ  قولػو: "القضػات ا٢بكػ  ىػػ  ِٖٓ)ت  -رٞبػو هللا -ابن حجراإلماـ نقل 
ابلكليات على سةيل اإلٝباؿ ُب األزؿ، كالقدر ا٢بك  بوقوع ا١بزئيات الٍب لتلك الكليػات علػى سػةيل 

ػ: القضػات ىػو رٞبهػ  هللا تعػاا  : "كقػالوا ػ أم العلمػات- رٞبػو هللا-ع آخػر قػاؿكُب موضػ .(ِ)التفصػيل"
 .(ّ)كالقدر جزئيات ذلك ا٢بك  كتفاصيلو"ا٢بك  الكلي اإلٝبايل ُب األزؿ، 

 : أف القدر ىو العل  السابق الذم حك  هللا بو ُب األزؿ، كالقضات ىو ا٣بلق.الثالث

"كالقضػػػات مػػػن هللا تعػػػاا أخػػػر مػػػن  ق :َِٓ)ت  - رٞبػػػو هللا-األصػػػفها  اإلمػػػاـ يقػػػوؿ 
 .(ْ)القدر؛ ألنو الفصل بْب التقدير، فالقدر ىو التقدير، كالقضات ىو الفصل كالقطع"

"القػػدر اسػػ  ٤بػا صػػار مقػػدرا عػػن فعػػل القػػادر؛   ق :ّٖٖ) - رٞبػػو هللا-ا٣بطػػايباإلمػػاـ كيقػوؿ 
، كالقضػػػات ُب ىػػػذا معنػػػاه كا٥بػػدـ كالنشػػػر كالقػػػةض: أ٠بػػػات ٤بػػػا صػػػدر مػػػن فعػػل ا٥بػػػادـ كالناشػػػر كالقػػػابض

                                                           

 (.ِٖٖ/  ُ) ،مرجع سابا :السعدم،(انترُ)
 .(ُْٗ/ُُ) ،د.ط ،فتح البارم ابن حجر العسقال ،  انتر:(ِ)
 .(ْٕٕ/ ُُ) ،مرجع سابا العسقال ،ابن حجر  انتر:(ّ)
 .675ص ،قضى" مادة:" د.ط، ،القرآف يف غريباظتفردات األصفها ، (ْ)
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 .(ِ)،أم خلقهن"(ُ) چٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٹ  چ قولو تعاا: كا٣بلق؛  

كغػػّبه أف القضػػات كالقػػدر أمػػراف متالزمػػاف ال  ىػػػ :َٔٔ)ت  - رٞبػػو هللا-كيػػذكر ابػػن األثػػّب 
ينفك أحدٮبا عن اآلخػر؛ ألف أحػدٮبا ٗبنزلػة األسػاس، كىػو القػدر، كاآلخػر ٗبنزلػة الةنػات كىػو القضػات، 

 .(ّ)فمن راـ الفصل بينهما فقد ىدـ الةنات كنقضو

 ػػل القػػدر، كالقػػدر إذا : أ مػػا إذا اجتمعػػا تفرقػػا، كإذا تفرقػػا اجتمعػػا؛ فػػ ذا أطلػػق القضػػات مفػػردا الرابػػع
أطلق مفردا  ل القضات، لكن إذا اجتمعا، فالقضات مػا يقضػيو هللا تعػاا ُب خلقػو مػن إٯبػاد أك إعػداـ 

 .(ْ)أك تغيّب، كالقدر ما قدره هللا تعاا ُب األزؿ؛ فالقدر سابق، كالقضات الحق

كالن كأخػػّبان ُب خلقػػو كأمػػره، مػػن خػػالؿ مػػا تقػػدـ مػػن عػػرض ألقػػواؿ العلمػػات تةػػْب لنػػا أف ا٢بكػػ   أ    
-كىػذا مػا كافػق بػو الشػيخ السػعدم ،القضات قضاؤه، كاألمر أمره، فما قضاه كحك  بو ال بػد أف يقػعك 

 أىل السنة كا١بماعة. –رٞبو هللا تعاا 

 

 

 

 

 

                                                           

 .ُِاآلية: : جزت من فصلت (سورةُ)
 .(َٕ/ٕ)  د.ط معامل السنن هبامش ؼتتصر سنن أيب داكد ، ا٣بطايب(ِ)
النهاية يف غريب اضتديث لنفس ا٤بؤلف:  ركانت، (َُْ/َُ) ،ُ، طاألصوؿ يف أحاديث الرسوؿ جامعاألثّب، انتر: ابن (ّ)

 .(ُُِ/ّ) ،قضى" مادة:" ،ُط، لساف العرب ،منتورابن  .ٕٗٓص ،قضى" " ،طد. ،كاألثر
، ٔط ،النجديةالدُّرىري السًَّنيَّةي يف األجوبة انتر: علمات ٪بد األعالـ :)من عصر الشيخ دمحم بن عةد الوىاب إا عصران ىذا(، (ْ)
 (.ِٔ، ِٓ/ُ) ،َُط  ،غتموع فتاكل كرسائل ابن عثيمٌن، كانتر: ابن عثيمْب، (ُّٓ، ُِٓ/ُ)
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 الثاين: حكم اإلمياف ابلقضا  كالقدر كأدلتو.اظتبحث 

 .حكم اإلمياف ابلقضا  كالقدر اظتطلب األكؿ:

دلت األدلة من الكتاب كالسنة على إثةاتو  اإلٲباف، كقداإلٲباف ابلقضات كالقدر ركن من أركاف 
قد ثةت  بقولو:"اإلٲباف ابلقضات كالقدر  حك -تعاارٞبو هللا -كيةْب الشيخ السعدم كتقريره.

ابلكتاب كالسنة كإٝباع األمة: أف اإلٲباف ابلقدر أحد أركاف اإلٲباف، كأنو ما شات هللا كاف، كما مل يشا 
فعلينا أف نؤمن ٔبميع مراتا القدر: فنؤمن أف  مل يكن، فمن مل يؤمن  ذا ف نو ما آمن اب حقيقة.

كما يكوف إا يـو القيامة، كأف األمور   هللا بكل شيت علي ، كأنو كتا ُب اللوح افوظ ٝبيع ما كاف
كمن ٛباـ اإلٲباف ابلقدر: العل  أبف هللا مل ٯبرب العةاد على خالؼ ما  كلها ٖبلقو كقدرتو كتدبّبه.

.(0)"يريدكف، بل جعله  ٨بتارين لطاعته  كمعاصيه 

                                                           

 .(ُْٗ/ ٓ)  ُطالقوؿ السديد يف مقاصد التوحيد   ( انتر: السعدم،ُ)
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أف  ؿ اإلٲبانيػة:"ُب موضع آخر مةينان أف ىذا األصل من أعت  األصو -رٞبو هللا تعاا–كقاؿ           
اإلٲبػػاف ابلقضػػات  مػػن أعتػػ  األصػػوؿ الػػٍب جػػاتت  ػػا ٝبيػػع الرسػػل، خصوصػػان خػػاٛبه  كإمػػامه  دمحم

كالقػػدر، مػػع ا٢بػػث علػػى فعػػػل ٝبيػػع األسػػةاب النافعػػة ُب الػػدين كالػػػدنيا. كالكتػػاب كالسػػنة ٩بلػػوآف مػػػن 
كأنو ال حوؿ للعةاد ك ال قوة  كنواصي العةاد بيده، كقدره،ذلك. كإف ٝبيع ا٢بوادث مربوطة بقضات هللا 

كأنػػػو ال أيٌب اب٢بسػػػنات إال هللا، كال يػػػدفع  يكػػػن،كأنػػػو مػػػا شػػػات هللا كػػػاف ك مػػػا مل يشػػػا مل  ٥بػػػ  إال اب،
. فهذا األصل الكةّب قػرره الكتػاب  السيئات إال ىو، كأف ٝبيع النع  الةاطنة كالتاىرة كلها من هللا

الربوبيػة، كقصػد تقريػره ُب القلػوب، كاعتقػاده الكامػل ا٤بثمػر  كالسنة ُب مواضع كثػّبة، كىػو أصػل توحيػد
 .(ُ)لكل خّب"

 
 

 .اإلمياف ابلقضا  كالقدرأدلة  :الثاين اظتطلب

القضػػػات كالقػػػدر كحكمػػػو مػػػن خػػػالؿ تفسػػػّبه لػػػ ايت  منزلػػػة-تعػػػاارٞبػػػو هللا -الشػػػيخ السػػػعدمبػػػْب    
 القرآنية الٍب تتحدث عن القدر كمنها:

چحت  خت     مت  ىت  يت        جث   چ  عنػػػػػػد تفسػػػػػػّبه لقولػػػػػػو تعػػػػػػاا:فقػػػػػػاؿ -الػػػػػػدليل األكؿ
،:"كىػػػػػػذا شػػػػػػامل (ِ)

للمخلوقات كالعوامل العلوية كالسفلية، أف هللا تعاا كحػده خلقهػا ال خػالق ٥بػا سػواه، كال مشػارؾ لػو ُب 
 خلقها 

 كخلقها بقضات سةق بو علمو، كجرل بو قلمو، بوقتها كمقدارىا، كٝبيع ما اشتملت عليو من 
چۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  چ  .كمػػا قػػاؿ سػػةحانو:(ّ)األكصػػاؼ، كذلػػك علػػى هللا يسػػّب"

،كقػػاؿ عػػز (ْ)
چەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ   ۇئ   چ  شانو:

(ٓ). 
                                                           

 (.ُُّ/ُْ) ،ُط (،اجمللد الثاين-)ثقافة إسبلمية اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدم(انترُ)
 .ْٗآية:القمر (سورةِ)
 (.ِٕٖ/  ُ) ،ُط، الرزتن  تيسًن الكرش :السعدم،(انترّ)
 .ّٖةآي:األحزاب (سورةْ)
 .ِآية:الفرقاف (سورةٓ)
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چٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  چ  قاؿ عند قولو تعاا :-الدليل الثاين
كىػذا  ،:"أم: مسطر مكتػوب،(ُ)

علمها هللا تعاا، كسطرىا عنده ُب اللوح افوظ، حقيقة القضات كالقدر، كأف ٝبيع األشيات كلها، قد 
فمػػػا شػػػات هللا كػػػاف، كمػػػا مل يشػػػا مل يكػػػن، فمػػػا أصػػػاب اإلنسػػػاف مل يكػػػن ليخطئػػػو، كمػػػا أخطػػػاه مل يكػػػن 

 . (ِ)ليصيةو"
ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  چ  عنػػد قولػػو تعػػاا:-الػػدليل الثالػػث  

چ﮾﮿  ﯀  ﯁              
ے  ۓ    ۓ  چ "،:"يقػػػػوؿ تعػػػػاا ٨بػػػػربا عػػػػن عمػػػػـو قضػػػػائو كقػػػػدره: (ّ)

چ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷    
كىػػػذا شػػػامل لعمػػػـو ا٤بصػػػائا الػػػٍب تصػػػيا ا٣بلػػػق، مػػػن خػػػّب ،(ْ)

كشػػر، فكلهػػا قػػد كتةػػت ُب اللػػوح افػػوظ، صػػغّبىا ككةّبىػػا، كىػػذا أمػػر عتػػي  ال ٙبػػيط بػػو العقػػوؿ، بػػل 
تػػذىل عنػػده أفئػػدة أكيل األلةػػاب، كلكنػػو علػػى هللا يسػػّب، كأخػػرب هللا عةػػاده بػػذلك ألجػػل أف تتقػػرر ىػػذه 

ما أصا   من ا٣بّب كالشر، فال أيسوا كٰبزنوا على ما فػاهت ، ٩بػا طمحػت القاعدة عندى ، كيةنوا عليها 
لػػو أنفسػػه  كتشػػوفوا إليػػو، لعلمهػػ  أف ذلػػك مكتػػوب ُب اللػػوح افػػوظ، ال بػػد مػػن نفػػوذه ككقوعػػو، فػػال 
سػةيل إا دفعػو، كال يفرحػػوا ٗبػا آاتىػػ  هللا فػرح بطػػر كأشػر، لعلمهػػ  أ ػ  مػػا أدركػوه ٕبػػو٥ب  كقػوهت ، كإ٭بػػا 

 . (ٓ)ركوه بفضل هللا كمنو، فيشتغلوا بشكر من أكا النع  كدفع النق "أد
ڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑ  ک  کک  ک  گ  گ  چ  قولػػػػػػػػو تعػػػػػػػػاا:-الػػػػػػػػدليل الرابػػػػػػػػع 

 چگ    گ  
 چڎ  ڎ  ڈ  ڈ     ژ  ژ   ڑ  ڑچ  ،: (ٔ)

،أم: قػػػػػػػػػػػدره كأجػػػػػػػػػػػراه ُب اللػػػػػػػػػػػوح  (ٕ)

                                                           

 .ّٓآية:سورة القمر(ُ)
 (.ِٖٖ/  ُ) ،مرجع سابا :السعدم،(انترِ)
 .ِِآية:ا٢بديد (سورةّ)
 .ِِآية:ا٢بديد (سورةْ)
 (.ِْٖ/  ُ) ،ُط، الرزتن  تيسًن الكرش :السعدم،(انترٓ)
 .ُٓ آية:التوبة (سورةٔ)
 .      ُٓآية:التوبة (سورةٕ)
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 چ ک  کک چ افوظ.
أموران الدينية كالدنيوية، فعلينا الرضا أبقداره كليس ُب أيدينا مػن أم: متويل   ،(ُ)

 .(ِ)األمر شيت"
 منها: فقد دلت كذلك على إثةات القدر ُب أحاديث كثّبة  كأما السنة
٢بػديث فقاؿ: عنػد شػرحو  توضيحا كافيا، ىذا األصل-تعاارٞبو هللا -ح الشيخ السعدمكضَّ 

القػػػػول خػػػػّب كأحػػػػا إا هللا مػػػػن ا٤بػػػػؤمن  )ا٤بػػػػؤمن: - -: قػػػػاؿ رسػػػػوؿ هللا قػػػػاؿ-هنع هللا يضر-أىب ىريػػػػرة عػػػػن
الضعيف كَب كل خّب احػرص علػى مػا ينفعػك كاسػتعن اب كال تعجػز كإف أصػابك شػيت فػال تقػل لػو 

 .(ّ)أىن فعلت كاف كذا ككذا. كلكن قل قدر هللا كما شات فعل ف ف لو تفتح عمل الشيطاف(
"ٍب إنػػو صػػٌلى هللا عليػػو كسػػل  حػػٌض علػػى الرضػػا بقضػػات هللا كقػػدره، بعػػد بػػذؿ ا١بهػػد، ك  قػػاؿ:

اسػػتفراغ الوسػػع ُب ا٢بػػرص علػػى النػػافع. فػػ ذا أصػػاب العةػػد مػػا يكرىػػو فػػال ينسػػا ذلػػك إا تػػرؾ بعػػض 
األسػػػةاب الػػػٍب يتػػػن نفعهػػػا لػػػو فعلهػػػا، بػػػل يسػػػكن إا قضػػػات هللا كقػػػدره ليػػػزداد إٲبانػػػو، كيسػػػكن قلةػػػو 

ُب ىػػذا ا٢بػػديث بػػْب اإلٲبػػاف ابلقضػػات كالقػػدر، كالعمػػل نفسػػو،... كقػػد ٝبيػػع النػػيب صػػٌلى  كتسػػَبيح
ابألسػػةاب النافعػػة، كىػػذاف األصػػالف دٌؿ عليهمػػا الكتػػاب كالسػػنة ُب مواضػػع كثػػّبة. كال يػػت  الػػدين إال 

ةا سػ  مػا. بػل ال تػت  األمػور ا٤بقصػودة كلهػا إال  مػا، ألف قولػو "احػرص علػى مػا ينفعػك" أمػر بكػل
 .ديِب كدنيوم، بل أمر اب١بد كاالجتهاد فيو كا٢برص لعيو، نية كٮبة، فعالن كتدبّبان 

إٲبػاف ابلقضػات كالقػدر، كأمػر ابلتوكػل علػى هللا الػذم ىػو االعتمػاد التػاـ  "كاسػتعن اب" :كقولػو
 . (ْ)على حولو كقوتو تعاا ُب جلا ا٤بصاّب كدفع ا٤بضار، مع الثقة التامة اب ُب ٪باح ذلك"

عػػن أركػػاف اإلٲبػػاف فػػذكر منهػػا :)كتػػؤمن  كسػػؤالو للنػػيب  جربيػػل حػػديث كمػػن أحاديػػث القػػدر:
 .(ٓ)ابلقدر خّبه كشره(

                                                           

 .     ُٓآية:التوبة (سورةُ)
 (.ّّٗ/  ُ،) مرجع سابا :السعدم،(انترِ)
 ْٓٗٔ(،رق  ا٢بديث: ٔٓ/  ٖ،كتاب القدر، ابب: ُب األىٍمًر اًبٍلقيوًَّة كىتػىٍرًؾ اٍلعىٍجًز كىااًلٍسًتعىانىًة اًبَّللًَّ )،وصحيحُب مسل  أخرجو (ّ)

ْٔٗٓ . 
 .ّٖ،ّٕص، ُط ، اضتديث) اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدم(انترْ)
(،رق  ا٢بديث: ِٖ/  ُكتاب اإلٲباف ،ابب: مىٍعرًفىًة اإًلٲبىاًف كىاإًلٍسالىـً كىاٍلقىدىًر كىعىالىمىًة السَّاعىًة، )،  وصحيحُب مسل  أخرجو  (ٓ)

 .-هنع هللا يضر-،عن عيمىري ٍبني ا٣بٍىطَّابً  َُِ
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دلػػت األدلػػة مػػن  اإلٲبػػاف، كقػػداإلٲبػػاف ابلقضػػات كالقػدر ركػػن مػػن أركػػاف تةػػْب لنػػا أف مػن خػػالؿ مػػا تقػػدـ 
 على منهج سلف األمة.-رٞبو هللا تعاا-السعدم، كقد قرره الشيخ الكتاب كالسنة على إثةاتو كتقريره

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 الثالث: مراتب اإلمياف ابلقضا  كالقدر.اظتبحث 
شػػيخ اإلسػػالـ ابػػن  ىػػاذكر كمػػا للقػػدر أربػػع مراتػػا دلػػت عليهػػا نصػػوص الكتػػاب كالسػػنة كىػػي  

 أف: "اإلٲباف ابلقدر على درجتْب؛ كل درجة تتضمن شيئْب: ىػ ِٖٕت )-رٞبو هللا تعاا-تيمية

: اإلٲباف أبف هللا تعاا علي  اب٣بلق، كى  عاملوف بعلمو القدمي، الذم ىو موصػوؼ بػو فالدرجة األكىل
أزال كأبدا، كعل  ٝبيع أحوا٥ب  ُب الطاعات كا٤بعاصي كاألرزاؽ كاآلجاؿ، ٍب كتا هللا ُب اللػوح افػوظ 

 ا٣بلق.مقادير 

فهػػي مشػػيئة هللا النافػػذة، كقدرتػػو الشػػاملة، كىػػو اإلٲبػػاف أبف مػػا شػػات هللا   الدرجػػة الثانيػػة:كأمػػا 
كػػاف، كمػػا مل يشػػا مل يكػػن، كأنػػو مػػا ُب السػػموات كمػػا ُب األرض مػػن حركػػة كال سػػكوف إال ٗبشػػيئة هللا 

ا٤بعدكمات، ك جودات سةحانو؛ ال يكوف ُب ملكو ما ال يريد، كأنو سةحانو على كل شيت قدير من ا٤بو 
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 .(ُ)فما من ٨بلوؽ ُب األرض كال ُب السمات إال هللا خالقو سةحانو، كال خالق غّبه كال رب سواه"

"مراتػا القضػات كالقػدر، الػٍب مػن مل  ىػػ :ُٕٓ)ت  -رٞبػو هللا تعػاا-ابػن القػي  اإلمػاـ كقاؿ 
يؤمن  ا مل يؤمن ابلقضات كالقدر؛ كىي أربع مراتا: )ا٤برتةة األكا(: عل  الرب سػةحانو ابألشػيات قةػل  

 .(ِ)كو ا، )ا٤برتةة الثانية(: كتابو ٥با قةل كو ا، )ا٤برتةة الثالثة(: مشيئتو ٥با، )الرابعة(: خلقو ٥با"

ُب عدة مواضع من كتةو  بياانن شافيان، ا٤براتا ىذه-تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدمبْبِّ كقد      
 :(ّ)مراتب القدر أربع مراتببقولو:" 

ٔبميع األشيات، كعلمو ٔبميع أفعاؿ العةاد من طاعة كمعصية، كغّب ذلك، فهو  عل  هللا :األكىلاظترتبة 
مت  چ دؿ على ذلك قولو تعاا:  سةحانو موصوؼ ابلعل  أزالن كأبدان ال يغيا عن علمو شيت، كقد

چىت   يت  جث  مث         ىث  يث  حج  مج  جح  مح  جخ     حخ  مخ  جس   
(ْ). 

ڻ  ٹ ٹ چ األشيات، فجميع ما كػاف كمػا سػيكوف كلػو مكتػوب لديػو ،كتابتو ١بميع  اظترتبة الثانية :

 چكقػػػاؿ عػػػز شػػػانو: ،(ٓ)چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ﮲  ﮳  ﮴   ﮵  

 . (ٔ) چې  ى  ى  ائ  ائ      ەئ  ەئ   
مشػػيئة هللا النافػػذة ُب كػػل شػػيت كقدرتػػو علػػى كػػل شػػيت، فمػػا شػػات كػػاف كمػػا مل يشػػات مل  اظترتبػػة الثالثػػة:

چ                              ڭ   ٹ ٹ چ .يكػػن 
وئ  وئ  چ  ،كقػػاؿ عػػز شػػانو:(ٕ)

چۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   
(ُ). 
                                                           

 .ٕٕ-ٕٓص ،ِط اللطيفة   التنبيهات انتر: السعدم .َُٕ-َُٓ، ص ِ  طالواسطيةالعقيدة  تيمية،ابن  انتر:(ُ)
 .(ُّّ/ُ) ،د.ط ،كالقدرالعليل يف مسائل القضا   شفا  القي ،ابن (ِ)
 .ُِ، صُطسؤاؿ كجواب يف أىم اظتهمات  ،كلنفس ا٤بؤلف،ٕٓص  مرجع سابا  (انتر: السعدمّ)

 .ُِآية :جزت من الطالؽ (سورةْ)
 .َٕآية:ا٢بج (سورةٓ)
 .ُِآية:جزت من يس (سورةٔ)
 .ِٖآية:يس (سورةٕ)
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 غّبه، كال رب سواه،اإلٲباف أبفَّ هللا خالق األشيات كموجدىا، فال خالق  اظترتبة الرابعة:
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  چ  كقػاؿ عػز شػػانو: ،(ِ)چک   ک  ک  گگ  گ   گ  ڳ           ڳ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ 

 .(ّ) چۆ  
: "مراتػػا اإلٲبػػاف ابلقضػػات كالقػػدر أربػػع ال يػػت  اإلٲبػػاف ُب موضػػع آخػػر-رٞبػػو هللا تعػػاا–كقػػاؿ 

ابلقػػدر إال بتكميلهػػا :اإلٲبػػاف أبنػػو بكػػل شػػيت علػػي  ، كأف علمػػو ٧بػػيط اب٢بػػوادث ،دقيقهػػا ك جليلهػػا 
ما يشات كاف كمػا مل يشػا مل يكػن  ،،كأنو كتا ذلك ابللوح افوظ ، كأف ٝبيعها كاقعة ٗبشيئتو كقدرتو 

ڻ  ٹ ٹ چ عةاد من أفعػا٥ب  فيفعلو ػا اختيػاران مػنه  ٗبشػيئته  كقػدرهت  . كمػا ، كأنو مع ذلك مكن ال

﮴   ﮵   ى  چ  ،كقاؿ سةحانو:(ْ)چڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہھ  ھ  ھ   ھ  ےے  ۓ       ۓ  ﮲  ﮳  

چى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   
(ٓ)"(ٔ). 

چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   چ  كقاؿ عنػد تفسػّبه لقولػو تعػاا:
 چ،:"  (ٕ)

چڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  
أم: ما أٮبلنا كال أغفلنا، ُب اللوح افوظ شيئا مػن األشػيات، بػل ٝبيػع   (ٖ)

األشػػيات، صػػغّبىا ككةّبىػػا، مثةتػػة ُب اللػػوح افػػوظ، علػػى مػػا ىػػي عليػػو، فتقػػع ٝبيػػع ا٢بػػوادث طةػػق مػػا 
جػػرل بػػو القلػػ .كُب ىػػذه اآليػػة، دليػػل علػػى أف الكتػػاب األكؿ، قػػد حػػول ٝبيػػع الكائنػػات، كىػػذا أحػػد 

ت كالقػػػدر، ف  ػػػػا أربػػػع مراتػػػا: علػػػػ  هللا الشػػػامل ١بميػػػع األشػػػػيات، ككتابػػػو اػػػيط ٔبميػػػػع مراتػػػا القضػػػا
ا٤بوجػػػػودات، كمشػػػػيئتو كقدرتػػػػو النافػػػػذة العامػػػػة لكػػػػل شػػػػيت، كخلقػػػػو ١بميػػػػع ا٤بخلوقػػػػات، حػػػػٌب أفعػػػػاؿ 

 .(ٗ)العةاد"

                                                                                                                                                                                     

 . ِٗ:اآليةالتكوير (سورةُ)
  ِٔآية:الزمر (سورةِ)
 .ٔٗآية:الصافات (سورةّ)
 .َٕآية:ا٢بج (سورةْ)
 .ِٗ-ِٖ:اآليتاف التكوير (سورةٓ)
 .(َٓ،ٖٔ،ٕٔ) ص ،ُط ، )العقيدة اإلسبلمية  اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدم(انترٔ)
 .ّٖآية:األنعاـ (سورةٕ)
 .ّٖآية:األنعاـ (سورةٖ)
 (.ِٓٓ/  ُ)  ،ُط، الرزتن  تيسًن الكرش :السعدم،(انترٗ)



 

454 
 

لًٌي لنا الشيخ السعدم  ا بقولػو:" ضركرة ٝبع العةد ٥بذه ا٤براتا، كاإلٲباف -رٞبو هللا تعاا-كٯبي
فمٌب ٝبع العةد ىذه ا٤براتا األربع كآمن  ا إٲباانن صحيحان كاف ىو ا٤بؤمن ابلقدر حقػان الػذم يعلػ  أف 
هللا بكػػل شػػيت علػػي  كعلمػػو اب٢بػػوادث قػػد أكدعهػػا ُب اللػػوح افػػوظ، كا٢بػػوادث كلهػػا ٘بػػرم علػػى مػػا 

 .ُعلمو هللا ككتةو كتقع أبسةاب ربطها العزيز ا٢بكي  ٗبسةةاهتا"
        
يتضػح لنػا كجػوب -رٞبػو هللا تعػاا-من خالؿ ما تقدـ من أقواؿ العلمات كما بيَّنػو الشػيخ السػعدم    

 كىي: لتحقيق اإلٲباف ابلقدر كمن أنكر شيئان منها مل ٰبقق اإلٲباف ابلقدر؛ األربعاإلٲباف  ذه ا٤براتا 
علػػ  هللا بكػػل شػػيت مػػن ا٤بوجػػودات كا٤بعػػدكمات كا٤بمكنػػات كا٤بسػػتحيالت كإحاطتػػو بػػذلك  أكالن:

 يكوف.علمان فعل  ما كاف كما يكوف كما مل يكن لو كاف كيف 
 .إا يـو الدينكتابة هللا تعاا لكل شيت ٩با ىو كائن  اثنيان:
 .ا٤بشيئة ف ف ما شات هللا كاف كما مل يشا مل يكن اثلثان:
 .ق هللا تعاا لوشيات كإٯبادىا كقدرتو الكاملة على ذلكخل رابعان:



























                                                           

ُ
 .ُٖص ،ِط  التنبيهات اللطيفة   انتر: السعدم 
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 كالقدر.لقضا  يف االسنة  عقيدة أىل :اظتبحث الرابع
 القدر.القضا  ك كسطيَّة منهج أىل السنة يف  اظتطلب األكؿ:

ف أىػػل السػػنة كا١بماعػػة ىػػ  أسػػعد النػػاس أخػػذان بنصػػوص الكتػػاب كالسػػنة ٖبػػالؼ غػػّبى  ٩بػػن ضػػل ُب إ
 القضات كالقدر. ابب كاف كال بد من بياف عقيدة أىل السنة ا١بماعة ُب    ما، كلذلكاألخذ 

بيػػاف عقيػػدة أىػػل السػػنة  ُبق ِٖٕ)ت -تعػػاارٞبػػو هللا -قػػاؿ شػػيخ اإلسػػالـ ابػػن تيميػػة            
"مػذىا أىػل السػنة كا١بماعػة ُب ىػذا الةػاب كغػّبه مػا دؿ عليػو الكتػاب  كا١بماعة ُب القضات كالقػدر:

 هللا أف كىػػػو كالسػػػنة ككػػػاف عليػػػو السػػػابقوف األكلػػػوف مػػػن ا٤بهػػػاجرين كاألنصػػػار كالػػػذين اتةعػػػوى  إبحسػػػاف
  ػا القائمػة كصػفاهتا أبنفسػها القائمػة األعيػاف ٝبيػع ذلك ُب دخل كقد مليكو ك كربو شيت كل خالق
 ُب يكػػوف فػػال يكػػن؛ مل يشػػا مل كمػػا كػػاف شػػات مػػا سػػةحانو كأنػػو العةػػاد. أفعػػاؿ كغػػّب العةػػاد أفعػػاؿ مػػن

 شيئا يشات كال شيت كل على قادر ىو بل شاته؛ شيت عليو ٲبتنع ال كقدرتو ٗبشيئتو إال شيت الوجود
 دخل يكوف، كقد كيف كاف لو يكن مل كما يكوف كما كاف ما يعل  سةحانو كأنو عليو. قادر كىو إال
 كأرزاقهػػػ  آجػػػا٥ب  قػػػدر:  ٱبلقهػػػ  أف قةػػػل ا٣بالئػػػق مقػػػادير هللا قػػػدر كقػػػد كغّبىػػػا العةػػػاد أفعػػػاؿ ذلػػػك ُب

كقدرتػو شػيت  لكػل ٖبلقػو يؤمنػوف فهػ  كشػقاكة سػعادة مػن إليو يصّبكف ما ككتا ذلك ككتا كأعما٥ب 
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على كل شيت كمشيئتو لكل مػا كػاف كعلمػو ابألشػيات قةػل أف تكػوف كتقػديره ٥بػا ككتابتػو إايىػا قةػل أف 
 .(ُ)"تكوف 

"كسػػػلف األمػػػة كأئمتهػػػا متفقػػػوف أيضػػػان علػػػى أف العةػػػاد مػػػاموركف ٗبػػػا  :-رٞبػػػو هللا-إا أف قػػػاؿ 
ككعيػػده الػػذم نطػػق بػػو الكتػػاب أمػػرى  هللا بػػو منهيػػوف عمػػا  ػػاى  عنػػو، كمتفقػػوف علػػى اإلٲبػػاف بوعػػده 

كالسنة، كمتفقوف على أنو ال حجة ألحد على هللا ُب كاجا تركو، كال ٧بـر فعلو، بل  ا٢بجة الةالغػة 
 .(ِ)على عةاده "

"ك٩با اتفق عليو سلف األمة كأئمتها مع إٲبا   ابلقضات كالقدر، كأف  : -رٞبو هللا-كقاؿ أيضان 
كػاف، كمػا مل يشػا مل يكػن، كأنػو يضػل مػن يشػات ، كيهػدم مػن يشػات   هللا خالق كل شيت، كأنو ما شػات

أف العةػػاد ٥بػػ  مشػػيئتو كقػػدره كيفعلػػوف ٗبشػػيئته ، كقػػدرهت  مػػا أقػػدرى  هللا عليػػو مػػع قػػو٥ب ، أف العةػػاد ال 
 .(ّ)يشاتكف إال أف يشات هللا"

يقولػوف ٗبػا "فػ ف ا١بميػع كىي:السػلف ُب ذلػك  عقيػدة-تعػاارٞبػو هللا -السػعدم كيةْب الشيخ
 جات بو الكتاب كالسنة من إثةات األصلْب:

االعَباؼ أبف ٝبيع األشيات كلها أعيا ا، كأكصافها كأفعا٥با بقضات كقدر، ال ٚبرج عن  األصل األكؿ:
 مشيئة هللا كإرادتو؛ بل ما شات هللا كاف كما مل يشا مل يكن.

أف أفعاؿ العةاد من الطاعات كا٤بعاصي كغّبىا كاقعػة إبرادهتػ  كقػدرهت ؛ كأ ػ  مل ٯبػربكا  كاألصل الثاين:
 .(ْ)"عليها؛ بل ى  الذين فعلوىا؛ ٗبا خلق هللا ٥ب  من القدرة كاإلرادة

أىل السنة يقولوف: إف العةد لو قدرة كإرادة كفعل كىو فاعل  موضع آخر:" ُب-تعاارٞبو هللا –كقاؿ
حقيقة، كهللا خالق ذلك كلو كما ىو خالق كل شيت، كما دؿ على ىذين األصلْب نصوص الكتاب 

 .(0)كالسنة كالواقع "

                                                           

 (.َْٓ-ْْٗ/ٖ) ،ّ، طغتموع الفتاكلانتر:ابن تيمية ، (ُ)
 (.ِْٓ/ٖ،)مرجع سابا: ابن تيمية،انتر (ِ)
 (.ْٗٓ/ٖ،)اظترجع الساباانتر:ابن تيمية، (ّ)
 ،كلنفس ا٤بؤلف،(ُْٕ/َُ) ،ُط ، )العقيدة اإلسبلمية اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدم(انترْ)

 .ُٔص ،ِطالتنبيهات اللطيفة   
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كسػطيَّة مػنهج أىػل السػنة كا١بماعػة بقولػو: "كأىػل -تعػاارٞبػو هللا –الشػيخ السػعدم قد أبرز ك 
ف ف ا١بربية يزعموف أف العةد ٦بةور علػى ، (ّ)،كالقدرية (ِ)ا١بربيةط ُب ابب أفعاؿ هللا بْب السنة ى  كس

أفعالػػو ال قػػدرة لػػو عليهػػا، كأف أفعالػػو ٗبنزلػػة حركػػات األشػػجار، ككػػل ىػػذا غليػػوُّ مػػنه  ُب إثةػػات القػػدر. 
فعػاؿ العةػاد عنػدى  ال تػدخل كالقدرية قابلوى  فنفوا متعلق قدرة هللا أبفعاؿ العةاد تنزيهان  بزعمه ، فا

ٙبػػت مشػػيئة هللا كإرادتػػو، ككػػل مػػن ىػػاتْب الطػػائفتْب ردَّت نصػػوص الكتػػاب كالسػػنة، كىػػدل هللا أىػػػل 
السنة كا١بماعة للتوسط بْب الطائفتْب ا٤بنحرفتْب، فآمنوا بقضات هللا كقدره ك و٥بما لوعيػاف كاألكسػاط 

 .ْ"كاألفعاؿ الٍب من ٝبلتها أفعاؿ ا٤بكلفْب كغّبى 
 اظتطلب الثاين: الرد على الطائفتٌن: اصتربية كالقدرية.

ى  ى  ائ  چ  سػةحانو:علي الطائفتْب: ا١بربية كالقدرية، بقولو -تعاارٞبو هللا –الشيخ السعدم ك ردَّ 

چائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   
(ٓ)،  

أىػل "الػذم عليػو  كإثةػات للحػقًٌ  "القدريػة اجملػربة"كعلػى  "فػاةة النُّ القدريَّػ"علػى  ردّّ  فهذه اآلية فيهػا:   
  ."السنة كا١بماعة

                                                                                                                                                                                     

 .ٖٓ،صُ،ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ُ)

من فرؽ ا٤برجئة ، ٠بيت بذلك نسةة إا ا١برب، زعموا أف هللا تعاا جرب ا٣بلق على اإلٲباف كالكفر كالطاعة كخلقها  اصتربية: (ِ)
انتر ُب الَبٝبة: *يح ،كى  على أصناؼ عدة. فيه ، فالعةد عندى  ٦بةور على فعلو ، ال قدرة لو ؛ فهو كالريشة ُب مها الر 

 (.ٖٓ/ُ)، د.ط،  كالنحل اظتللالشهرستا ، 

فرقة من الفرؽ الضالة، ٠بيت بذلك لتكذيةه  القدر، كمقولته  قائمة على أف العةد خالق ألفعالو كلها، خّبىا القدرية:  (ّ)
يعلمو بعد كقوعو، ككاف أكؿ من  تعاا، كإ٭باأم مل يسةق بو قدر كال عل  من هللا  أنف،كشرىا، كأكؿ ما ظهر عنه  ىو أف األمر 

بعضه : سوسن، أسل  ٍب عاد فتنصر، فاخذ عنو معةد ا١بهِب، كعنو أخذ  الةقاؿ، ك٠باهسنسويو  لو:تكل  بو رجل نصرا  يقاؿ 
د.ط،  ،السنة: ا٣بالؿ، ر، انتُٖد.ط، ،ؽ بٌن الفرؽالفر  انتر ُب الَبٝبة: الةغدادم،* العرجات.غيالف الدمشقي ىذه ا٤بقالة 

 .(ِٔٓص)
ْ
 .ُٔص ،ِط  التنبيهات اللطيفة   انتر: السعدم 

 .ِٗ-ِٖ:اآليتاف التكوير (سورةٓ)
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كىػػػػو -أثةػػػت أنَّػػػػو ٥بػػػػ  مشػػػيئةه حقيقيَّػػػػةه كفعػػػالن حقيقيٌػػػػان ،(ُ) چى  ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  چ  *فقولػػػو تعػػػػاا:
 ابختيارى .فهذا ردّّ على "ا١بربيَّة". -االستقامة

چوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ   چ  كقولػػو تعػػاا:
ػػ أخػػرب أف مشػػيئته  اتبعػػةه  (ِ)  ا ٤بشػػيئة هللا، كأ َّ

 ال توجد بدك ا.فما شات هللا كاف كما مل يشا مل يكن.
 ٤بشػػػػػػػػػيئة هللا. ، كليسػػػػػػػػػت اتبعػػػػػػػػػةن ةه مشػػػػػػػػػيئة العةػػػػػػػػػاد مسػػػػػػػػتقلَّ  القػػػػػػػػائلْب: إفَّ  "ةالقدريَّػػػػػػػػػ"علػػػػػػػػػى  ففيهػػػػػػػػا ردّّ 

 ره.بل عندى : يشات العةاد كيفعلوف ما ال يشاؤه هللا كال يقدًٌ 
، كليسػوا اعات كا٤بعاصي حقيقةن ذين يعملوف الطَّ العةاد ى  الَّ  الواضح، كىو: أفَّ  على ا٢بقًٌ  اآليةكدلت 

 . (ّ)٤بشيئة هللا" اتبعةه  -مع ذلك-ا ورين عليها.كأ َّ ٦بةي 
ىػ  خصػمات هللا ُب قضػائو  (ْ)موضع آخر:" فهذه الطوائػف الػثالث ُب-تعاارٞبو هللا –كقاؿ 
 كا١بماعػة،من نفاة ؛ كمنه  : من غال فيو غلوان أكقعو ُب الةاطل. كىدل هللا أىػل السػنة  منه : كقدره؛

، فػاثةتوا عمػـو قضػات هللا، (ٓ) چھ  ھ  ھ  ے  ے      ۓ  ۓ  ﮲   ٹ ٹ چ٤با اختلفوا فيػو إبذنػو؛ 
:إ ػػا أفعػػاؿ العةػػاد :مػػن الطاعػػات كا٤بعاصػػي؛ كقػػالوا  -مػػع ذلػػك-كنفػػوذ مشػػيئتو ُب كػػل شػػيت. كأثةتػػوا 

كاقعة ابختيارى ؛ كال حجة للعاصػْب علػى هللا إذا احتجػوا علػى معاصػيه  بقػدره؛ بػل حجػته  داحضػة 
فمشػيئتو تعلقػت بكػل شػيت موجػود: مػن خػّب كشػر، كطاعػة  ابطلة . كقالوا :إف مشػيئة هللا غػّب ٧بةتػو؛

 .(ٔ)"كمعصية؛ ك٧بةتو خاصة للطاعات كأىلها .كما أخرب بذلك ُب كتابو ،كُب سنة رسولو 

                                                           

 .ِٖية اآل:التكوير سورة (ُ)
 .ِٗة اآلي:التكوير ( سورةِ)
  .ُٓٓ ص ،ُط ، اإلسبلمية)العقيدة  اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،السعدم :(انترّ)
انتر للتوسع ُب الطوائف ا٤بنحرفة كالرد  كى : القدرية النفاة، القدرية ا١بربية، القدرية ا٤بشركْب،كىي الطوائف ا٤بنحرفة ُب القدر  (ْ)

كانتر: عةد  .َّ-ُٔصة"حل اظتشكلة القدريَّ  يف ةة شرح القصيدة التائيٌ البهيٌ  ةرٌ "الدُّ  ا٤بسمىعليه  اا كتاب الشيخ السعدم 
 .َُّ-ٗٗص، ِط سعدم الشيخ عبد الرزتن ابن  العةَّاد،الرزاؽ 

 .ُِّآية: الةقرة (سورةٓ)
 (. ُٖٓ/َُ، )مرجع ساباانتر:السعدم،  (ٔ)
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تةػْب لنػا كسػطيَّة أىػل السػنة  -رٞبػو هللا تعػاا-من خػالؿ مػا تقػدـ كمػا عرضػو الشػيخ السػعدم
كفػػق  –رٞبػػو هللا – كا١بماعػػة ُب ابب القػػدر بػػْب القدريػػة كا١بربيػػة، كىػػذا مػػا سػػار عليػػو الشػػيخ السػػعدم

 منهج  أىل السنة كا١بماعة مع رٌده على ا٤بنحرفْب كالغالْب .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .: حكم الرضى بقضا  هللا كقدرهاطتامساظتبحث 

الرضػا بقضػات  ، بقولػو:"الرضػى بقضػات هللا كقػدره حكػ -رٞبو هللا تعػاا-يةْب الشيخ السعدم 
 هللا على قسمْب:
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 فعل الرب كتقديره كحكمو. القسم األكؿ:

 فعل العةد. الثاين:القسم 

 فهو أنواع: فعل الرب تعاا؛ىو  الذم القسم األكؿ:كٱبتلف ا٢بك  فيها، أما 

قضاؤه الديِب، كحكمو الشرعي؛ فهذا الرضى بو كاجػا، مػن أفػرض الفػركض، بػل ال  أحدىا:
چ  ٺٱ  ٻ         ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺٹ ٹ چ يت  اإلٲباف إال بػو، 

﮻  ﮼  ﮽   ﮾      ﮿  ﯀  ﯁                           ٹ ٹ چ  ،ُ

چ         
فيجا على كل مؤمن أف يرضى أبحكاـ هللا الشرعية كيتلقاىا ابلقةوؿ ،ِ

 كالسمع كالطاعة، ك٥بذا قاؿ ا٤بؤمنوف ملتزمْب ٥با: ٠بعنا كأطعنا.

قضاؤه على عةده فيما ٰبا العةد من صحة بدنو كسػعة رزقػو كحصػوؿ منافعػو كانػدفاع  الثاين:
مضػػػاره، فهػػػذا ال بػػػد لػػػو فيػػػو مػػػن الرضػػػى طةعػػػان ألنػػػو مػػػن مطالػػػا النفػػػوس، كلكػػػن ٯبػػػا ُب ىػػػذا النػػػوع 

 الشكر  كالثنات عليو ٗبا أكا، كا٢بذر من األشر كالةطر كالطغياف.

ا٤بصػائا؛ فػةعض العلمػات يػرل كجػوب الرضػى  ػا، كأكثػر قضاؤه علػى عةػده ا٤بكػاره ك  الثالث:
 العلمات ػ كىو الصحيح ػ أف الرضى مستحا.

كالرضػػػى فيهػػػا غػػػّب الصػػػرب؛ فػػػ ف الصػػػرب كاجػػػا ابالتفػػػاؽ؛ فالصػػػرب أف ال يتسػػػخطها بقلةػػػو كال 
تكػػوف  أالبلسػػانو كال ٔبوارحػػو، فػػ ذا صػػرب نفسػػو عػػن ىػػذا التسػػخط؛ فهػػو صػػابر، كلػػو كػػاف قلةػػو ٰبػػا 

كأما الرضى؛ فهو مع ذلك قلةو راضو  ا، كٗبا قس  هللا غّب ٨بتار على ربػو، كىػذا أعلػى؛ ألنػو  ةة.ا٤بصي
 يكوف لو إرادة ٚبالف ما قضاه هللا عليو. كأالمتضمن الصرب كزايدة طمانينة القلا، 

                                                           

 .ّٔاألحزاب: آية سورة  ُ

 .ٓٔالنسات: سورة  ِ
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فعل العةد كىي الطاعات كا٤بعاصي؛ فيجا الرضػى ابلطاعػات الواقعػة منػو  الثاين:القسم كأما 
كمن غّبه ك٧بةتها، ككراىة ا٤بعاصي الواقعة منو كمػن غػّبه؛ فالرضػى كالكراىػة ُب ىػذين النػوعْب يرجعػاف 
إا فعل العةػد، كذلػك راجػع إا موافقػة الػرب ُب ٧بةتػو للطاعػات ككراىتػو للمعاصػي، كحكمػو ابلتفريػق 

ُب أحكاـ الدنيا كاآلخرة؛ فعلينا أف نوافق هللا ُب ذلك، كأما من جهة تقدير هللا ٥بػا كفعػل الػرب بينهما 
الٍب نشػات عنػو؛ فعلينػا أف نرضػى  ػا مػن ىػذه ا١بهػة مػوافقْب لربنػا ُب ذلػك، ف نػو قضػى ا٣بػّب كالشػر، 

سػػالة العتيمػػة الػػٍب كأحػػا ا٣بػػّب ككػػره الشػػر الواقػػع ابلعةػػاد، فةهػػذا التفصػػيل يػػزكؿ اإلشػػكاؿ ُب ىػػذه ا٤ب
 "ٙبتػاج إا فرقػػاف علمػػي كفرقػػاف عملػػي، كمػػن مل يفػػرؽ ىػذا التفريػػق كقػػع ُب أنػػواع مػػن ا٣بطػػا كا١بهػػاالت

(0).  
" ككمػا علػى العةػد أف يػؤمن بقػدر هللا كقضػائو فعليػو أف يوافػق آخػر:موضع  ُب-رٞبو هللا-كقاؿ

هللا ُب حةػو كبغضػػو، فقضػػات الشػركر مػػن جهػػة خلقػػة الػرب ٥بػػا ٧بةوبػػة مرضػية؛ ألف هللا خلقهػػا ٤بػػا لػػو ُب 
ذلك من ا٢بكمة، كالعةد فعلها كىي ضارة لو موجةة لو العذاب، فنحن ننكرىا كنكرىا ك ننػال عنهػا، 

افرين علػػى ا٤بسػػلمْب، فعلينػػا أف نرضػػى بقضػػات هللا ُب إرسػػا٥ب ، كعلينػػا أف ٪بتهػػد ُب كإذا أرسػػل هللا الكػػ
 .(ِ)دفعه  كقتا٥ب ، كأحد األمرين ال يناُب اآلخر"

كأفَّ القضات الرضى بقضات هللا كقدره؛  حك -رٞبو هللا تعاا-٩با تقدـ يةْب لنا الشيخ السعدم
، فنرضػػى ابلقضػػات؛ ألنػػو فعلػػو تعػػاا ، كأمػػا ا٤بقضػػي فهػػو فعػػل العةػػد كلػػو أقسػػاـ كثػػّبة: فػػاذا  غػػّب ا٤بقضػػيًٌ

كػػاف إٲبػػاف كطاعػػة فعلينػػا الرضػػا  ػػا، كإذا كانػػت كفػػر كمعصػػية ال ٰبػػل لنػػا الرضػػا  ػػا، كإذا كانػػت مػػن 
 ا٤بةاحات فهي مستوية الطرفْب. 

 
 اظتبحث السادس: مسائل القدر.

 اظتطلب األكؿ: مسائل القدر مستمدة من أشتا  هللا كصفاتو.
                                                           

 ،ُِْ، صُ،طإىل العلم اظتأموؿطريا الوصوؿ  (.كلنفس ا٤بؤلف،ْٓ/ ٕ،)ْطهبجة قلوب األبرار   ( انتر: السعدم،ُ)
 .َْ(صِٔ، فائدة )غتموع الفوائد كاقتناص األكابد. َٕ-ٓٔ، صُ،طالدُّرٌة البهٌية شرح القصيدة التائٌية

 .ٗٓ، صُ،ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿانتر: السعدم، (ِ)
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كالتػدبر لكتابػو؛ ألف  كأفعالو، كمعرفة دينو، إفَّ مسائل القدر العتيمة مستمدةه من أ٠بات هللا، كأكصافو،
اعػػػَبؼ ٗبػػػا  مػػػن  ك فمػػن تفقػػػو ُب األ٠بػػػات ا٢بسػػػُب، أصػػل ضػػػالؿ ا٣بلػػػق ىػػػو ا٣بػػػوض ُب فعػػػل الػػػرب،

ودىا تػدبر كتػاب هللا مقصػ الصفات العليا، كعرؼ أفَّ أفعالو تعاا مشتملة على ا٢بق، كا٢بػق غايتهػا ك
 .الذم فيو ا٥بدل كالشفات، كسنة نةيو 

من عرؼ ذلك كلو، كاعَبؼ بو؛ جػـز جزمػان أبنػو تعػاا خلػق ا٤بخلوقػات، كأكجػدىا، كدبرىػا ٗبشػيئةو    
انفػػػػذةو، كحكمػػػػةو شػػػػاملةو، كرٞبػػػػةو كاسػػػػعةو. كذلػػػػك: أف عتمػػػػة ا٤بخلوقػػػػات تػػػػدؿ علػػػػى عتمػػػػة خالقهػػػػا 

 كمةدعها، ككماؿ قدرتو.
مستمدة من أ٠بائو كصفاتو العلى، كال سػةيل لػذلك إال ابلرجػوع إا -سةحانو-أدرؾ أف أفعاؿ الربك 

 .ُالكتاب كالسنة
 سائل القدر.أمثلة ظت: اظتطلب الثاين

 للقدر مسائل كثّبة نذكر منها: 
 كالتكليف مبا ال يطاؽ. ة: االستطاعاظتسألة األكىل

 لغةن:اظتقصود ابالستطاعة كالتكليف أكالن: 
،كىػػػي  (ّ)الطاقػػػة: ىػػػي القػػػدرة علػػػى الشػػػيتك ، (ِ): ىػػػي: الطاقػػػة كالقػػػدرة علػػػى الشػػػيتاالسػػػتطاعة لغػػػة

 .(ْ)االستطاعة كالقدرة كالطاقة من األلفاظ ا٤بَبادفة ف مرادفة ٤بعُب االستطاعة.
كالكلفػة: مػػا  تكلفػت الشػػيت :٘بشػمتو، ،ك (ٓ)أمػره ٗبػا يشػػق عليػو متكليفػا: أ و: فكلفػػلغػةالتكليػف ك 

 .(ُ)يتكلفو اإلنساف من انئةة أك حق
                                                           

 كتصرؼ".."ابختصار ّٖ-ّٕص ،ُ،طالدُّرٌة البهٌية شرح القصيدة التائٌية انتر: السعدم، ُ

 ،ُ، طاظتنًن الفيومي، ا٤بصةاحكانتر:  .(ِِْ/ٖ) ،الطات مع الواك كما يثلثهما" مادة:" ،ُط، لساف العرب ابن منتور،(ِ)
 الطات مع الواك كما يثلثهما"، " مادة:، ْ، طالقاموس احمليطآابدم،  زالفّبك  ،(َّٖ/ِ) الطات مع الواك كما يثلثهما"، مادة:"

 .ِٔٗص
 .(ِِْ/ٖ) ،الطات مع الواك كما يثلثهما" مادة:" ،اظترجع السابا منتور،ابن (ّ)
الطات مع  مادة:" ،ِط، لتعريفاتا ا١برجا ،، كانتر: ِّْص ،د.ط  الطحاكيةالعقيدة  شرح، : ابن أيب العز ا٢بنفي(انترْ)

  . ّٓ ص الواك كما يثلثهما"،
 (.َّٕ/ ٗ)، كلف" مادة:" ،ُط، لساف العرب ابن منتور، (ٓ)
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 .اصطبلحان اظتقصود ابالستطاعة اثنيان: 
 أىل السنة كا١بماعة أف االستطاعة أك القدرة نوعاف: يرل االصطبلح:أما يف  

 كىي مناط األمر كالنهي. للفعل،قدرة شرعية مصححة : النوع األكؿ
 .  (ِ)ال يتاخر عنهاقدرة قدرية موجةة للفعل، مقارنة للمقدكر : النوع الثاين 
 أف االستطاعة ابلنسةة للمخلوؽ على قسمْب: -أىل السنة -يركف ك 

:االسػتطاعة مػػن جهػػة الصػحة كالوسػػع كالتمكػػْب كسػالمة اآلالت كىػػي :الػػٍب تكػوف منػػاط األمػػر األكىل
فهذه االستطاعة ال ٯبا أف تقارف الفعل ،بل تكوف قةلة متقدمػة عليػو ،كالنهي، كىي ا٤بصححة للفعل

ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  چ  قولػػػػو تعػػػػاا: ُب مثػػػػل ٤بتقدمػػػػة صػػػػا٢بة للضػػػػدين،كىي،كىػػػػذه االسػػػػتطاعة ا

﮵  ﮶  ﮷         ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼       ﮽   چ﮲  ﮳  ﮴
، فهذه االستطاعة قةل الفعل، كلو مل تكن إال (ّ)

ا٢بػػج مػػع الفعػػل مػػا كاجػػا ا٢بػػج إال علػػى مػػن حػػج، ك٤بػػا عصػػى أحػػد مػػن النػػاس بػػَبؾ ا٢بػػج،كال كػػاف 
 كاجةا على أحد قةل اإلحراـ، بل قةل فراغو.

چہ  ہ  ہ  ھ   ۆ  چ  كمػػن األمثلػػة عليهػػا أيضػػان ُب القػػرآف الكػػرمي: قولػػو تعػػاا:
،يقػػوؿ (ْ)

مةينػػػا القسػػػ  األكؿ مػػػن االسػػػتطاعة:"أيمر تعػػػاا بتقػػػواه، الػػػٍب ىػػػي  -رٞبػػػو هللا تعػػػاا-الشػػػيخ السػػػعدم
امتثاؿ أكامره كاجتناب نواىيو، كيقيػد ذلػك ابالسػتطاعة كالقدرة.فهػذه اآليػة، تػدؿ علػى أف كػل كاجػا 

، ف نػػو أيٌب ٗبػػا عجػػز عنػػو العةػػد، أنػػو يسػػقط عنػػو، كأنػػو إذا قػػدر علػػى بعػػض ا٤بػػامور، كعجػػز عػػن بعضػػو
 .(ٓ)يقدر عليو، كيسقط عنو ما يعجز عنو" 

جةة لو، كمن ااالستطاعة الٍب ٯبا معها كجود الفعل ، كىذه ىي االستطاعة ا٤بقارنة للفعل الو  الثانية:

                                                                                                                                                                                     

 د.ط، مادة:"، اللغة كصحاح العربية الصحاح اتج، ا١بوىرم(، َّٕ/ ٗ) كلف"، مادة:"، مرجع سابا ابن منتور،(ُ)
 .َِْص، كلف"

 (.ُِٗ/ٖ)، ّ، طغتموع الفتاكل تيمية،: ابن (انترِ)
 .ٕٗآية: جزت من آؿ عمراف (سورةّ)
 .ُٔآية: جزت من التغابن (سورةْ)
 (.ٖٖٔ/ ُ)  ُطالكرش الرزتن  تيسًن   السعدمانتر: (ٓ)
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چٿ  ٿ ٹ     ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  األمثلة عليها من القرآف الكرمي:قولو تعاا:
،كقولو (ُ)

چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ  ڇ    ڇ   ڇ  ڍ  چ  تعػػػػػاا:
،أم:"ال يقػػػػػدركف علػػػػػى ٠بػػػػػع  (ِ) 

آايت هللا ا٤بوصػػػلة إا اإلٲبػػػاف، لةغضػػػه  القػػػرآف كالرسػػػوؿ، فػػػ ف ا٤بػػػةغض ال يسػػػتطيع أف يلقػػػي ٠بعػػػو إا  
كالـ من أبغضو، ف ذا ا٫بجةت عنه  طرؽ العل  كا٣بػّب، فلػيس ٥بػ  ٠بػع كال بصػر، كال عقػل انفػع فقػد  

 .(ّ)اب كجحدكا آايتو، ككذبوا رسلو، فاستحقوا جهن ، كساتت مصّبا" كفركا

فػػا٤براد ىنػػا بعػػدـ االسػػتطاعة مشػػقة ذلػػك علػػيه  كصػػعوبتو علػػى نفوسػػه  ، فنفوسػػه  ال تسػػتطيع 
إرادتو، كإف كانوا قادرين على فعلػو لػو أرادكه ،كىػذه حػاؿ مػن صػده ىػواه أك رأيػو الفاسػد عػن اسػتماع  

 كتا هللا ا٤بنزلة ك اتةاعها. 

كىػػي االسػػتطاعة  للفعػػل،ا٤بوجةػػة كقػػد أخػػرب أنػػو ال يسػػتطيع ذلػػك، كىػػذه االسػػتطاعة ىػػي ا٤بقارنػػة 
 .(ْ)يتحقق كجود الفعل كالقدر، ك االكونية. كىي مناط القضات 

 .(ٓ)اصطبلحان  مقصود التكليف مبا ال يطاؽ اثلثان:
، ٤بػػا ٙبتويػػو مػػن األلفػػاظ اجململػػة الػػٍب فيهػػاأىػػل السػػنة فصػػل فقػػد أمػػا ُب مسػػالة التكليػػف ٗبػػا ال يطاؽ:

ٙبتػػاج إا تفصػػيل مثػػل لفػػظ الطاقػػة الػػٍب ىػػي االسػػتطاعة، فػػ ف أريػػد  ػػا االسػػتطاعة الشػػرعية الػػٍب ىػػي 
فػػػ ف هللا تعػػػاا مل  بػػػدك ا،كالػػػٍب يصػػػح التكليػػػف  ػػػا، كالػػػٍب مل يكلػػػف هللا أحػػػد  اب٤بعػػػركؼ،منػػػاط األمػػػر 

 يكلف أحدا ماال يطيقو  ذا التفسّب.

ف أريد  ا االستطاعة ا٤بقارنة للفعل فجميع األمر كالنهي تكليػف ٗبػا ال يطػاؽ  ػذا االعتةػار كإ

                                                           

 . َِآية:جزت من ىود (سورةُ)
 .َُُ آية:الكهف (سورةِ)
 (.ْٕٖ/  ُ)  مرجع سابا  السعدمانتر: (ّ)
: ابن أيب العز انتر (.ُْْ،ّّٕ،ِّٕ،َُّ، ُِٗ، َِٗ/ ٖ) (،ُِٗ/ٖ)، ّ، طغتموع الفتاكل تيمية،: ابن (انترْ)

 (.ّْْ،ّّْ،ِّْ)ص ،د.ط  الطحاكيةلعقيدة ا شرح، ا٢بنفي
، مرجع سابا انتر:ابن تيمية، يطاؽ من الةدع ا٢بادثة ُب الدين عند أىل السنة، ا الٗبإطالؽ القوؿ بتكليف (ٓ)
(ٖ/ِْٗ،ِٗٓ.) 
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(ُ). 

 قسمْب:كتكليف ما ال يطاؽ عند أىل السنة ينقس  إا 
ا٤بشػي كتكليػف اإلنسػاف الطػّباف ك٫بػو ذلػك (ِ)الػزمن  عنو، كتكليفما ال يطاؽ للعجز  أحدمها:

 ٝباىّب أىل السنة ا٤بثةتْب للقدر.فهذا غّب كاقع ُب الشريعة عند 
اإلٲبػػػاف، مػػػا ال يطػػػاؽ لالشػػػتغاؿ بضػػػده كاشػػػتغاؿ الكػػػافر ابلكفػػػر ف نػػػو ىػػػو الػػػذم صػػػده عػػػن  كالثػػػاين:
ُب حػػاؿ قعػػوده فػػ ف اشػػتغالو ابلقعػػود ٲبنعػػو أف يكػػوف قائمػػا كاإلرادة ا١بازمػػة ألحػػد الضػػدين  ككالقاعػػد

 ىذا الةاب. تناُب إرادة الضد اآلخر كتكليف الكافر اإلٲباف من
كمثل ىذا ليس بقةيح عقال عند أحد من العقالت بل العقالت متفقػوف علػى أمػر اإلنسػاف ك يػو ٗبػا 
ال يقدر عليػو حػاؿ األمػر كالنهػي الشػتغالو بضػده إذا أمكػن أف يػَبؾ ذلػك الضػد كيفعػل الضػد ا٤بػامور 

 للفعل:فيو القدرة ا٤بقارنة  النزاع ىل يسمى ىذا تكليف ما ال يطاؽ لكونو تكليفا ٗبا انتفت بو، كإ٭با
فمػػػن ا٤بثةتػػػػْب للقػػػػدر مػػػن يػػػػدخل ىػػػػذا ُب تكليػػػف مػػػػا ال يطػػػػاؽ ...كيقولػػػوف: مػػػػا ال يطػػػػاؽ علػػػػى 

من يقػوؿ: ىػذا ال يػدخل  بضده، كمنه كما ال يطاؽ لالشتغاؿ  ،ما ال يطاؽ للعجز عنو كجهْب: منو
رٞبهػ  -كمػنه  الشػيخ السػعدم السػلفككػالـ  ،فيما ال يطػاؽ كىػذا ىػو األشػةو ٗبػا ُب الكتػاب كالسػنة

ال يقػاؿ للمسػتطيع ا٤بػامور اب٢بػج إذا مل ٰبػػج إنػو كلػف ٗبػا ال يطيػق كال يقػاؿ ٤بػن أمػػر  ؛ ف نػو-هللا تعػاا
 .(ّ)ابلطهارة كالصالة فَبؾ ذلك كسال أنو كلف ما ال يطيق " 

 : اطتتم كالطبع كاعتدل كالضبلؿ.اظتسألة الثانية
  ؟كا٥بدل كالضالؿا٤بقصود: اب٣بت  كالطةع ما  

 كالطبع:اظتقصود ابطتتم أكالن: 
فهػو ٨بتػـو ك٨بػت  شػدد للمةالغػة كا٣بػاًب: الفاعػل كا٣بػت  علػى  كختامػا: طةعػوختمو ٱبتمو ختما 

                                                           

 (.َُّ/ٖ،ص) اظترجع السابا:ابن تيمية ،انتر  (ُ)
 (.ُٗٗ/ُّ) ،زمن" مادة:" ،ُط، العربلساف  ابن منتور، انتر: ،زمِبا١بمع ك  العاىة،ىو الرجل ا٤بةتلى أك شديد  لزمن:ا (ِ)
كانتر:  (،ِٔ-ّٔ/  ّ) ،منهاج السنة النبويةلنفس ا٤بؤلف: انتر ك (، ِٖٗ/ٖ) ،ّ، طغتموع الفتاكل تيمية،: ابن نترا(ّ)

طريا الوصوؿ إىل العلم انتر: السعدم، ،كما بعدىا ْْْص ،د.ط  الطحاكيةلعقيدة ا شرح، ابن أيب العز ا٢بنفي
 .ٖٓص، ُ،طاظتأموؿ
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 .(ُ)القلا: أف ال يفه  شيئا، كال ٱبرج منو شيت كانو طةع

 ابلسػػػكوف:.كالطةػػػع (ِ)الكتػػػاب خػػػت  كطىةىػػػع علػػػىالتػػػاثّب ُب الطػػػْب ك٫بػػػوه.  الطٍَّةػػػعي: ا٣بػػػت : كىػػػو
 .  (ّ): الدنسا٣بت ، كابلتحريك

االسػػػتيثاؽ مػػن الشػػػيت حػػٌب ال ٱبػػػرج منػػو داخػػػل فيػػػو، كال  كىػػو:كا٣بػػت  كالطةػػػع معناٮبػػا كاحػػػد 
 . (ْ)يدخل فيو خارج عنو

 ابعتدل كالضبلؿ: اظتقصوداثنيان:

الرشػػاد كالداللػػة، كىػػديت  كىػػو: الضػػالؿ،كىػػداه يهديػػو ُب الػػدين ىػػدل. كا٥بػػدل ضػػد  ىػػدل
 .(ٓ)دلو على الطريق  ىداية: إذابينت لك، كىداه للطريق  لك:

 إا قسمْب: كا٥بداية تنقس 

 : كىي ىداية الداللة كاإلرشاد.ىداية عامة*

 . (ٔ)كىي ىداية التوفيق كاإل٥باـ  كىداية خاصة:*

  ؟اطتتم كالطبع كاعتدل كالضبلؿ عند أىل السنة كاصتماعةما -

 أكالن:اطتتم كالطبع عند أىل السنة كاصتماعة:
                                                           

 (.ُّٔ/  ُِ) ،خت " مادة:" ،اظترجع السابا منتور،ابن  :انتر (ُ)
 (.َّْ/  ُ) طةع "، مادة:" ،ُط،  ؼتتار الٌصحاح: الرٌازم، (انترِ)
 (.ُُِ/ّ) ،طةع" مادة:" د.ط،، كاألثرالنهاية يف غريب اضتديث  األثّب،ابن انتر:  (ّ)
العليل يف  شفا القي ، ابن  (،ْٔ/ُ) د.ط، تفسًن القرآف : السمعا ، انتر(، ك ْٗ/ُ)د.ط، ، معامل التنزيل ،: الةغوم(انترْ)

(، ِِٕ/ُ، )ُط ،كالنظائرنزىة األعٌن النواظر يف علم الوجوه (، ابن ا١بوزم، ِٗ/  ُ)، د.ط ،كالقدرمسائل القضا  
 (.ُِ/ُ)، صد.ط ،ابلقرآفأضوا  البياف يف إيضاح القرآف  (، الشنقيطي،ُٖٔ/ُ) ،ُط ،القرآفألحكاـ  القرطيب، ا١بامع

 ("بتصرؼ".ّْٓ-ّّٓ/ُٓ) ىدل"، مادة:" ،ُط، لساف العرب : ابن منتور،(انترٓ)
، مرجع سابا(،كانتر:ابن القي ،ُٔٓص) ،ىدل" مادة:" د.ط، ،القرآف يف غريباظتفردات : األصفها ، انتر (ٔ)

ِٔٓ.) 
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ا٢بػقًٌ أف ا٣بػت  كالطةػع مػن  -رٞبه  هللا تعاا-كمنه  الشيخ السعدميرل أىل السنة كا١بماعة 
 ُب اآلايت الةينات التالية: ا٢بكي  تعاا على حقيقتو كما أخرب ُب كتابو

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ   ٿ  ٹٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  چ  ٹ ٹالدليل األكؿ:

چ
ا٤بوانع ا٤بانعة للكافرين من اإلٲباف كىي الطةع على قلو    -رٞبو هللا تعاا-،بْب الشيخ السعدم(ُ)

ك٠بعهػػ  كأبصػػارى  فقػػاؿ:"طةع عليهػػا بطػػابع ال يػػدخلها اإلٲبػػاف، كال ينفػػذ فيهػػا، فػػال يعػػوف مػػا يػػنفعه ، 
أبصػػارى  غشػػاكة ،أم: غشػػات كغطػػات ك أكنػػة ٛبنعهػػا عػػن النتػػر الػػذم  كال يسػػمعوف مػػا يفيػػدى ،كعلى

يػػنفعه ، كىػػذه طػػرؽ العلػػ  كا٣بػػّب، قػػد سػػدت علػػيه ، فػػال مطمػػع فػػيه ، كال خػػّب يرجػػى عنػػدى ، كإ٭بػػا 
منعػػػوا ذلػػػػك، كسػػػػدت عػػػنه  أبػػػػواب اإلٲبػػػػاف بسػػػػةا كفػػػرى  كجحػػػػودى  كمعانػػػػدهت  بعػػػد مػػػػا تةػػػػْب ٥بػػػػ  

 .(ِ)ا٢بق"

جئ  حئ  مئ  ىئ          يئ      جب  حب  خب  مب    ىب  يب  جت  ٹ ٹ چ الثػػػػػاين :الػػػػػدليل 

، أم:"كنعػػاقةه ، إذا مل يؤمنػػوا أكؿ مػػرة أيتػػيه  فيهػػا الػػداعي، كتقػػـو علػػيه  ا٢بجػػة، (ّ) چحت  خت   
 بتقليا القلوب، كا٢بيلولة بينه  كبْب اإلٲباف، كعدـ التوفيق لسلوؾ الصراط ا٤بستقي .

   الػػذين جنػػوا علػػى أنفسػػه ، كفػػتح ٥بػػ  الةػػاب فلػػ  كىػػذا مػػن عػػدؿ هللا، كحكمتػػو بعةػػاده، فػػ 
 .(ْ)يدخلوا، كبْب ٥ب  الطريق فل  يسلكوا، فةعد ذلك إذا حرموا التوفيق، كاف مناسةا ألحوا٥ب "

،يقػػػوؿ الشػػػيخ (ٓ) چڃچ  چچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ         ڍ  ڍ  چ يقػػػوؿ سػػػةحانو: الػػػدليل الثالػػػث:
عػػػن ا٤بػػػؤمن الػػػذم كػػػاف مقصػػػوده ا٢بػػػق ا٤بةػػػْب، ف نػػػو ال ُب معػػػرض حديثػػػو  -رٞبػػػو هللا تعػػػاا-السػػػعدم

يكػػػذب بيػػػـو الػػػدين، ألف هللا قػػػد أقػػػاـ عليػػػو مػػػن األدلػػػة القاطعػػػة، كالرباىػػػْب السػػػاطعة، مػػػا ٯبعلػػػو حػػػق 
ػػػا ٱبالفػػو:"ٖبالؼ مػػػن راف علػػى قلةػػػو كسػػػةو،  اليقػػْب، كصػػػار لقلةػػو مثػػػل الشػػمس لوبصػػػار ،ٍب قػػاؿ عمَّ

                                                           

 . ٕ آية:الةقرة سورة (ُ)
 (.ُْ/  ُ) ،ُط، الرزتن  تيسًن الكرش السعدم، :(انترِ)
 .َُُآية:األنعاـ (سورةّ)
 (.ِٗٔ/ ُ) ،مرجع سابا السعدم، :(انترْ)
 .ُْآية:ا٤بطففْب ( سورةٓ)
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ك٥بػذا جػوزم علػى ذلػك، أبف حجػا عػن هللا، كمػا حجػا  كغطتو معاصػيو، ف نػو ٧بجػوب عػن ا٢بػق،
قلةو ُب الدنيا عن آايت هللا، ...كُب ىذه اآلية، التحػذير مػن الػذنوب، ف  ػا تػرين علػى القلػا كتغطيػو 
شيئا فشيئا، حٌب ينطمس نوره، كٛبوت بصّبتو، فتنقلا عليو ا٢بقائق، فّبل الةاطل حقنا، كا٢بق ابطال 

 .(ُ)وب"كىذا من بعض عقوابت الذن

"الػرين أف يسػود القلػا مػن الػذنوب  :ق ُٕٓ)ت-رٞبػو هللا تعػاا–كيقوؿ اإلماـ ابػن القػي  
كالطةػػػػع أف يطةػػػػع علػػػػى القلػػػػا كىػػػػو أشػػػػد مػػػػن الػػػػرين كاإلقفػػػػاؿ أشػػػػد مػػػػن الطةػػػػع كىػػػػو أف يقفػػػػل علػػػػى 

 . (ِ)القلا"

مػػا دؿ القػػرآف عليػػو كىػػو موجػػا العػػدؿ كهللا سػػةحانو  فآخػػر: "إُب موضػػع  -رٞبػػو هللا-كقػػاؿ
ماض ُب العةد حكمو عدؿ ُب عةده قضاؤه ف نو إذا دعػى عةػده إا معرفتػو ك٧بةتػو كذكػره كشػكره فػاىب 
العةد إال إعراضا ككفرا قضى عليو أبف أغفل قلةو عن ذكره كصده عػن اإلٲبػاف بػو كحػاؿ بػْب قلةػو كبػْب 

كتكوف عقوبتو اب٣بت  كالطةع كالصد عن اإلٲبػاف كعقوبتػو لػو بػذلك ُب قةوؿ ا٥بدل كذلك عدؿ منو فيو 
 . (ْ)"(ّ) چڌ   ڌ       ڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  ڑ    ڑ  ک  ک  ٹ ٹ چ  اآلخرة مع دخوؿ النار كما

 عند أىل السنة كاصتماعة: اعتدل كالضبلؿ :اثنيان 

ا٥بػدل كالضػالؿ السػلف بقولػو:"  ا٥بػدل كالضػالؿ عنػد -رٞبو هللا تعاا–اإلماـ ابن القي  بْبَّ 
عنػػد أىػػل السػػنة كا١بماعػػة ىػػو قلػػا أبػػواب القػػدر كمسػػائلو فػػ ف أفضػػل مػػا يقػػدر هللا لعةػػده كأجػػل مػػا 
يقسػػمو لػػو ا٥بػػدل كأعتػػ  مػػا يةتليػػو بػػو كيقػػدره عليػػو الضػػالؿ ككػػل نعمػػة دكف نعمػػة ا٥بػػدل ككػػل مصػػيةة 

أك٥بػػ  إا أخػػرى  ككتةػػو ا٤بنزلػػة علػػيه  مػػن  -علػػيه  السػػالـ–دكف مصػػيةة الضػػالؿ كقػػد اتفقػػت رسػػل هللا 
علػػى أنػػو سػػةحانو يضػػل مػػن يشػػات كيهػػدم مػػن يشػػات كأنػػو مػػن يهػػده هللا فػػال مضػػل لػػو كمػػن يضػػلل فػػال 
ىادم لو كأف ا٥بدل كاإلضالؿ بيده ال بيد العةد كأف العةد ىػو الضػاؿ أك ا٤بهتػدم فا٥بدايػة كاإلضػالؿ 

                                                           

 ("بتصرؼ".ُٓٗ/  ُ، )ساباالرجع اظت السعدم، :(انترُ)
 (.ْٗ/ ُ)، ، د.ط ،كالقدرالعليل يف مسائل القضا   شفا القي ، : ابن انتر (ِ)
 .ُٔ، ُٓاآليتاف::ا٤بطففْب ( سورةّ)
 (.ٖٔ/  ُ،)مرجع ساباانتر:ابن القي  ، (ْ)
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ا٥بػػدل مػػن هللا تعػػاا للعةػػد توفيقػػو "ك .(ُ)د ككسػػةو"فعلػػو سػػةحانو كقػػدره كاالىتػػدات كالضػػالؿ فعػػل العةػػ
 .(ِ)لإلٲباف كإعانتو عليو"

چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ  ٹ ٹ چ 
، يقػػػػػػػػػوؿ الشػػػػػػػػػيخ  (ّ)

:"أم: ال سػةيل إا  بيػد هللا ا٥بدايػة كالضػالؿأف عند تفسػّبه ل يػة مةينػا -رٞبو هللا تعاا-السعدم
چڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ       ڈ  ژ  ژ   چنيل ا٥بداية إال من هللا، فهو ا٥بػادم ا٤برشػد ٤بصػاّب الػدارين، 

أم: ال ٘بػػد مػػن يتػػواله كيػػدبره، علػػى مػػا فيػػو صػػالحو، كال يرشػػده إا ا٣بػػّب كالفػػالح، ألف هللا قػػد   (ْ)
 .(ٓ)حك  عليو ابلضالؿ، كال راد ٢بكمو"

 ىي:(ٔ) كالضبلؿ عند أىل السنة أربع مراتب اعتدلك  

ا٥بػدل العػاـ كىػو :ىدايػة كػل نفػس إا مصػاّب معاشػها كمػا يقيمهػا كىػذا أعػ  مراتةػو .  :األكىل اظترتبة
ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ    ہ  ہ  ہ  چ  كىي ىداية عامة كشاملة لإلنساف كا٢بيػواف ، يقػوؿ تعػاا:

عامػة ا٣بلػق كالتسػوية كالتقػدير ك ا٥بدايػة كجعػل التسػوية ، فػذكر سػةحانو أربعػة أمػور (ٕ) چہ   ھ   ھ  
 ر.من ٛباـ ا٣بلق ك ا٥بداية من ٛباـ التقدي

ا٥بػػػدل ٗبعػػػُب الةيػػػاف كالداللػػػة كالتعلػػػي  كالػػػدعوة إا مصػػػاّب العةػػػد ُب معػػػاده كىػػػذا  اظترتبػػػة الثانيػػػة: 
اإلرشػػػاد  ىدايػػػة كىػػػي: خػػػاص اب٤بكلفػػػْب كىػػػذه ا٤برتةػػػة أخػػػر مػػػن ا٤برتةػػػة األكا كأعػػػ  مػػػن الثالثػػػة.

كالةيػػاف للمكلفػػْب كىػػذه ا٥بدايػػة ال تسػػتلـز حصػػوؿ التوفيػػق ك اتةػػاع ا٢بػػق كإف كانػػت شػػرط فيػػو اك 
جػػزت سػػةا كذلػػك ال يسػػتلـز حصػػوؿ ا٤بشػػركط كا٤بسػػةا بػػل قػػد يتخلػػف عنػػو ا٤بقتضػػى إمػػا لعػػدـ  

                                                           

 (.ٓٔ/  ُ،) اظترجع السابا: ابن القي : انتر (ُ)
 (.ُْٖص) ،د.ط  الطحاكيةلعقيدة ا شرح، ابن أيب العز ا٢بنفي انتر:(ِ)
 .ُٕآية: جزت من الكهف سورة (ّ)
 .ُٕآية: جزت من الكهف سورة (ْ)
 (.ِْٕ/  ُ) ،ُط، الرزتن  تيسًن الكرش السعدم، :(انترٓ)
 (.ْٖ-ٓٔ/  ُ، )اظترجع السابا: ابن القي ، (انترٔ)
 .ّ-ُاآلايت:األعلى (سورةٕ)
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ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ   ۉ  ې  ٹ ٹ چ كمػػػػاؿ السػػػػةا أك لوجػػػػود مػػػػانع ك٥بػػػػذا 

چائ    ائ        ې  ې  ې  ى  ى  
ٹ ٹ چ  ، .كىػذه ا٥بدايػة ىػػي الػٍب أثةتهػا لرسػػولو(ُ)

چٹ  ڤ  ڤ     ڤ  ڤ   ڦ  
كنفػػى عنػػو ملػػك ا٥بدايػػة ا٤بوجةػػة كىػػي ىدايػػة التوفيػػق كاإل٥بػػاـ (ِ)

چک  ک  ک  گ  گ  گ       گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  چ  بقولو سػةحانو:
كىػي ، (ّ)

 كمػػا  ىدايػة ٚبػر ا٤بكلفػْب كىػي حجػة هللا علػى خلقػػو الػٍب ال يعػذب أحػدا إال بعػد إقامتهػا عليػو 

چى  ى        ائ  ائ  ەئ     ەئ  وئ   ٹ ٹ چ
ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  كقػػػػػاؿ عػػػػػز شػػػػػانو:(ْ)

چڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  
(ٓ). 

ىدايػة التوفيػق كمشػيئة هللا لعةػده ا٥بدايػة كخلقػو ا٥بداية ا٤بستلزمة لالىتدات كىي اظترتبة الثالثة : 
دكاعػي ا٥بػدل كإرادتػػو كالقػدرة عليػو للعةػػد كىػذه ا٥بدايػة الػػٍب ال يقػدر عليهػا إال هللا عػػز ك جػل . كىػػذه 

 ا٤برتةة أخر من الٍب قةلها كىي الٍب ضل جهاؿ القدرية إبنكارىا.

 كىذه ا٤برتةة تستلـز أمرين :
 لرب تعاا كىو ا٥بدل . فعل أحدمها:
ٹ ٹ  فعل العةد كىو االىتػدات كىػو أثػر فعلػو سػةحانو فهػو ا٥بػادم كالعةػد ا٤بهتػدم،كالثاين :

چڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍڍ  چ 
كال سػػةيل إا كجػػػود األثػػػر إال ٗبػػػؤثره التػػػاـ فػػػ ف مل ٰبصػػػل فعلػػػو مل ٰبصػػػل ،(ٔ)

چگ  گ  گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱڱ  ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ   ٹ ٹ چ فعل العةد ،ك٥بػذا 
(ٕ) 

كلػػو حػػرص عليػػو ،كال إا أحػػد غػػّب هللا كأف هللا  - -كىػػذا صػػريح ُب أف ىػػذا ا٥بػػدل لػػيس لػػو  (ٕ)

                                                           

 .ُٕآية:فصلت (سورةُ)
 .ِٓآية: جزت من الشورل (سورةِ)
 .ٔٓآية:القصر ( سورةّ)
 .ُٓآية:جزت من اإلسرات ( سورةْ)
 .ُٓٔ آية:النسات سورة (ٓ)
 .ُٕآية: جزت من الكهف سورة (ٔ)
 .ّٕآية:النحل سورة (ٕ)
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ۉ  ې  ې  ې   ې  ىى  ائ  ائ  ٹ ٹ چ  سةحانو إذا أضل عةدا مل يكن ألحد سةيل إا ىدايتو كما

 . (ُ) چەئ   ەئ  وئ  
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ    ٹ ٹ چ ا٥بدايػػة يػػـو ا٤بعػػاد إا طريػػق ا١بنػػة كالنػػار. اظترتبػػة الرابعػػة:

چىئ           ی  ی  ی  ی   جئ  حئ  مئ    ىئ  يئ  جب  
ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   چڻ   :،كقػػػػاؿ سػػػػةحانو(ِ)

چہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  
سػػػيهديه  إا طريػػػق ا١بنػػػة ،كيصػػػلح  .فهػػػذه ىدايػػػة بعػػػد قػػػتله  ،(ّ)

 خصومه  كقةوؿ أعما٥ب .حا٥ب  ُب اآلخرة إبرضات 
كىػػذه ا٥بدايػػة  ا٥بدايػػة العامػػة ١بميػػع ا٣بلػػق بقولػػو:"-رٞبػػو هللا تعػػاا-كقػػد أبػػرز الشػػيخ السػػعدم

 .(ْ)"العامة، الٍب مضمو ا أنو ىدل كل ٨بلوؽ ٤بصلحتو، كتذكر فيها نعمو الدنيوية
 قْب كىي ا٥بداية ا٣باصػة بقولػو:"مةينان أنواع ا٥بداية ألكليات هللا ا٤بت-رٞبو هللا تعاا-كقاؿ ُب موضع آخر

ا٥بدايػػة نوعػػاف: ىدايػػة الةيػػاف، كىدايػػة التوفيػػق. فػػا٤بتقوف حصػػلت ٥بػػ  ا٥بػػدايتاف، كغػػّبى  مل ٙبصػػل ٥بػػ  
 .(ٓ)"ىداية التوفيق. كىداية الةياف بدكف توفيق للعمل  ا، ليست ىداية حقيقية اتمة

 ؽتا تقدـ تبٌن لنا:
 قسمْب:تكليف ما ال يطاؽ عند أىل السنة ينقس  إا أكالن: أف ال 

ا٤بشػػي كتكليػػف اإلنسػػاف الطػػّباف ك٫بػػو ذلػػك الػػزمن عنػػو، كتكليػػفأحػػدٮبا: مػػا ال يطػػاؽ للعجػػز 
ا ال يطاؽ لالشػتغاؿ بضػده  ٗبكالثا :  فهذا غّب كاقع ُب الشريعة عند ٝباىّب أىل السنة ا٤بثةتْب للقدر.

 . اإلٲبافالذم صده عن كاشتغاؿ الكافر ابلكفر ف نو ىو 
رٞبػو -اثنيان: ا٥بداية نوعاف: ىداية عامة كىدايػة خاصػة؛ ككػل مػا سػةق كافػق عليػو الشػيخ السػعدم

 أىل السنة، كسار على منهجه .-هللا تعاا
 .ذترات اإلمياف ابلقضا  كالقدر اظتبحث السابع:

                                                           

 .ُٖٔآية:األعراؼ سورة (ُ)
 .ِّ،ِِاآليتاف:الصافات سورة (ِ)
 .ٓ،ْاآليتاف:دمحم سورة (ّ)
 (.َِٗ/ ُ) ،ُط، الرزتن  تيسًن الكرش السعدم، :(انترْ)
 (.َْ/ ُ) ،مرجع سابا السعدم، :(انترٓ)
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كالقدر، ابلقضات عةودية الرضا ٜبار طيةة من شجرة -رٞبو هللا تعاا-قطف لنا الشيخ السعدم
 يلي: كالفوائد ماالثمرات تلك  كمن

أنػو يوجػػا للعةػػد سػكوف القلػػا كطمانينتػػو كقوتػو كشػػجاعتو لعلمػػو أف مػا أصػػابو مل يكػػن  أكالن:
 ليخطئو، كما أخطاه مل يكن ليصيةو.

 أنو يسلي العةد عن ا٤بصائا، كيوجا لو الصرب كالتسلي  كالقناعة ٗبا رزقو هللا تعاا. اثنيان:
ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺    ﮻  ﮼  ﮽  ﮾﮿  ﯀  ﯁      چ : 

چ                                    ڭ            ڭ  ڭ  ڭ  
(ُ). 

أنو يوجا للعةد شهود ًمنَّة هللا عليو فيما ٲبينُّ بو عليو من فعل ا٣بّبات كأنواع الطاعات،  اثلثان:
فػػال ييعجػػاي بنفسػػو كال ييػػديل بعملػػو لعلمػػو أنػػو تعػػاا ىػػو الػػذم تفضػػل عليػػو ابلتوفيػػق كاإلعانػػة كصػػرؼ 

 ا٤بوانع كالعوائق، كأنو لو ككًٌل إا نفسو لضعف كعجز عن العمل.
لشكر نع  هللا ٗبا يينع ي عليو من نع  الدين كالدنيا، ف نو يعل  أنو ما ابلعةد من نعمة أنو سةا  رابعان:

.(2)إال من هللا تعاا، كأف هللا ىو الدافع لكل مكركه كنقمة

االعتمػاد علػى هللا تعػاا، كالتوكػل عليػو عنػد فعػل األسػةاب؛ فػال يعتمػد يوجا للعةد  خامسان:
فػال يقلػق بفػوات ٧بةػوب، أك حصػوؿ  يت بقضات هللا تعػاا كقػدره.ا٤برت على السةا نفسو؛ ألف كل ش

 كاألرض، كىو كائن ال ٧بالة، تالسماكامكركه؛ ألف ذلك بقدر هللا الذم لو ملك 
عجةا ألمر ا٤بؤمنن إف أمره كلو خػّب، كلػيس ذلػك ألحػد إال للمػؤمن؛ ):  قوؿ النيب ي كُب ذلك

غػّب ذلػك  . إا(ّ) (أصابتو ضرات صرب، فكػاف خػّبا لػوإف أصابتو سرات شكر، فكاف خّبا لو، كإف 

                                                           

 .ِّ، ِِاآليتاف :ا٢بديد سورة (ُ)
 .ْٖ،ّٖ، صِ، طإغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف( ابن القي  ، ِ)

عن  .ِٗٗٗرق  ا٢بديث: (،ِِٓٗ/ْ)ق، ابب :ا٤بؤمن أمره كلو خّب،ئ، كتاب الزىد كالرقاصحيحو ُب  مسل  أخرجو (ّ)
 .-هنع هللا يضر-صهيا
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 .(ُ)من الثمرات الكثّبة الٍب ال ٙبصل إال ٤بن تعل  كعرؼ كآمن بقضات هللا كقدره
مػػػن ٜبػػػار كفوائػػػد تتعلػػػق ابإلٲبػػػاف -رٞبػػػو هللا تعػػػاا-مػػػن خػػػالؿ مػػػا قطػػػف لنػػػا الشػػػيخ السػػػعدم 

عدـ تعل  القدر يؤدم إا ا١بهػل بػو، كابلتػايل يػؤدم  بقضات هللا كقدره تةْب لنا أٮبية العل  ابلقدر، كأف
إا ا١بهل بثمرات اإلٲباف بو، كبذلك يفوت على ا٤بسل  خّب كثّب؛ ف ف اإلٲباف ابلقضػات كالقػدر ٜبػرات 

 .عتيمة، ال تتحقق إال ٤بن آمن بو عن عل  كمعرفة

 ،ُب القضات كالقدر ابإلٲبافا٣بامس بعنواف: األصوؿ العقدية ا٤بتعلقة الفصل ك ذا نصل إا  اية 
مامة.         اإلالعقدية ا٤بتعلقة ٗبسائل الذم يتحدث عن األصوؿ : األكؿ من الةاب الثالث الفصل كيليو
 كيل االحساف. كهللا

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                           

القضا  مود ، ا الرٞبن صاّب دعة ،ٗٓ، ٖٓص ،ُط ،أصوؿ اإلمياف عثيمْب، شرحابن  ُب:( انتر تلك الثمرات كغّبىا ُ)
 .ُِ، ُُص ،يف القدر حيحاصتامع الص، الوادعي ،ْٖٓ-ْْٕص،ِ، ،طكالقدر يف ضو  الكتاب كالسنة 
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 الباب الثالث: األصوؿ العقدية ظتسائل متفرقة يف العقيدة.

 كفيو فصلٌن:

 العقدية اظتتعلقة مبسائل اإلمامة.الفصل األكؿ: األصوؿ                 

 الفصل الثاين: األصوؿ العقدية اظتتعلقة مبسائل اإلمياف ابلصحابة.               
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 الباب الثالث: األصوؿ العقدية ظتسائل متفرقة يف العقيدة.

 اإلمامة.العقدية اظتتعلقة مبسائل  األصوؿ :األكؿ الفصل

أخطرىا ؛ألنو ا٢بارس ٥بذا الدين ،كاليد الطوا لنشره كالذكد عن  أى  األمور كإف موضوع اإلمامة من 
ٞبػاه مػػن عةػػث العػػابثْب كطمػػع الطػامعْب ، لػػذا رأيػػت أف أٙبػػدث عػػن مسػائل اإلمامػػة مػػن التعريػػف  ػػا 
كأدلتها مػن القػرآف كشػركطها كحكػ  ا٣بػركج علػى األئمػة ، كا٣بلفػات الراشػدين كتفضػيله  مػع بيػاف رأم 

 ُب ذلك. -رٞبو هللا تعاا-السعدم الشيخ
 نقف مع ا٤بةاحث التالية:ذلك كلتوضيح  

  .اظتبحث األكؿ: تعريف اإلمامة
 كجوب اإلمامة.  الثاين: أدلةاظتبحث 

 اظتبحث الثالث: شركط اإلماـ.
 اظتبحث الرابع: حكم اطتركج على اإلماـ. 

 اظتبحث اطتامس: اطتلفا  الراشدكف كتفضيلهم.
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 األكؿ: تعريف اإلمامة.اظتبحث 
 .لغةن كاصطبلحان  تعريف اإلمامة اظتطلب األكؿ:

َـّ   : تقدمه ، كىي اإلمامة، كاإلماـ: كل  :لغةن  اإلمامةأكالن:  َـّ( تقوؿ: "أمَّه  كأ مصدر من الفعل )أ
 .(ُ)ما ائت  بو من رئيس أك غّبه" 

"اإلماـ كل من ائت  بو قـو كانوا على الصراط  : ىػ ُُٕ )ت–رٞبو هللا -يقوؿ ابن منتور
كا١بمع: أئمة، كإماـ كل شيت قيَّمو كا٤بصلح لو، كالقرآف إماـ ا٤بسلمْب،  ،ا٤بستقي  أك كانوا ضالْب
إماـ األئمة، كا٣بليفة إماـ الرعية، كأ٩بت القـو ُب الصالة إمامة، كائتي   - -كسيدان دمحم رسوؿ هللا 

 بو: اقتدم بو.

، كإماـ ا٤بثاؿ ما امتثل عليو،  كاإلماـ: ا٤بثاؿ، كإماـ الغالـ ُب ا٤بكتا ما يتعلمو كل يـو
 ."كاإلماـ: الطريق الواسع،(ِ)كاإلماـ: ا٣بيط الذم ٲبيىدُّ على الةنات فيةُب عليو كيسول عليو ساؼ الةنات"

ر قولو تعاا: ك ، أم: يقصد (ّ) چڍ  ڌ  ڌ  چ  بو فيسًٌ كا٣بليفة إماـ  فيتميز،أم: بطريق ييـؤ
 . (ْ)الرعية" 

اإلماـ ىو من يقتدل بو ،  تعريفان شامالن بقولو :" اإلماـ -رٞبو هللا تعاا-كيعرًٌؼ الشيخ السعدم    
إما أف يرجع إليو ُب العل  كالدين ٕبيث يطاع ابختيار ا٤بطيع لكونو عا٤بان أبمر هللا آمران بو فيطيعو ا٤بطيع 

ان عن اإللزاـ ابلطاعة ، كإما أف يكوف صاحا يد كسيف ٕبيث يطاع طوعان لذلك ، كإف كاف عاجز 
ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ٹ ٹ چ  ،ككرىا قادرا على إلزاـ ا٤بطيع ابلطاعة ، كىؤالت القسماف ى  ا٤براد 

كال يت  كل كاحد منهما إال ابآلخر ، كال يستقي  الدين كالدنيا إال .(ٓ) چىئ  ىئ  ی   ی  ی 

                                                           

 .   (ُِّٗ/ُ) ،إماـ" مادة:"، ْ، طالقاموس احمليطالفّبكز آابدم،  (ُ)
 .(ِْ،ُِ) ،إماـ" مادة:" ،ُط، لساف العرب ابن منتور، (ِ)
 .ٕٗآية : جزت من سورة ا٢بجر (ّ)
 .(ُّٗ/ٖ) ،إماـ" مادة:" ، د.ط،القاموساتج العركس من جواىر  الزبيدم،ا٤برتضى  (ْ)
 .ٗٓآية: جزت من النسات سورة (ٓ)
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كعامته  ال ٲبنع أف يشارؾ  ورالتل  كا٤بعاصي من بعض ا٤بسلمْب ، كالة األم ابجتماعهما ، ككجود
فيما يعملو من طاعة هللا فيعاكنوف على ا٣بّب كال يطاع أحد  من ا٣بلق ُب معصية هللا ، كملوؾ 

فله  من ا٢بسنات ما ليس آلحاد األمة من األمر كسيئاهت   كثّبة، ا٤بسلمْب حسناهت  كثّبة ، 
قوؽ إا مستحقيها، ا٢بالعدك كإيصاؿ كثّب من كجهاد لنهي عن ا٤بنكر كإقامة ا٢بدكد ، اب٤بعركؼ كا

كمن ٝبيع ما سةق نالحظ تقارب مدلوؿ ىذه .(0)"كمنع كثّب من التل  كإقامة كثّب من العدؿ
 .كاالقتداتكأ ا تدكر حوؿ معا  التقدـ  األلفاظ ،

  :تعريف اإلمامة اصطبلحان  اثنيان:

 العلمات بعدة تعريفات منها:فقد عرفها 

 . (ِ)موضوعة ٣بالفة النةوة ُب حراسة الدين كسياسة الدنيا بو اإلمامة *

 . (ّ)ُب إقامة الدين ٕبيث ٯبا على كافة األم  اإلتةاع"ىي: "نيابة عن الرسوؿ  اإلمامة*

 .(ْ)ىي : الر سة العامة ُب شؤكف الدنيا كالدين اإلمامة*

:ٞبل الكافة على مقتضى النتر الشرعي ُب مصا٢به  األخركية كالدنيوية الراجعة  أبهنا كتعرؼ أيضان *
إليها، إذ أحواؿ الدنيا ترجع كلها عند الشارع إا اعتةارىا ٗبصاّب اآلخرة، فهي ُب ا٢بقيقة خالفة عن 

 .(ٓ)صاحا الشرع ُب حراسة الدين كسياسة الدنيا بو

                                                           

 .ُٓٔ-ُٔٔ، صُ،ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ ،انتر: السعدم (ُ)

 .ٓص،ُت: أٞبد مةارؾ الةغدادم،طاألحكاـ السلطانية : ا٤باكردم ، انتر (ِ)

 .ُٕٗ،صد.ط،النسفي شرح العقائد النسفية لنجم الدين عمرالتفتازاىن، سعد الدين (ّ)

 .ٓصد.ط،مع التكملة مد ٪بيا ا٤بطيعي،  ،ُٕٓص اجملموع شرح اظتهذب النوكم ، (ْ)

 .َُٗص، ْ،ط اظتقدمة ابن خلدكف، (ٓ)
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" إف األمة ال تستغِب عن إماـ بقولو:  اإلمامةحقيقة  -رٞبو هللا تعاا–الشيخ السعدم أابف كقد * 
يقي  ٥با دينها كدنياىا ، كيدفع عنها عادية ا٤بعتدين كإقامة ا٢بدكد على ا١بناة، ك ال تت  إمامتو إال 

بطاعتو ُب ا٤بعركؼ ُب غّب معصية كا١بهاد ماضو مع الرب كالفاجر ، كيعانوف على ا٣بّب كينصحوف عن 
 .(ُ)الشر"

 يف القرآف: لفظ )اإلماـ لً  الشيخ السعدماثلثان: تفسًن 

تفسّبه ُب القرآف الكرمي ُب ضوت  )لفظ اإلماـ( عن معا -رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدمٙبدث 
 التالية: يةالقرآنكاألدلة  ايت ل

،:"أم: أكصلنا اي ربنا (ِ) چھ   ے    ے  ۓ   چ قاؿ عند قولو تعاا : الدليل األكؿ:
ىذه الدرجة العالية، درجة الصديقْب ك الكمل من عةاد هللا الصا٢بْب كىي درجة اإلمامة ُب إا 

الدين كأف يكونوا قدكة للمتقْب ُب أقوا٥ب  كأفعا٥ب  يقتدل أبفعا٥ب ، كيطمئن ألقوا٥ب  كيسّب أىل ا٣بّب 
-و، كىذه الدرجة خلفه  فيهدكف كيهتدكف.كمن ا٤بعلـو أف الدعات بةلوغ شيت دعات ٗبا ال يت  إال ب

چ  چ  چ  چ    ٹ ٹ چ ،كما  (ّ)ال تت  إال ابلصرب كاليقْب" -درجة اإلمامة ُب الدين

 .(ْ) چڇ  ڇ  ڇڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  

ۀ  ۀ  ہ   ہ    ہ   ہ   ھھ  ھ  ھ    ے  ے  ۓۓ  چ  كقاؿ عند قولو تعاا:: الدليل الثاين

چ﮲  ﮳  ﮴﮵  ﮶  ﮷       ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  
يقتدكف بك ُب ا٥بدل، كٲبشوف خلفك  ،:"إمامان أم:(ٓ)

إا سعادهت  األبدية، كٰبصل لك الثنات الدائ ، كاألجر ا١بزيل، كالتعتي  من كل أحد...ال يناؿ 
أم: ال يناؿ اإلمامة ُب الدين، من ظل  نفسو كضرىا، كحط قدرىا، ٤بنافاة التل   عهدم التا٤بْب:

تيجتو أف يكوف صاحةو على جانا عتي  من اإلٲباف ٥بذا ا٤بقاـ، ف نو مقاـ آلتو الصرب كاليقْب، كن
                                                           

 (.َٕ) ص ،ُط ، اإلسبلمية)العقيدة  اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدمانتر (ُ)
 .ْٕآية: جزت من الفرقاف سورة (ِ)
 (.ٕٖٓ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ّ)
 .ِْةآي :السجدة سورة (ْ)
 .ُِْآية:الةقرة سورة (ٓ)
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كاألعماؿ الصا٢بة، كاألخالؽ ا١بميلة، كالشمائل السديدة، كاةة التامة، كا٣بشية كاإلانبة، فاين 
 .(ُ)كدؿ مفهـو اآلية، أف غّب التامل، سيناؿ اإلمامة، كلكن مع إتيانو أبسةا ا" التل  كىذا ا٤بقاـ؟

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ   چ  قولو تعاا: كقاؿ عند: لثالدليل الثا

چپ  پ  ڀ  ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  
،:"أنو جعله  أئمة يهدكف أبمره، كىذا (ِ)

من أكرب نع  هللا على عةده أف يكوف إماما يهتدم بو ا٤بهتدكف، كٲبشي خلفو السالكوف، كذلك ٤با 
 .(ّ)صربكا، ككانوا آبايت هللا يوقنوف"

چەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ    چ قولو تعاا:كعند :الرابع الدليل 
ك٪بعله   ،قاؿ:" (ْ)

أئمة ُب الدين، كذلك ال ٰبصل مع استضعاؼ، بل ال بد من ٛبكْب ُب األرض، كقدرة اتمة، ك٪بعله  
 .(ٓ)الوارثْب لورض، الذين ٥ب  العاقةة ُب الدنيا قةل اآلخرة"

﮹     چ كعند قولو تعاا:: اطتامس الدليل  ﮸   ﮶   ﮷  ﮵   ﮴   ۓ   ۓ  ﮲﮳ 

چ﮺  
"فقاتلوا أئمة الكفر أم: القادة فيو، الرؤسات الطاعنْب ُب دين الرٞبن، الناصرين  قاؿ:، (ٔ)

لدين الشيطاف، كخصه  ابلذكر لعت  جنايته ، كألف غّبى  تةع ٥ب ، كليدؿ على أف من طعن ُب 
ال أٲباف ٥ب  أم: ال عهود كال مواثيق يالزموف إ    الدين كتصدل للرد عليو، ف نو من أئمة الكفر.

 .(ٕ)على الوفات  ا، بل ال يزالوف خائنْب، انكثْب للعهد، ال يوثق منه "
چھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲  ﮳      ﮴  ﮵  ﮶  چ  كقػػاؿ عنػػد قولػػو تعػػاا:

،:"أم (ٖ)
 .(ٗ)كالشقات"جعلنا فرعوف كموه من األئمة الذين يقتدم    كٲبشي خلفه  إا دار ا٣بزم :

                                                           

 (.ٓٔ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ُ)
 .ّٕآية:األنةيات سورة (ِ)
 (.ِٔٓ/  ُ، )مرجع سابا السعدم، :انتر (ّ)
 .ٓآية:جزت من القصر سورة (ْ)
 (.ُُٔ/  ُ) ،ساباالرجع اظت السعدم، :انتر (ٓ)
 .ُِآية:جزت من التوبة سورة (ٔ)
 (.َّّ/  ُ)  ،ساباالرجع اظت السعدم، :( انترٕ)
 .ُْآية:القصر سورة (ٖ)
 (.ُٔٔ/  ُ، )ساباالرجع اظت السعدم، :انتر (ٗ)
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قػػد كافػق عقيػدة أىػػل السػنة ُب تعريفػػو -رٞبػو هللا تعػاا–٩بػا تقػدـ تةػػْب لنػا أف الشػيخ السػػعدم 
 .إال ابلصرب كاليقْبتيناؿ ال  .درجة اإلمامة ُب الدينكأف  ،يقتدل بو منأبنو للفظ )اإلماـ( 

 
 اظتبحث الثاين :أدلة كجوب اإلمامة.

اإلمامة كاجةة ، كأنو ال بد للمسلمْب من إماـ يقي  شعائر الدين لسنة كا١بماعة يركف أف اإف أىل 
: "نعتقد بقولو إا ذلك -رٞبو هللا تعاا–كقد أشار الشيخ السعدم  كينصف ا٤بتلومْب من التا٤بْب،
 ف األمة ال تستغِب عن إماـ يقي  ٥با دينها كدنياىا ، كيدفع عنها فأف نصا اإلماـ فرض كفاية ، 

كإقامة ا٢بدكد على ا١بناة، ك ال تت  إمامتو إال بطاعتو ُب ا٤بعركؼ ُب غّب معصية  عادية ا٤بعتدين
 .(ُ)كا١بهاد ماضو مع الرب كالفاجر ، كيعانوف على ا٣بّب كينصحوف عن الشر"

 :   ىػ ُُٖٖ ت)-تعاا رٞبة هللا-كُب ذلك يقوؿ اإلماـ السفاريِب

 ُب كػل عصػػر كاف عػػن )إماـ(         ػػنػػػػػى ألمػػػػػػػة اإلسػػػػػػػػػػػػالـ        غكال             

 ) الغزك( ك ) ا٢بػدكد ( ػػػػكيعتِب ب      يػػذب عػنػػػػػهػا كػػػػػػل ذم جػػحػػػػود                  

( ك)قمػع           منكر(  ك)فعل معركؼ( ك )ترؾ             كفر(  ك)نصر متلػػـو

  ِك٫بػػػػوه ك الصػػػػػرؼ ُب منهػػػػػاج          ك )أخذ ماؿ الفيت( ك )ا٣براج(             

-رٞبو هللا تعاا–ككردت نصوص قرآنية كثّبة تدلنا على ذلك نوردىا مع حديث الشيخ السعدم 
 عنها:

                                                           

 (.َٕص)،ُط ، )العقيدة اإلسبلمية اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ السعدم ،: السعدمانتر (ُ)
 . ِٓص،ُط،سؤاؿ كجواب يف أىم اظتهمات : السعدم،انتر.ّٗ ص،ُ،ط السفارينية العقيدة السفاريِب، انتر:  ِ
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ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  ٹ ٹ چ  الدليل األكؿ:

 .(ُ) چخب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ىت  يت  جث  مث  ىث   

أف أمر  بعددكف معصية بقولو: " أمر بطاعة أكيل األمرأبف هللا  -رٞبو هللا تعاا–الشيح السعدم يةْب 
الواجا كا٤بستحا، كاجتناب  يهما. فقد  هللا بطاعتو كطاعة رسولو كذلك ابمتثاؿ أمرٮبا،

أمر بطاعة أكيل األمر كى : الوالة على الناس، من األمرات كا٢بكاـ كا٤بفتْب، ف نو ال يستقي  
للناس أمر دينه  كدنياى  إال بطاعته  كاالنقياد ٥ب ، طاعة  كرغةة فيما عنده، كلكن بشرط 

كُب ىذا دليل  .(ِ)طاعة ٤بخلوؽ ُب معصية ا٣بالق"أال أيمركا ٗبعصية هللا، ف ف أمركا بذلك فال 
ألف هللا ال أيمر بطاعة من ال كجود لو، كال يفرض طاعة من كجوده ؛على. نصا كيل األمر 

مندكب ،فاألمر بطاعتو يقتضي األمر إبٯباده ،فدؿ على أف إٯباد إماـ للمسلمْب كاجا 
 عليه  .

ۆ  ۈ  ۈ  ٴۇ   ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې   ې  ى  ى  ائ  ٹ ٹ چ  :الدليل الثاين

چائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ   ۈئ    ېئېئ  ېئ  ىئ       ىئ  ىئ  ی  ی  
إف األمر ُب ،(ّ)

ما مل يرد دليل ٱبصصو بو، فيكوف ا٣بطاب ُب ىذه أمر خطاب ألمتو  اآلية للرسوؿ 
خطااب للمسلمْب ٝبيعا إبقامة ا٢بك  ٗبا أنزؿ هللا إا يـو القيامة ،ك ال يعِب إقامة  :اآلية

 ا٢بك  كالسلطاف إال إبقامة اإلمامة .

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  ٹ ٹ چ  الدليل الثالث:

ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  

                                                           

 .ٗٓآية:النسات سورة (ُ)
 (.ُّٖ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ِ)
 .ْٗآية:ا٤بائدة سورة (ّ)
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چڦ  
الدين الذم جاتت بو الرسل، كلو عدؿ كقسط ُب األكامر كالنواىي كُب معامالت ،إف (ُ)

 ، كىذا ال يتاتى ألتةاع الرسل إال بتنصيا إماـ يقي  فيه  العدؿ ،كينت  جيوشه  ا٤بناصرة.(ِ)ا٣بلق

عن انفع قاؿ: جات عةد هللا بن عمر إا عةد هللا بن مطيع حْب كاف من أمر حديث  الدليل الرابع:
رة ما كاف زمن يزيد بن معاكية فقاؿ: اطرحوا أليب عةد الرٞبن كسادة فقاؿ: إ  مل آتك ألجلس، ا٢ب

يقوؿ: )من خلع يدان من طاعة لقي هللا يـو القيامة ال  أتيتك ألحدثك حديثان ٠بعت رسوؿ هللا 
 . (ْ)( (ّ)حجة لػو، كمن مات كليس ُب عنقو بيعة مات ميتة جاىلية

كى   ذا ا٤بعتقد منهجه  القرآف لسنة كا١بماعة يركف أف اإلمامة كاجةة ،اف أىل فتةْب ٩با تقدـ  أ    
 مسالة، ف ف معتقدى  من (ٓ)الرافضةالكرمي ،كالسنة النةوية ، بعكس موقف ٨بالفيه  من أىل الةدع ك

 الشهادتْب منزلة يفوؽ ما معتنقيها نفوس ُب ا٤بنزلة من ٥با كإف دينه ، أساسيات من الوالية أك اإلمامة
 ابلوالية أقرٌ  إذا إال عامل عمل يقةل ال تعاا هللا أف الرافضة اعتقادات ضمن الدين، كمن أركاف كبقية
 كاليته  كاعتقاد متابعته  إال الناس يسع كال إمامته  على نرٌ  تعاا هللا كأف ا٤بعصومْب لوئمة

                                                           

 .ِٓآية:ا٢بديد سورة (ُ)
 (.ِْٖ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترِ)
بكسر ا٤بي  يعِب: أف حالة موتو كموت أىل ا١باىلية على ضالؿ كليس لو إماـ مطاع، أل   كانوا ال  "ميتتو جاىلية "قولو (ّ)

 (. ٕ/ُّ) ، د.ط ،فتح البارم ابن حجر العسقال ،  انتر: يعرفوف ذلك فيموت بذلك الشخر عاصيان،
ً كىٙبىًٍذيًر الدُّعىاًة ًإاى اٍلكيٍفًر )،  صحيحوأخرجو مسل  ُب (ْ) (،رق  ِِ/  ٔكتاب اإلمارة ،ابب األىٍمًر بًليزيكـً ا١بٍىمىاعىًة ًعٍندى ظيهيوًر اٍلًفًبى

 ْٖٗٗا٢بديث: 
أكؿ من ٠بى الركافض  ذا اللقا  بعضه :كقاؿ  ٠بوا بذلك لرفضه  إمامة أيب بكر كعمر، كىذا قوؿ األشعرم. الرافضة:* (ٓ)

رضي هللا –ك٤با انظركه ُب أيب بكر كعمر  الشيعة،كابيعو كثّب من  العةاس،بِب  أكائل، دكلةالذم خرج ُب -هنع هللا يضر-زيد بن علي
ككانوا فرقنا كثّبة؛  الرافضة،فقاؿ: )رفضتمو ( فمن يومئذ قيل ٥ب :  عنو، تفرقوا-كطلةوا منو أف يتربأ منهما فاىب رٞبو هللا -عنهما

 ،ِط ،ظتصلٌن اإلسبلميٌن كاختبلؼ ا مقاالت األشعرم،انتر ُب الَبٝبة: *  منه  الغالية ، كمنه  من ى  دكف ذلك .
 (.ِّٕ/ٗ،) ُط ،هايةالنك  البدايةكثّب، ابن   ،(ُْٔ/ُ)، د.ط،   كالنحل اظتللالشهرستا ، ، (ُّٔ،ٖٖ،ٓٔ/ُ)
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 بصالة القيامة يـو جات إف العةد كأف شيت، كل ٧بور فالوالية انصةوى ، الذين أعدائه  من كالرباتة
 مقةوؿ. غّب فعملو االعتقاد  ذا أيت كمل كحجٌ  كجهاد كزكاة كصـو

 كضعت ذلك مقابل كُب ا٤بخالف، بنجاسة بل اإلمامة مسالة ُب ٱبالفه  من كل ييكٌفركف كالرافضة
 كل أف ذلك من كاألغرب ألنفسه ، اليهود تزكية فاقت الوالية ٤بعتقد عديدة كمناقا فضائل الرافضة
سا لك إٍب ف ٭با ا٣بطااي يقَبؼ رافضي .(0)السنة أىل كى  ٥ب  ا٤بخالف على ٰبي

قػػػد كافػػػق عقيػػػدة أىػػػل السػػػنة ُب -رٞبػػػو هللا تعػػػاا–ك٩بػػػا تقػػػدـ تةػػػْب أيضػػػان أف الشػػػيخ السػػػعدم 
تةػارؾ –اعتقاد أف نصا اإلماـ فرض كفاية لومة، فهي ٕباجة إا من يقي  دينها كدنياىا ،كأمر ا٢بق 

 بطاعتو دكف معصية. -كتعاا
 اظتبحث الثالث: شركط اإلماـ.

شركطان عدة ال بد من توفرىا ُب ا٢باك  أك  -رٞبو هللا تعاا-الشيخ السعدم كمنه  يشَبط العلمات 
ا٣بليفة أك إماـ ا٤بسلمْب، منها العدالة كىي أف يكوف مراعيان ١بانا الٌدين قائمان أبكامر هللا متجنةان 
لنواىيو؛ ألف من أعت  ا٤بصاّب ا٤بقصود ٙبقيقها ابلوالية كاإلمامة إقامة الٌدين بْب الناس أبمرى  

 . (ِ)ؼ ك يه  عن ا٤بنكر، كرد ا٤بتامل كردع التامل ك٫بو ذلك من ا٤بصاّب الدينية كالدنيوية اب٤بعرك 

 كىذه الشركط ابلتفصيل  كالتايل:

 اإلسبلـ.  أكالن:

كىذا شرط كاجا ُب كل كالية إسالمية صغّبة كانت أك كةّبة كمن ابب أكا اشَباطها ُب الوالية 
چڦ  ڦ    ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ      ٹ ٹ چ العتمى.

رٞبو هللا - الشيخ السعدم ْب،ية(ّ)

                                                           

 .(ّ،ِ،ُ/  ُ)، ّط  والسنة الكتاب ضوء في اإلمامة انتر: ابن تيمية، (ُ)
لوامع ، السفاريِب، ِّٓص د.ط، ،السلطانيةاألحكاـ الفرات، :، كانتر ٔص ،ُط ،األحكاـ السلطانية: ا٤باكردم ، انتر (ِ)

 . ِّْص  ،ِط  األنوار البهية 
 .ُُْآية:جزت من النسات  سورة (ّ)
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:"أم: تسلطا كاستيالت عليه ، بل ال تزاؿ طائفة من  ىذا الشرط  عند تفسّب اآلية بقولو -تعاا
ا٤بؤمنْب على ا٢بق منصورة، ال يضرى  من خذ٥ب  كال من خالفه ، كال يزاؿ هللا ٰبدث من أسةاب 

فعو لتسلط الكافرين، ما ىو مشهود ابلعياف. حٌب إف بعض ا٤بسلمْب الذين النصر للمؤمنْب، كد
ٙبكمه  الطوائف الكافرة، قد بقوا ٧بَبمْب ال يتعرضوف ألداي   كال يكونوف مستصغرين عندى ، بل 

 .(ُ)٥ب  العز التاـ من هللا، فلو  ا٢بمد أٌكال ك آخرنا، كظاىرنا كابطننا"

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ   چ  قولو تعاا:عند  -رٞبو هللا تعاا–كقاؿ 

،:"يرشد تعاا عةاده ا٤بؤمنْب حْب (ِ) چڀ  ڀٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     ڤ  ڤ  
بْبَّ ٥ب  أحواؿ اليهود كالنصارل كصفاهت  غّب ا٢بسنة، أف ال يتخذكى  أكليات. ف ف بػىٍعضهيٍ  أىٍكلًيىاتي 

  كيكونوف يدا على من سواى ، فانت  ال تتخذكى  أكليات، ف    األعدات بػىٍعضو يتناصركف فيما بينه
على ا٢بقيقة كال يةالوف بضرك ، بل ال يدخركف من ٦بهودى  شيئا على إضاللك ، فال يتوالى  إال من 

ألف التويل التاـ يوجا االنتقاؿ إا دينه . (ّ) چٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿٿ  چ ىو مثله ، ك٥بذا قاؿ:
 .(ْ)قليل يدعو إا الكثّب، ٍب يتدرج شيئا فشيئا، حٌب يكوف العةد منه "كالتويل ال

 البلوغ.  اثنيان:

كىػػذا مػػن الشػػركط الةديهيػػة كالالزمػػة ُب كػػل كاليػػة إسػػالمية صػػغّبة كانػػت أك كةػػّبة، فػػال تنعقػػد إمامػػة 
ٹ ٹ چ الصيب ألنو موا عليو ُب أموره كموكل بو غّبه، فكيف ٯبوز أف يكوف انظرنا ُب أمور األمة، 

چڭ  ڭ  ڭ   ۇ   ۇ     ۆ  ۆ  ۈ     ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ       ۉ  ې  
كا٤بػػػػػػػراد ابلسػػػػػػػفهات (ٓ)

مػػن ال ٰبسػػن التصػػرؼ ُب ا٤بػػاؿ، إمػػا لعػػدـ عقلػػو كػػاجملنوف كا٤بعتػػوه، ك٫بوٮبػػا، "ىنػػا: ٝبػػع "سػػفيو" كىػػو: 

                                                           

  (.َُِ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ُ)
 .ُٓةآي :ا٤بائدةسورة  (ِ)
 .ُٓآيةمن  ت: جز ا٤بائدةسورة  (ّ)
 (.ِّٓ/  ُ) ،سابا مرجع السعدم، :انتر (ْ)
 .ٓةآي :النسات سورة (ٓ)
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فػػ ذا  ينػا عػن إعطػػائه  (ِ)"ىػ  )الصػغار كالنسػات( ".كقيػػل :(ُ)"كإمػا لعػدـ رشػده كالصػػغّب كغػّب الرشػيد
دكا تػدبّب أمػور ا٤بسػلمْب، كألف الصػغّب غػّب أموا٥ب  أل   ال ٰبسنوف التصرؼ فمن ابب أكا أف ال يقلَّ 

 مكلف.

 اضترية.  اثلثان:

كىذا الشرط أيضنا من الشركط الضركرية ُب اإلمامة ألف ا٤بملوؾ ال ٰبق لو التصرؼ ُب شيت إال إبذف 
رٞبو هللا –الغزايل اإلماـ سيده، فال كالية لو على نفسو، فكيف تكوف لو الوالية على غّبه، كيعلل 

فال تنعقد اإلمامة لرقيق، ف ف منصا اإلمامة يستدعي استغراؽ األكقات "ىذا الشرط بقولو:  -تعاا
ُب مهمات ا٣بلق فكيف ينتدب ٥با من ىو كا٤بفقود ُب حق نفسو ا٤بوجود ٤بالك يتصرؼ ٙبت تدبّبه 
كتسخّبه، كيف كُب اشَباط نسا قريش ما يتضمن ىذا الشرط، إذ ليس يتصور الرؽ ُب نسا 

ال تكوف ُب العةيد"  -أم اإلمامة  -. "ك قد أٝبعت األمة على أ ا  (ّ) "ؿ من األحواؿ قريش ٕبا
(ْ) . 

 :العقل: رابعان 

كىذا الشرط من الشركط الةديهية فال تنعقد كالية لذاىا عقل ٔبنوف أك غّبه ، كإذا كاف الصيب 
 -هنع هللا يضر-عن علي بن أيب طالا ٢بديث ٧بركما من ىذا ا٤بنصا ٥بذا السةا فمن ابب أكا اجملنوف ، 

قاؿ:) إف القل  رفع عن ثالثة: عن اجملنوف حٌب يفيق، كعن الصيب حٌب يدرؾ،  –   -عن النيب 
 ، كاإلمامة ٙبتاج إا كماؿ الرأم كٛباـ العقل كالفطنة.(ٓ)كعن النائ  حٌب يستيقظ(

: خامسا   الذكورية.ًن

                                                           

 (.ُْٔ/  ُ، )ساباالرجع اظت السعدم، :انتر (ُ)
 (.ُّٖ/ُ، )ّ، طالقرآفأحكاـ : ابن العريب، انتر (ِ)
 .َُٖص د.ط،،فضائح الباطنية: الغزايل ،انتر (ّ)
 .(ُِِ/ُّ،) د.ط ،فتح البارم ابن حجر العسقال  ،  (ْ)
 (.َُِ/ُِ)فتح الةارم ،كتاب ا٢بدكد ،ابب : ال يرج  اجملنوف كاجملنونة ،  صحيحوُب  الةخارمأخرجو  (ٓ)
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من شركط اإلماـ أف يكوف ذكرنا، "ال خالؼ ُب ىذا بْب العلمات" 
.كقد كرد ُب القرآف الكرمي كثّب (ُ)
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  چ من اآلايت الدالة على تقدمي الرجاؿ على النسات من ذلك قولو تعاا:

چپ  پ  پ    پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺٺ  
(ِ). 

اآلية:"فتفضيل الرجاؿ على النسات من كجوه عند ىذه  -رٞبو هللا تعاا-يقوؿ الشيخ السعدم
متعددة: من كوف الوالايت ٨بتصة ابلرجاؿ، كالنةوة، كالرسالة، كاختصاصه  بكثّب من العةادات  
كا١بهاد كاألعياد كا١بمع. كٗبا خصه  هللا بو من العقل كالرزانة كالصرب كا١بلد الذم ليس للنسات 

 .(ّ)مثلو"

 

 العلم.  سادسان:

ٹ كمن شركط اإلماـ أف يكوف لديو حصيلة علمية كافية لتدبّب األمور على كجهها األكمل ، 

چۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ   ىئ   ىئىئ  ی    ی       ی  یٹچ 
ڄ   ڄ  ڃ   چ  ، كقاؿ سةحانو:(ْ)

 چڃ  ڃڃ  چ     چ  چ  چ  
عند ىذه اآلية:" ككيال  -رٞبو هللا تعاا-، يقوؿ الشيخ السعدم(ٓ)

مدبرا.أم :حفيظ للذم أتواله، فال يضيع منو شيت ُب غّب ٧بلو، كضابط للداخل ككيال حافتا 
كا٣بارج، علي  بكيفية التدبّب كاإلعطات كا٤بنع، كالتصرؼ ُب ٝبيع أنواع التصرفات، كليس ذلك حرصا 

على الوالية، كإ٭با ىو رغةة منو ُب النفع العاـ، كقد عرؼ من نفسو من الكفاتة  من يوسف
 .(ٔ)ا٢بفظ ما مل يكونوا يعرفونو"كاألمانة ك 

                                                           

 (.ٓٓ/ُد.ط، )،  أضوا  البياف يف إيضاح القرآف ابلقرآف انتر: الشنقيطي، (ُ)
 .ّْآية:جزت من النسات سورة (ِ)
 (.ُٕٕ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :(انترّ)
 .ٗآية:جزت من الزمر سورة (ْ)
 .ٓٓآية:يوسف سورة (ٓ)
 (.ََْ/  ُ،) مرجع سابا السعدم، :انتر (ٔ)
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 .(ُ)"كالعدؿ العل   ا٢باك  ُب يشَبط كأنوُب موضع آخر: " -رٞبو هللا تعاا–كقاؿ 
 العدالة.  سابعان:

العدالة صفة كامنة ُب النفس توجا على اإلنساف اجتناب الكةائر كالصغائر كالتعفف عن بعض 
أخالقية من التقول كالورع كالصدؽ كاألمانة كالعدؿ ٣بارمة للمركتة، كىي ٦بموعة صفات ا ا٤بةاحات 

 كرعاية اآلداب االجتماعية كمراعاة كل ما أكجةت الشريعة االلتزاـ بو.

﮷        ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   چ قولو تعاا: كدليل ذلك ﮶   ﮵  ﮴  ﮲   ﮳  چھ  ھ    ے  ے  ۓۓ 
(ِ) ":،

نفسو كضرىا، كحط قدرىا، ٤بنافاة  أم: ال يناؿ اإلمامة ُب الدين، من ظل  ال يناؿ عهدم التا٤بْب:
التل  ٥بذا ا٤بقاـ، ف نو مقاـ آلتو الصرب كاليقْب، كنتيجتو أف يكوف صاحةو على جانا عتي  من 
اإلٲباف كاألعماؿ الصا٢بة، كاألخالؽ ا١بميلة، كالشمائل السديدة، كاةة التامة، كا٣بشية كاإلانبة، 

 .(ّ)أف غّب التامل، سيناؿ اإلمامة، كلكن مع إتيانو أبسةا ا"فاين التل  كىذا ا٤بقاـ؟كدؿ مفهـو اآلية، 

 الذم فالعدؿصفة العدؿ كأ ا صفة ىامة من صفات اإلماـ :"-تعاارٞبو هللا -الشيخ السعدميةْب 
 يؤدم أبف موفرة كاملة ا٢بقوؽ أدات ذلك ُب فالعدؿ عةاده، حق كُب حقو ُب العدؿ يشمل بو هللا أمر

 ا٣بلق كيعامل عةاده، كحق حقو ُب منهما كا٤بركةة كالةدنية ا٤بالية ا٢بقوؽ من عليو هللا أكجا ما العةد
 القضات ككالية الكربل، اإلمامة كالية ذلك ُب سوات كاليتو ٙبت عليو ما كاؿ كل فيؤدم التاـ، ابلعدؿ
 .(ْ)"القاضي كنواب ا٣بليفة، كنواب

 الكفا ة النفسية.  اثمنان:

                                                           

 (.ُٗٗ/  ُ) ، ساباالرجع اظت السعدم، :(انترُ)
 .ُِْآية: جزت من الةقرة سورة (ِ)
 (.ٓٔ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ّ)
 (.ْْٕ/ ُ) ،مرجع سابا السعدم، :انتر (ْ)
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ا٣بليفة أيضنا أف يكوف شجاعنا جريئنا على إقامة ا٢بدكد كاقتحاـ ا٢بركب بصّبنا  ا  ك٩با ينةغي توفره ُب 
كفيالن ٕبمل الناس عليها، عارفنا ابلدىات قواين على معاانة السياسة كحسن التدبّب ليصةح لو بذلك ما 

 جعل لو من ٞباية الدين كجهاد العدك كإقامة األحكاـ كتدبّب ا٤بصاّب.

الشرط ىو طةيعة ىذا ا٤بنصا الذم ٰبتاج إا كل ىذه الصفات حٌب يكوف قادرنا كدليل اشَباط ىذا 
على سياسة الرعية كتدبّب مصا٢به  الدينية كالدنيوية، كألف ا٢بوادث الٍب ٙبدث ُب الدكلة ترفع إليو 

ّب، كال يتسُب لو الةٌت فيها كما ال تتةْب لو ا٤بصلحة إال إذا كاف على قدر من ا٢بكمة كالرأم كالتدب
 كلذلك فال يوا إال من كاف عنده القدرة على ذلك.

 الكفا ة اصتسمية.  اتسعان:

كا٤بقصود  ا سالمة ا٢بواس كاألعضات الٍب يؤثر فقدا ا على الرأم كالعمل. كذىاب الةصر كالنطق 
تر كالسمع فهذه تؤثر ُب الرأم، كفقداف اليدين كالرجلْب يؤثر ُب النهوض كسرعة ا٢بركة، كتشوه ا٤بن

كتضعف من ىيةة اإلماـ ُب نفوس الرعية، كقد أشار القرآف الكرمي إا ىذا الشرط ُب قصة طالوت 
ہ  ہ    ہ  ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  ﮲   ﮳  ﮴   چ كذلك ُب قولو تعاا:

چ﮵  ﮶﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻   
 ُب بياف ىذا الشرط: -رٞبو هللا تعاا-.يقوؿ الشيخ السعدم(ُ)

"كزاده بسطة ُب العل  كا١بس   أم: فضلو عليك  ابلعل  كا١بس ، أم: بقوة الرأم كا١بس  اللذين  ما 
تت  أمور ا٤بلك، ألنو إذا ًب رأيو كقوم على تنفيذ ما يقتضيو الرأم ا٤بصيا، حصل بذلك الكماؿ، 

حصل ُب ا٤بلك  كمٌب فاتو كاحد من األمرين اختل عليو األمر، فلو كاف قوم الةدف مع ضعف الرأم،
خرؽ كقهر ك٨بالفة للمشركع، قوة على غّب حكمة، كلو كاف عا٤با ابألمور كليس لو قوة على تنفيذىا 

 .(ِ)مل يفده الرأم الذم ال ينفذه شيئا" 

 عاشران: عدـ اضترص عليها. 

                                                           

 .ِْٕآية :جزت من الةقرة سورة (ُ)
 (.َُٕ/  ُ) ،ُط، الرزتن الكرشتيسًن  السعدم، :انتر (ِ)
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على ىذا الشرط، كجعل ا٢برص عليها بغّب مصلحة شرعية هتمة يعاقا  - -كقد نر النيب 
–-عةد الرٞبن بن ٠برة رضي هللا تعاا عنو قاؿ: قاؿ يل رسوؿ هللا  ٢بديث عنعو منها. عليها ٗبن

)اي عةد الرٞبن بن ٠برة ال تساؿ اإلمارة، ف ف أعطيتها عن مسالة ككلت إليها، كإف أعطيتها عن غّب 
 . (ِ)كغّبىا من شركط اإلمامة.(ُ)مسالة أعنت عليو(

قػد كافػق عقيػدة أىػل السػنة ُب شػركط  -رٞبػو هللا تعػاا–٩با تقدـ تةْب لنا أف الشيخ السعدم 
 اإلماـ كىي: اإلسالـ، العل ، ك العقل، كالذكورية ، الكفاتة ا١بسمية كالنفسية، كالعدالة كغّبىا.

 
 اظتبحث الرابع: حكم اطتركج على اإلماـ.

يكوف عادالن األئمة أحوا٥ب  متةاينة من شخر آلخر، ك كاحدى  ال ٱبرج عن أحد ثالثة: إما أف 
مقسطنا، كإما أف يكوف كافرنا ٦برمنا، كإما أف يكوف حالو مَبددنا بْب ىذين كىو الفاسق أك التامل، 
كىذا قد يكوف فسقو كظلمو على نفسو كُب أعمالو ا٣باصة، كقد يتعدل ذلك إا الرعية إما ُب 

 أموا٥ب  كأنفسه  أك ُب دينه  كأعراضه . كلكل كاحد من ىؤالت حك  خاص.

 اإلماـ العادؿ اظتقسط:اظتطلب األكؿ: 

فهذا ٰبـر ا٣بركج عليو مطلقنا كابتفاؽ العلمات، يدؿ على ذلك اآلية كاألحاديث اآلمرة ابلطاعة ألكيل 
بل ٘با  األمر من ا٤بسلمْب ،حٌب كلو كجد بعد إبراـ العقد كا٤بةايعة ٤بن ىو أفضل كأكمل شركطنا،

 إذا مل يفع إا أمر هللا.مناصرتو كمقاتلة من انكأه كبغى عليو 

                                                           

(،رق  ا٢بديث: ُِْ/ُّ،كتاب األحكاـ ،ابب : من ساؿ اإلمارة ككل إليها )فتح الةارم جصحيحوُب  الةخارمأخرجو (ُ)
،رق  ُْٔٓ،صّجهي عن طلا اإلمارة كا٢برص عليها ،كتاب اإلمارة،ابب :الن، صحيحوكأخرجو مسل  ُب (، ِِٔٔ)

 (. ُِٓٔا٢بديث:)
، ِط، العظمى عند أىل السنة كاصتماعة الدميجي، اإلمامةعةد هللا بن عمر بن سليماف  ا٤بوضوع:للتوسع ُب  نترا( ِ)

 .ِّْ-ِّّص
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كالعدالة ا٤بطلوبة الٍب ابتصاؼ اإًلماـ  ا ٰبـر ا٣بركج عليو كائننا من كاف ىذا ا٣بارج ال تقتضي أف 
يكوف معصومنا ُب أقوالو كأفعالو، بل كل بشر عرضة للوقوع ُب ا٣بطا كُب بعض الذنوب، لكن إذا  

تةْب لو ذلك كيستغفر كيتوب إا هللا عما كاف حريصنا على التحرز من ذلك كيرجع عن خطئو إذا 
بدر منو، كيرجع حقوؽ اآلدميْب إا أصحا ا إذا ظهر لو ا٣بطا ُب تصرفو فيها إذا أمكن ذلك. فهو 

كاـر ا٣بركج عليه  بكل صور ا٣بركج ا٤بختلفة.  ، ذه الصفات من أئمة العدؿ الواجا طاعته 
فيما يقعوف فيو من خطا ك٥ب  ثواب االجتهاد الذم بذلوه ُب ك٥بؤالت األئمة نرجو من هللا ا٤بغفرة ٥ب  

 .(ُ)سةيل الوصوؿ إا ا٢بق سوات أصابوه أـ خالفوه، كالتائا من الذنا كمن ال ذنا لو

 اطتركج على اضتاكم الكافر اظترتد:اظتطلب الثاين :

كىذا متفق على كجوب ا٣بركج عليو كمنابذتو ابلسيف إذا قيدر على ذلك، أما إذا مل يكن ٥ب  قدرة 
عليو فعليه  السعي إا سلوؾ أقرب طريق لإلطاحة بو، كٚبلير ا٤بسلمْب من تسلطو عليه  مهما  

قاؿ: )ابيعنا رسوؿ هللا  كلَّف ذلك من جهد، يدؿ على ذلك حديث عن عةادة بن الصامت 
 اب٢بق  -أك نقوؿ  -لى السمع كالطاعة ُب ا٤بنشط كا٤بكره، كأال ننازع األمر أىلو كأف نقـو ع

 إال أف تركا كفران بواحان عندك  من هللا فيو برىاف()ػ كُب ركاية ػ  (حيثما كنا ال ٬باؼ ُب هللا لومة الئ 

(ِ). 

"كإذا كقع من السلطاف الكفر الصريح فال ٘بوز  : ىػِٖٓ )ت -رٞبو هللا-قاؿ ا٢بافظ ابن حجر
يعِب حديث عةادة اآلنف  -طاعتو ُب ذلك، بل ٘با ٦باىدتو ٤بن قدر عليها كما ُب ا٢بديث

 .(ّ)" -الذكر

                                                           

 .ََٓص، مرجع ساباعةد هللا بن عمر بن سليماف الدميجي ، انتر: (ُ)
كأخرجو ، ٓ/ُّ، كتاب الفًب ،ابب: قوؿ النيب "سَبكف بعدم أمورا تنكرك ا" فتح الةارم  صحيحوُب  الةخارمأخرجو  (ِ)

 .َُٕٗ(،رق  ا٢بديث:َُْٕ/ّ،كتاب اإلمارة،ابب : كجوب طاعة األمرات ُب غّب معصية )، صحيحومسل  ُب 
 .(ٕ/ُّ) ، د.ط ،فتح البارم ابن حجر العسقال  ،  (ّ)
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ينعزؿ ابلكفر إٝباعنا، فيجا على كل مسل   -أم ا٢باك   -ُب موضع آخر: "إنو  -رٞبو هللا-كقاؿ 
القياـ ُب ذلك، فمن قوم على ذلك فلو الثواب، كمن داىن فعليو اإلٍب، كمن عجز كجةت عليو 

 . (ُ)ا٥بجرة من تلك األرض" 

 اطتركج على اضتاكم الفاسا.  اظتطلب الثالث: 

 على اضتاكم الفاسا.   حكم اطتركج أكالن:

ذىا غالا أىل السنة كا١بماعة إا أنو ال ٯبوز ا٣بركج على أئمة التل  كا١بور ابلسيف ما مل يصل 
   ظلمه  كجورى  إا الكفر الةواح، أك ترؾ الصالة كالدعوة إليها أك قيادة األمة بغّب كتاب هللا 

 تعاا 

كالفاسق : "كىو من أظهر بدعة كفجوران ال يرتا إمامنا للمسلمْب ف نو يستحق التعزير ف ف أمكن 
 . (ِ)ىجره حٌب يتوب كاف حسنان" 

ف ذا كاف فاقدان للعدالة ُب نفسو، فلن يقي  العدالة كا٢بق ُب غّبه، فال ٯبوز عقد الوالية للفاسق ابتداتن 
كقاتل حٌب استطاع أف يغلا الناس ، صارع ُب األمر  . كلكن إذا تغلا على ا٢بك  فاسق قد(ّ)

 كابف عن الٌدين ا٫برافو ،، أك كاف مستوران حالو ٍب ظهر فسقو (ْ)كيتوا عليه  ابلقوة 

                                                           

 .(ُِّ/ُّ) ،سابامرجع  ابن حجر العسقال  ، (ُ)
 . ِّْص  ،د.ط  الطحاكيةلعقيدة ا شرح، ابن أيب العز ا٢بنفي انتر: (ِ)
 (. ّّْ/ُِ)، ِ،طاظتنهاج شرح صحيح مسلم بن اضتجاج(، النوكم، ٖ/ُّ،)السابا العسقال ، ا٤برجعابن حجر  (ّ)
يرل العلمات صحة كالية ا٤بتغلا كذلك دفعان لشره، قاؿ اإلماـ أٞبد ُب رسالتو إا عةدكس:" كأمّب ا٤بؤمنْب الرب كالفاجر ٩بن  (ْ)

كيل ا٣بالفة كاجتمع الناس عليو كرضوا بو كمن خرج عليه  ابلسيف حٌب صار خليفة ك٠بي أمّب ا٤بؤمنْب كالغزك ماض مع األمرات 
(، كقد اٝبع الفقهات على طاعة السلطاف ِِْ/ُ) د.ط، طبقات اضتنابلة لفاجر" انتر : ابن أيب يعلى، إا يـو القيامة الرب كا

 لعلمات ٪بد األعالـالدُّرىري السًَّنيَّةي يف األجوبة النجدية ا٤بتغلا كا١بهاد معو،قاؿ الشيخ دمحم بن عةد الوىاب رٞبو هللا كما ُب كتاب 
(:" األئمة ٦بمعوف من كل مذىا على أف من تغلا ِّٗ/ٕ، )ٔطإا عصران ىذا،  :من عصر الشيخ دمحم بن عةد الوىاب

 على بلد أك بلداف لو حك  اإلماـ ُب ٝبيع األشيات". 
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ا٣باصة ك  العامة األدلة الشرعيةكىذا ما سنيةيَّنو ُب ضوت  ؟(ُ) فهل تسقط طاعتو كٯبوز ا٣بركج عليو
 .التالية

 العامة على كجوب طاعتو كحرمة اطتركج عليو.  الشرعيةاألدلة اثنيان: 

 اإلماـ:توجا طاعة  الٍباألدلة فمن 

قاؿ: )السمع كالطاعة على  عن النيب -هللا عنهما  رضي-عمرعن عةد هللا بن  اضتديث األكؿ:
 . (ِ)ا٤برت ا٤بسل  فيما أحا ككره ما مل يؤمر ٗبعصية، ف ذا أمر ٗبعصية فال ٠بع كال طاعة( 

على السمع كالطاعة ُب  قاؿ: )ابيعنا رسوؿ هللا  عن عةادة بن الصامت  :لثايناضتديث ا
اب٢بق حيثما كنا ال ٬باؼ ُب هللا لومة  -أك نقوؿ  -ا٤بنشط كا٤بكره، كأال ننازع األمر أىلو كأف نقـو 

 .(ّ)الئ  ػ كُب ركاية ػ إال أف تركا كفران بواحان عندك  من هللا فيو برىاف( 

: )عليك السمع كالطاعة ُب عسرؾ قاؿ، قاؿ رسوؿ هللا  عن أيب ىريرة  :الثالث اضتديث
 . (ْ)كيسرؾ، كمنشطك، كمكرىك، كأثرة عليك( 

فهذه أحاديث صرٰبة ُب كجوب السمع كالطاعة ٤بن توا أمر ا٤بسلمْب ما مل أيمر ٗبعصية، ف ذا أمر 
ٗبعصية فال ٠بع كال طاعة. كال يعِب ذلك ال ٠بع كال طاعة مطلقػػان، كإ٭بػا يعِب ال ٠بع كال طاعة ُب 

 معصية هللا، فال يطيع ا٤بسل  أحدان من ا٣بلق ُب معصية هللا تةارؾ كتعاا. 

                                                           

 .الثورة على ا٢باك  ابلسيف كعدـ اإلقرار لو اب٢بك : مصطلح ُب الشريعة اإلسالمية يعِب  :ا٣بركج على ا٢باك  ىو (ُ)
السمع كالطاعة لإلماـ ما مل تكن معصية، انتر فتح الةارم  :كتاب األحكاـ، ابب،  صحيحوُب  الةخارمأخرجو  (ِ)
(،رق  ُٓ/  ٔ،كتاب اإلمارة ابب: كجوب طاعة األمرات ُب غّب معصية ،) ، صحيحوُب  أخرجو مسل  ك(. ُُِ/ُّ)

 .ْٖٗٔا٢بديث:
أخرجو  ، كٓ/ُّتنكرك ا" فتح الةارم ج كتاب الفًب ،ابب: قوؿ النيب "سَبكف بعدم أمورا،صحيحوُب  الةخارمأخرجو (ّ)

 .َُٕٗ(،رق  ا٢بديث:َُْٕ/ّكتاب اإلمارة،ابب : كجوب طاعة األمرات ُب غّب معصية )  ،صحيحومسل  ُب 
 .َْٖٔ(،رق  ا٢بديث: ُْ/  ٔكجوب طاعة األمرات ُب غّب معصية ، ):ابب ،كتاب اإلمارة ،صحيحوأخرجو مسل  ُب (ْ)
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كمن ا٤بعلـو أف كجوب السمع كالطاعػػة على ا٤بسل  ٤بن كاله هللا أمر ا٤بسلمْب، يعِب ٙبرمي ا٣بركج 
 عليو، ألف ا٣بركج عليو ىو أعت  العصياف لو. 

 اطتاصة على كجوب طاعتو كحرمة اطتركج عليو.  األدلة الشرعيةاثلثان: 

فقد كردت  ،ا٣بركج على ا٢باك  إذا فسق كا٫برؼتةْب ٙبرمي ما كرد سابقان من أدلة شرعية  عامة  مع 
 ، منهػػا:أدلة خاصة

قاؿ: )من خرج من الطاعة، كفارؽ ا١بماعة،  : أف النيب حديث أيب ىريرة اضتديث األكؿ:
يَّة يغضا لعصةة أك يدعو إا عصةة أك ينصر عصةة  فمات ميتتو جاىلية ، كمن قاتل ٙبت راية عيمًٌ

رج على أمٍب يضرب برىا كفاجرىا كال يتحاش من مؤمنها كال يفي لذم فقتل فقتلو جاىلية، كمن خ
 . (ُ)عهد عهده فليس مِب كلست منو( 

: )من رأل من أمّبه شيئان فليصرب ف نو من قاؿ: قاؿ رسوؿ هللا  عن ابن عةاس :لثايناضتديث ا
 . (ّ)فمات فميتتو جاىلية(  (ِ)فارؽ ا١بماعة شربان 

عن انفع قاؿ: جات عةد هللا بن عمر إا عةد هللا بن مطيع حْب كاف من أمر ا٢برة :الثالث اضتديث
ما كاف زمن يزيد بن معاكية فقاؿ: اطرحوا أليب عةد الرٞبن كسادة فقاؿ: إ  مل آتك ألجلس، أتيتك 

                                                           

ك أخرجو ، ْْٖٗ(،رق  ا٢بديث:ُِ/  ٔكتاب اإلمارة ابب كجوب مالزمة ا١بماعة ،)   ، صحيحوأخرجو مسل  ُب  (ُ)
ك أخرجو .، ّٕٗٓ(،رق  ا٢بديث:ُّْ/  ِكتاب ٙبرمي الدـ ،التغليظ فيمن قاتل ٙبت راية عمية،) ، سنن الكربلال ُب النسائي
(،رق  ا٢بديث: ُِّ/  ٕ(، كتاب ٙبرمي الدـ ،التغليظ فيمن قاتل ٙبت راية عمية، ) أبحكاـ األلباين) سنن الكربلال ُب النسائي
 ، قاؿ الشيخ األلةا  : صحيح.ُُْْ

أم سعى ُب حل عقد الةيعة الٍب حصلت لذلك األمّب كلو أبدىن شيت، فكُب عنها ٗبقدار الشرب،  " فارؽ ا١بماعة شربان "قولو  (ِ)
 (. ٕ/ُّ) ، د.ط البارم فتح ابن حجر العسقال ،  انتر:لدمات بغّب حق، ألف األخذ ُب ذلك يؤكؿ إا سفك ا

 ،( ٓ/ُّسَبكف بعدم أموران تنكرك ا، انتر فتح الةارم ) قوؿ النيب  :الفًب، ابب ، كتابصحيحوأخرجو الةخارم ُب  (ّ)
ً كىٙبىًٍذيًر الدُّعىاًة ًإاى اٍلكيٍفًر ،)  األىٍمًر بًليزيكـً ا١بٍىمىاعىًة ًعٍندى :كتاب اإلمارة، ابب  ،صحيحوكأخرجو مسل  ُب  /  ٔظيهيوًر اٍلًفًبى

 ْٖٔٗ(،رق  ا٢بديث:ُِ
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 يقوؿ: )من خلع يدان من طاعة لقي هللا يـو القيامة ال حجة لػو، ألحدثك حديثان ٠بعت رسوؿ هللا 
 . (ُ) كمن مات كليس ُب عنقو بيعة مات ميتة جاىلية(

يقوؿ: )خيار أئمتك   قاؿ: ٠بعت رسوؿ هللا  عن عوؼ بن مالك األشجعي :الرابع  اضتديث
الذم ٙبةو   كٰبةونك ، كتصلوف عليه  كيصلوف عليك ، كشرار أئمتك  الذين تةغضو   كيةغضونك ، 
كتلعنو   كيلعنونك ، قالوا: قلنا اي رسوؿ هللا: أفال ننابذى  عند ذلك قاؿ: ال ما أقاموا فيك  الصالة، 

آه أيٌب شيئان من معصية هللا، فليكره ما أيٌب من ال ما أقاموا فيك  الصالة، أال من كيل عليو كاؿ فر 
فهذه النصوص صرٰبة ُب ٙبرمي ا٣بركج على اإلماـ إذا فسق ،(ِ).معصية هللا، كال ينزعن يدان من طاعة(

 أك جار. 

 على كجوب طاعتو كحرمة اطتركج عليو.العلما  أقواؿ  رابعان:

 ذلك، منها:عن العلمات أقواؿ قد تكاثرت 

كاالنقياد ٤بن كاله هللا عز كجل أمرك  ال ":   ىػ ُِْ)ت  - رٞبو هللا-بن حنةل  أٞبدقوؿ اإلماـ 
تنزع يدان من طاعتو، كال ٚبرج عليو بسيفك ٯبعل هللا لك فرجان ك ٨برجان، كال ٚبرج على السلطاف بل 
 تسمع كتطيع، ف ف أمرؾ السلطاف أبمر ىو  عز كجل معصية، فليس لك أف تطيعو، كليس لك أف
ٚبرج عليو، كال ٛبنعو حقو، كال تعن على فتنة بيد كال لساف، بل كف يدؾ كلسانك كىواؾ، كهللا عز 

 . (ّ) "كجل ا٤بعْب

                                                           

ً كىٙبىًٍذيًر الدُّعىاًة ًإاى اٍلكيٍفًر )،  صحيحوأخرجو مسل  ُب (ُ) (،رق  ِِ/  ٔكتاب اإلمارة ،ابب األىٍمًر بًليزيكـً ا١بٍىمىاعىًة ًعٍندى ظيهيوًر اٍلًفًبى
 ْٖٗٗا٢بديث: 

كانتر النوكم، ، َُْٗرق  ا٢بديث: (،ِْ/  ًٔخيىاًر األىئًمًَّة كىًشرىارًًىٍ  ،) :كتاب اإلمارة ، ابب ،  صحيحوأخرجو مسل  ُب  (ِ)
 (. ْْٕ/ُِ) ، ِ،طاظتنهاج شرح صحيح مسلم بن اضتجاج

شذرات الببلتٌن من سلفنا الصا٢بْب ، :انترك  (،ُٖٓ/ُ،)ْط، شرح أصوؿ اعتقاد أىل السنة كاصتماعة ،الاللكائيانتر: (ّ)
  .ْٔصد.ط،  طيبات كلمات سلفنا الصاضتٌن 
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ُب عقيدهتما  -رٞبهما هللا-  قِٕٕت) ِكأبو حاًب الرازايف (ىػ ِْٔ)تُ أبو زرعة افكقاؿ اإلمام
على األئمة كال القتاؿ ُب الفتنػة، كال نرل ا٣بركج "الٍب حكياىا عن علمات األمصار كجات فيهػػا: 

كنسمع كنطيع ٤بن كاله هللا عز كجل أمران، كال ننزع يدان من طاعة، كنتةع السنة كا١بماعػػة، ك٪بتنا 
 . (ّ) "الشذكذ كا٣بالؼ كالفرقػػة

كال نرل ا٣بركج على أئمتنا ككالة أمران كإف ":  ىػُِّ)ت- رٞبو هللا -ْكقاؿ اإلماـ الطحاكم
ندعوا عليه ، كال ننزع يدان من طاعته ، كنرل طاعته  من طاعة هللا عز كجل فريضة، ما مل  جاركا، كال

 . (ٓ) "ندعوا ٥ب  ابلصالح كا٤بعافاة أيمركا ٗبعصية ك

كقد أٝبعت العلمات من أىل الفقو كالعل  ": (ىػ ّٕٖ )ت- رٞبو هللا- ٔكقاؿ اإلماـ ابن بطة
كالنساؾ كالعةاد كالزىاد من أكؿ ىذه األمة إا كقتنا ىذا: أف صالة ا١بمعة كالعيدين كمُب كعرفات 

                                                           

ُ
من  حافظ عصره،اإلماـ،  عةيد هللا بن عةد الكرمي بن يزيد بن فركخ القرشي موالى ، الرازم، ا٤بشهور أبيب زرعة، ىو :أيب زرعة 

 ،ٗ، طأعالـ النةالتسًن  ،: الذىيبترٝبتوانتر ُب *  ق،ِْٔينان كإخالصان كعلمان كعمالن، مات سنة دأفراد الدىر حفتان كذكان ك 
 (.ٕٓٓ/ِ)، ْط، تذكرة اضتفاظ كلنفس ا٤بؤلف: (.ٕٓٓ/ِ)

انتر ُب * ق، ِٕٕسنة  الكةار، ماتاألعالـ، من ا٢بفاظ  ا٢بنتلي، أحددمحم بن إدريس بن ا٤بنذر  : ىوالرازمأبو حامت  2
 .(ٕٔٓ/ِ)، اظترجعٌن السابقٌن ،: الذىيبترٝبتو

 (. ُٕٕ/ُ) ،مرجع سابا ،الاللكائيانتر: (ّ)
ْ
أخذ العل   ق،ِّٗأبو جعفر أٞبد بن دمحم بن سالمة األزدم ا٢بنفي ا٤بصرم، اإلماـ ادث الفقيو، كلد سنة  :ىو الطحاكم 

مشكل اآلاثر  منها:" كبرع اب٢بديث، كابلفقو على مذىا اإلماـ أيب حنيفة، لو تصانيف متعددة، تقريةان،عن ثالٜبائة شيخ 
 .ٓص ،ُط ،منت العقيدة الطحاكيةمقدمة كتابو ُب ترٝبتو:  ق. انترُِّتوُب ٗبصر سنة  "، "كمعا  اآلاثر

 . ِْٖص  ،د.ط  الطحاكيةلعقيدة ا شرح، ابن أيب العز ا٢بنفي، كانتر: ِْ، صمرجع ساباالطحاكم،  انتر: (ٓ)

ٔ
أبو عةد هللا العكربم، ا٤بعركؼ اببن بطة: عامل اب٢بديث، فقيو من كةار  هللا بن دمحم بن دمحم بن ٞبداف، عةيد ىو:ابن بطة  

رحل إا مكة كالثغور كالةصرة كغّبىا ُب طلا ا٢بديث، ٍب لـز بيتو ،ق  َّْككفاة، كلد سنة من أىل عكربا مولدا  ا٢بنابلة.
" الشرح كاالابنة على أصوؿ السنة كالداينة " كالسنن " االنكار على من  :أربعْب سنة، فصنف كتةو كىي تزيد على مئة، منها
 .(ُٕٗ/  ْ)، ُٓ، طاألعبلـ الزركلي، انتر ُب ترٝبتو* ق،ّٕٖ،توُب سنة قضى بكتا الصحف االكا " ك " التفرد كالعزلة "
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وه كإف كاف عةدان حةشيان إال ُب معصية هللا كالسمع كالطاعة ٤بن كلُّ …كفاجر كالغزك مع كل أمّب بر
  .(ُ) "تعاا، فليس ٤بخلوؽ فيها طاعة

كأما ا٣بركج عليه  ف يعِب الوالة ف ":  ق ٕٔٔ )ت-رٞبو هللا-(ِ)كقاؿ اإلماـ النوكم 
كقتا٥ب  فحراـ إبٝباع ا٤بسلمْب، كإف كانوا فسقة ظا٤بْب، كقد تتاىرت األحاديث ٗبعُب ما ذكرتو، 

عليو ما كأٝبع أىل السنة أنو ال ينعزؿ السلطاف ابلفسق، ٍب قاؿ: كسةا عدـ انعزالو كٙبرمي ا٣بركج 
يَبتا على ذلك من الفًب كإراقة الدمات كفساد ذات الةْب، فتكوف ا٤بفسدة ُب عزلو أكثر منها ُب 

 . (ّ)"بقائو

 ف ف كالتل ، ا١بور لوالة كالطاعة السمع:" ق ُّٕٔ)ت-رٞبو هللا-كقاؿ الشيخ السعدم
 كاستقرار ا١بماعة أحواؿ انتتاـ مصلحة كفيو ظلمه ، على إعانته  مفسدة فيو ٥ب  كالطاعة السمع
 الوالة، من التلمة كييطاع فييسمع ا٤بصلحة، ىذه فتقٌدـ ا٤بفسدة، تلك من أعت  ا٤بصلحة كىذه األمة،
 .ْ"العتيمة ا٤بصلحة تلك مقابل ُب مغتفرة القليلة ا٤بفسدة ىذه ألف ٥ب ؛ إعانة نوع ذلك ُب كاف كلو

 .ْ"العتيمة
صرٰبة ُب ٙبرمي ا٣بركج على  -رٞبه  هللا أٝبعْب –كمنه  الشيخ السعدم العلمات أقواؿ فهذه 

لو، أك رضا بفعلو أك ٚبفيفان من شاف معصيتو؛ ألف  ا٢باك  التامل أك الفاسق كليس ىذا إكرامان 
العصياف كالفسق ىو العصياف كالفسق من كل أحد، كإ٭با الشارع ا٢بكي  الحظ ما يتحقق للناس فيو 

فمنع من ا٣بركج على الوايل الفاسق؛ ألف ا٣بركج عليو فتح لةاب ا٣بّب كيندفع عنه  بو الشر، أك يقل 
الشر على مصراعيو، كال يتحقق للناس من كرات ا٣بركج عليو ما يريدكف، كإذا ٙبقق ٥ب  ما يريدكف ف نو 

                                                           

 . ِٕٗص  ،ِط، الصغرل اإلابنةالعكربم ، بطة بنانتر: (ُ)

(ِ)   

(ّ)  
 (.ّٓ/ ُِ،) ُط ، منظومة يف القواعد الفقهية السعدم، انتر:  ْ
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، كالواقع ا٤بعاصر ال يتحقق إال أبضعاؼ مضاعفة من الشر الذم كانوا فيو قةل قيامه  على الوايل
  دليل ذلك.

 الفصل الثا اإلمامة، كيليو العقدية ا٤بتعلقة ٗبسائل  األصوؿ :األكؿ كىو الفصلا ما ًب بيانو عن ذكى
 كهللا كيل اإلحساف. ابلصحابة.سائل اإلٲباف األصوؿ العقدية ا٤بتعلقة ٗب بعنواف:

 
 

 
 

 ابلصحابة.سائل اإلمياف األصوؿ العقدية اظتتعلقة مبالفصل الثاين: 
، كال بد أف ٰبصل -مهنع هللا يضر–إفَّ اعتقاد أىل السنة ُب الصحابة ٲبثل الركيزة الرئيسة لدراسة اترٱبه  

 اال٫براؼ كالتشويو لتارٱبه  إذا ديرس ٗبعزؿ عن العقيدة.
كألٮبية ىذا ا٤بوضوع ٪بد عامة كتا االعتقاد عند أىل السنة كا١بماعة تةيَّنو بشكل جليّّ، كال ٲبكن 

كتاابن من كتا أىل السنة الٍب تةحث عن جوانا العقيدة اإلسالمية ا٤بختلفة، إال ك٪بد ىذا أف ٘بد  
قد أسهموا ُب بياف ركيزة ىذا ا٤بعتقد، -رٞبو هللا تعاا-ا٤بةحث، فعلمات السنة كمنه  الشيخ السعدم

 كسطيان صافيان من االفراط كالتفريط فيه ، من معْب القرآف الكرمي كالسنة النةوية.
من أجل ذلك أردت ُب ٕبثي ىذا أف أبرز ىذا ا٤بعتقد ُب ضوت أقواالن ٨بتارة لشيخ اإلسالـ ابن    

-رٞبو هللا تعاا-كما علَّق عليو الشيخ السعدم )العقيدة الواسطية  ُب كتابو -رٞبو هللا تعاا–تيمية 
يو الواسطية من )التنبيهات اللطيفة فيما احتوت علعلى ىذه العقيدة الواسطية بكتابو ا٤بسمى 

 ، كُب كتةو األخرل، لذا فقد قسمت ىذا الفصل إا مةحثْب كما يلي: اظتباحث اظتنيفة
 .-رضواف هللا عليهم–اظتبحث األكؿ: عقيدة أىل السنة ابلصحابة 

 .-رضواف هللا عليهم–اظتبحث الثاين: اطتلفا  الراشدكف
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 .-رضواف هللا عليهم–اظتبحث األكؿ: عقيدة أىل السنة ابلصحابة 
أبرز ك  ،-رضواف هللا عليه –عقيدة أىل السنة ُب الصحابة -رٞبو هللا تعاا–بْبَّ الشيخ السعدم 

كمن أصوؿ أىل السنة كا١بماعة ُب أصحاب : "و، بقول-رضواف هللا عليه –فيه كسطية منهجه  
،كعما شجر بينه : ىو سالمة قلو   ، كألسنته  ، ك٧بةته  إايى  ، كالَبضي عنه   رسوؿ هللا 

 -أم إخفات مساكئ من نسا إليو شيت من ذلك -ٝبيعا ، كإظهار ٧باسنه  ، كإخفات مساكئه 
كاإلمساؾ عما شجر بينه  ، كاعتقاد أ   ُب ذلك بْب أمرين: إما ٦بتهدكف مصيةوف ، كإما ٦بتهدكف 

كخطؤه مغفور. كإذا قدر أف لةعضه   االجتهاد،٤بصيا لو أجراف، كا٤بخطع لو أجر ٨بطئوف. فا
كليس ُب بياف خطا من أخطا  كٲبحوىا،سيئات كقعت عن غّب اجتهاد فله  من ا٢بسنات ما يغمرىا 

.(0)"كيوجةو النصح لومة الواجا،بل ذلك ٩با يفرضو  ا٤بساكئ،منه  ُب األحكاـ شيت من إظهار 

                                                           

 . ٖٗ، صِ، طالتنبيهات اللطيفة( انتر: السعدم، ُ)
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، بْب  ُب أصحاب رسوؿ هللاكسط -أىل السنة –  ُب موضع آخر: "كى-هللا تعاارٞبو –كقاؿ 
الرافضة كا٣بوارج ؛ألف الرافضة غلوا ُب علي كأىل الةيت ، كا٣بوارج كٌفركا بعض الصحابة كفسقوا 

.(0)بعضه ، كأىل السنة خالفوا ا١بميع فوالوا ٝبيع الصحابة ،كمل يغلوا ُب أحد منه "

 كىي: ،(2)عند أىل السنة ُب عدة أمورالعقيدة اإلسالمية فيه  كتتمثل 
 أكالن: ػتبتهم  كالرتضي عنهم رتيعا.

ىو سالمة قلو   ، كألسنته  ، ك٧بةته   : فمن أصوؿ أىل السنة كا١بماعة ُب أصحاب رسوؿ هللا 
ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ     پ  ٹ ٹ چ  إايى  ، كالَبضي عنه  ٝبيعا ،

 چڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ    ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  
(ّ)

  
كىذا الدعات الصادر ٩بن اتةع ا٤بهاجرين كاألنصار، إبحساف يدؿ على كماؿ ٧بةته  ألصحاب ،

ةو رسوؿ هللا كثنائه  علي ؛ ألف من سعى ُب أمر من األمور فهو ساع ُب ٙبقيقو ، فاجتهد ُب طل
متضرعنا لربو أف يت  ذلك لو ، كأكا من دخل ُب ىذا الدعات الصحابة الذين سةقوا إا اإلٲباف ، 

كحققوه كحصل ٥ب  من براىينو كطرقو ما مل ٰبصل لغّبى  ، كنفي الغل من ٝبيع الوجوه يقتضي ٛباـ 
   إا ٝبيع اةة ٥ب  ، فه  ٰبةوف الصحابة لفضله  كسةقه  كاختصاصه  لصحةة الرسوؿ كإلحسا

األمة؛ أل   ى  ا٤بةلغوف ٝبيع ما جات بو نةيه  ، فما كصل ألحد عل  كال خّب إال على أيديه  
 كبواسطته .

 . من طاعة رسوؿ هللا اثنيان: توقًنىم 
 أف يػوقركا أصػحابو   :ُب كل أمر، كخصوصنا ُب ىػذا األمػر ا٣بػاص كىػوفعلى األمة أف يطيعوا النيب 

 كٰبَبمو  ، كيعتقدكف أف العمل القليل منه  يفضػل العمػل الكثػّب مػن غػّبى ، كمػا ُب حػديث عػن

                                                           

 .ُٔ، صُ، ططريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدم، ُ)

 .ْٗ-ٖٗ، صِ، طالتنبيهات اللطيفة ( انتر: السعدم،ِ)

   َُ( سورة ا٢بشر: آيةّ)
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: ) الى تىسيةُّوا أصحايب ،الى تىسيةُّوا أصحايب ،فػىوى الًَّذل نػىٍفًسى بًيىًدًه لىٍو أىفَّ أىحىدىكيٍ  أىنٍػفىقى ًمٍثلى قاؿ النيب 
ةنا مىا أىٍدرىؾى ميدَّ أىحىًدًى ٍ   كىذا من أعت  براىْب فضله  على غّبى .(.0كىالى نىًصيفىوي () أيحيدو ذىىى

 اثلثان: قبوؿ ما جا  يف الوحيٌن من فضائلهم.
كيفضلوف من أنفق من قةل  كمراتةه ،كيقةلوف ما جات بو الكتاب كالسنة كاالٝباع من فضائله  

 على من أنفق من بعده كقاتل كقاتل-ا٢بديةيةصلح  كىو-الفتح
كأف ٰبةوا   ا،فيجا على األمة اإلٲباف  األمة،كقد ذكر هللا كرسولو للصحابة فضائل كثّبة على 

الصحابة ألجلها. كقيل لصلح ا٢بديةية فتح؛ ٤با ترتا عليو من ا٤بصاّب كا٣بّب الكثّب كدخوؿ الكثّب 
ا حصل ٥ب  من ُب اإلسالـ؛ ك٥بذا كاف من أسل  قةل ذلك كأنفق كقاتل أفضل ٩بن فعل ذلك بعده؛ ٤ب

ككجود ا٤بوانع كا٤بصاعا الكثّبة ُب طريق  األعدات،ككثرة  ا٤بسلمْب،السةق ُب اإلسالـ كقت ضعف 
 اإلسالـ.

 رابعان: تقدش اظتهاجرين على األنصار:
،كيقدموف ا٤بهاجرين على األنصار كىذا؛  كمن أصوؿ أىل السنة كا١بماعة ُب أصحاب رسوؿ هللا 

وصفْب النصرة كا٥بجرة، ك٥بذا كاف ا٣بلفات الراشدكف كبقية العشرة من ألف ا٤بهاجرين ٝبعوا ال
چ عند قولو تعاا: ا٤بهاجرين، كقد قدـ هللا ذكر ا٤بهاجرين على األنصار ُب سورٌب التوبة كا٢بشر، 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  

 چڤ  ٹ  ٹ  ڤ     ٹٺ  ٿ  ٿ          ٿ  ٿ  ٹ
(ِ)

ۓ ﮲  ﮳   ﮴  ٹ چ ٹ ،

              ﯀﮵  ﮶ ﮷     ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼  ﮽  ﮾  ﮿ ﯁   

                         ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ     ۈ    

                                                           

/  ّلوكنت متخذان خليالن، ) ،ابب :قوؿ النيب ، كتاب فضائل أصحاب النيب صحيحو( أخرجو الةخارم ُب ُ)
/  ٕكتاب: فضائل الصحابة، ابب: ٙبرمي سا الصحابة،)  صحيحو . ك أخرجو مسل  ُب َّْٕ(،رق  ا٢بديث: ُّّْ
 ، كالنصيف ىو النصف.-هنع هللا يضر-. عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى ُٓٔٔ(،رق  ا٢بديث: ُٖٖ

 .ََُالتوبة: آية ( سورة ِ)
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  چۋ  جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب      ٴۇۈ
، كىذا التفضيل للجملة على ا١بملة ال (ُ)

 لكل فرد من ىؤالت على كل فرد من اآلخرين.
 خامسان: أفضلية صحابة أىل بدر  كأىل بيعة الرضواف.
ككػانوا -،يؤمنػوف أبف هللا قػاؿ ألىػل بػدر  كمن أصوؿ أىػل السػنة كا١بماعػة ُب أصػحاب رسػوؿ هللا 

تيٍ  فػىقىٍد غىفىٍرتي لىكيٍ  ()-ثالٜبائة كبضعة عشر  (. 2: ) اٍعمىليوا مىا ًشئػٍ

، بػػل لقػػد مهنع هللا يضر كرضػػوا (ّ)،بقولػػو كمػػا أخػػرب بػػو النػػيب   الشػػجرة،كأبنػػو ال يػػدخل النػػار أحػػد ابيػػع ٙبػػت 
ک  ک  ک  گ     کچ  :تعػػػاا هللا عػػػنه  ُب قولػػػو أم رضػػػي عنػػػو ، ككػػػانوا أكثػػػر مػػػن ألػػػف كأربعمائػػػة،

چگ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  
،ككػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف (ْ)

بػػدر كأىػػل بيعػػة الرضػواف يشػػهد ٥بػػ  اب١بنػػة عػددى  يػػَباكح مػػا بػْب ألػػف كأربعمائػػة أك ٟبسػػمائة ، فاىػل 
خب  مب  ىب  چ  :تعػاا ،كالنجاة من النار على كجو أخر من الشػهادة بػذلك ١بميػع الصػحابة ُب قولػو

چحت  خت  مت  ىت  جتيب
(ٓ)

.   

، كيشهدكف اب١بنة ٤بن شهد لو رسوؿ هللا  كمن أصوؿ أىل السنة كا١بماعة ُب أصحاب رسوؿ هللا 
 .، كاثبت بن قيس بن  اس ، كغّبى  من الصحابة(ٔ)، كالعشرة ا٤بةشرين اب١بنة

                                                           

    ٗ - ٖ( سورة ا٢بشر: اآليتاف ُ)
،ك أخرجو مسل  ِْٖٓ(، رق  ا٢بديث: َُٓٗ/  ّ، كتاب ا١بهاد كالسّب، ابب: ا١باسوس، )صحيحو( أخرجو الةخارم ُب ِ)

 .ٕٓٓٔ(،ُٕٔ/  ٕ،) -رضى هللا عنه  -، كتاب فضائل الصحابة ، ابب: ًمٍن فىضىاًئًل أىٍىًل بىٍدرو صحيحوُب 

(، رق  ا٢بديث: ََُٖ/  ّ، كتاب ا١بهاد كالسّب، ابب: الةيعة ُب ا٢برب، )صحيحو( كىو حديث: أخرجو الةخارم ُب ّ)
ِٕٖٗ. 

 ُٖ( سورة  الفتح: آية ْ)
 َُ( سورة  ا٢بديد: جزت من آية ٓ)
، كأب (ٔ) و عةيدة بن ا١براح كىو كى : ابو بكرو، كعمر، كعثماف، كعلي، كطلحة، كالزبّب، كسعد، كسعيد، كعةد الرٞبن بن عوؼو

 .ُٔ، صُ،ط منت العقيدة الطحاكيةأمْب ىذه األمة، مهنع هللا يضر أٝبعْب. انتر: الطحاكم، 
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؛ ٥ب  ابلشهادة اب١بنة ، كىو من ٝبلة براىْب رسالتو  كىذا من أعت  الفضائل؛ ٚبصير النيب 
يزالوا مستقيمْب على اإلٲباف حٌب كصلوا ابلشهادة لو اب١بنة كلوازمها مل  ف ف ٝبيع من عينو النيب 

 إا ما كعدكا بو رضى هللا عنه .
 .النيب سابعان: ػتبة أىل بيت 

حيػػث قػاؿ يػػـو غػػدير خػػ :  ،كيتولػػو   كٰبفتػػوف فػيه  كصػػية دمحم  كٰبةػوف أىػػل بيػػت رسػوؿ هللا 
 -كاجةة من كجوه: فمحةة أىل بيت النيب .(ُ) )أذكرك  هللا ُب أىل بيٍب (

 إلسالمه  كفضله  كسوابقه .  أكالن:
 ٤با ٛبيزكا بو من قرب النيب صلى هللا عليو كسلٌ  كاتصا٥ب  بنسةو. اثنيان:
إف هللاٌ اصػطفى )٤با حث عليو كرغػا فيػو. ك٤بػا ُب ذلػك مػن عالمػة ٧بةػة الرسػوؿ   كقػد قػاؿ:  اثلثان:

كاصػطفا  مػن بػِب  ىاشػ ،كاصػطفى مػن قػريش بػِب  قريشنا،كاصطفى من كنانة  كنانة،من بِب إ٠باعيل  
 خيار من خيار من خيار ، كقد ٝبع هللا لو أنواع الشرؼ من كل كجو.فهو  ،(ِ)(ىاش  

 أمهات اظتؤمنٌن.معتقدىم يف أزكاج النيب  اثمنان:
ا٤بؤمنْب أمهات ، كيتولوف أزكاجو  كمن أصوؿ أىل السنة كا١بماعة ُب أىل بيت رسوؿ هللا

ف ف ٝبيع أكالده الذكور كاإلانث  ،كيؤمنوف أب ن أزكاجو ُب اآلخرة خصوصنا خدٯبة أـ أكثر أكالده؛
 منها إال إبراىي  ، ف نو من سريتو مارية القةطية .

                                                           

/  ٕ، )-رضى هللا عنو-، كتاب فضائل الصحابة، ابب: ًمٍن فىضىائًًل عىًلىًٌ ٍبًن أىىًب طىاًلاو صحيحو( أخرجو مسل  ُب ُ)
ُِِ،)ّٕٖٔ. 

 

 
 
 . َٕٕٔ(،رق  ا٢بديث: ٖٓ/  ٕ) - -صحيحو، كتاب الفضائل، ابب فىٍضًل نىسىًا النيب ( أخرجو مسل  ُب ِ)
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كأكؿ من آمن بو كعاضده على أمره ككاف ٥با منو ا٤بنزلة الطيةة، كالصديقة بنػت الصػديق الػٍب قػاؿ فيهػا 
كعائشػة كخدٯبػة ٮبػا ،" (ُ)فضل عائشة على النسات كفضػل الثريػد علػى سػائر الطعػاـ ( : ) -النيب 

 . أفضل نسات النيب

كقد اختلف العلمات أيهما أفضل. كالتحقيق أف لكل كاحدة منهن من الفضائل كا٣بصائر ما ليس 
ككوف أكثر أكالد النيب  كتثةيتو،لوخرل؛ فلخدٯبة من السةق كمعاكنة النيب   على أمره ُب أكؿ األمر 

 رضى هللا عنهما. ٣بدٯبة،لي  كنفع األمة ما ليس كلعائشة من العل  كالتع لعائشة.ليس  ما-منها  
 اتسعان: التربؤ من طريا الرافضة كالناصبة.

طريقة الركافض الذين يةغضوف الصحابة كيسةو  ، كطريقة النواصا الذين يؤذكف أىل  منيتربؤكف ك 
 الةيت بقوؿ أك عمل.

(ِ)الذم خرج ُب أكائل -هنع هللا يضر-كأكؿ من ٠بى الركافض  ذا اللقا زيد بن علي
،

كطلةوا -رضي هللا عنهما–دكلة بِب العةاس ، كابيعو كثّب من الشيعة ، ك٤با انظركه ُب أيب بكر كعمر 
، (ّ)الرافضة تفرقوا عنو ، فقاؿ: )رفضتمو ( فمن يومئذ قيل ٥ب :  -منو أف يتربأ منهما فاىب رٞبو هللا 

 ككانوا فرقنا كثّبة؛ منه  الغالية ، كمنه  من ى  دكف ذلك .

، ككاف ٥ب  كجود ُب صدر كأما النواصا: فه  الذين نصةوا العداكة كاألذية ألىل بيت النيب صلى 
 ىذه األمة؛ ألسةاب كأمور سياسية معركفة ، كمن زمن طويل ليس ٥ب  كجود كا٢بمد .

 فيما شجر بينهم.عاشران: عقيدهتم 

                                                           

،ك أخرجػػػو مسػػػل  ُب  َُّٓ(، رقػػػ  ا٢بػػػديث: َِٕٔ/ ٓ، كتػػػاب األطعمػػػة، ابب: الثريػػػد، )صػػػحيحو( أخرجػػػو الةخػػػارم ُب ُ)
 ِْٓٔ(،ُّٖ/  ٕ. )-رضى هللا تعاا عنها-، كتاب فضائل الصحابة ، ابب :ُب فىٍضًل عىاًئشىةى صحيحو

 ىػ. ُِِ( صوابو ُب أكاخر دكلة بِب أمية؛ ألنو قتل ُب خالفة ىشاـ بن عةد ا٤بلك سنة ِ)

 (.ِّٕ/ٗ،) ُ، طالبداية كالنهاية( انتر: ابن كثّب، ّ)
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 كذب،ما ىو   مساكيه ، منهاكيقولوف: إف ىذه اآلاثر ا٤بركية ُب  الصحابة،كٲبسكوف عما شجر بْب 
إما ٦بتهدكف مصيةوف  معذركف،كالصحيح منو ى  فيو  كجهو،كمنها ما قد زيد فيو كنقر كغّب عن 

كى  مع ذلك ال يعتقدكف أف كل كاحد من الصحابة معصـو عن كةائر اإلٍب  ٨بطئوف،كإما ٦بتهدكف 
ك٥ب  من السوابق كالفضائل ما يوجا مغفرة ما يصدر  ا١بملة،بل ٘بوز عليه  الذنوب ُب  كصغائره،
حٌب أنو يغفر ٥ب  من السيئات ما ال يغفر ٤بن بعدى ؛ ألف ٥ب  من ا٢بسنات الٍب  صدر،منه  إف 

 ا ليس ٤بن بعدى .ٛبحوا السيئات م
، كأف ا٤بد مػن أحػدى  إذا تصػدؽ بػو كػاف أفضػل مػن  (ُ)أ   خّب القركفكقد ثةت بقوؿ رسوؿ هللا 
 .(ِ)جةل أحد ذىةا ٩بن بعدى 

اضمحلت تلك ا٤بساكئ  -على فرض أف ىناؾ مساكئ -أم: كىذه األمور إذا قوبلت اب٤بساكئ 
 عنه .معها ، كال يقار   أحد ُب شيت من ذلك رضى هللا 

أك غفر لو  ٛبحوه،أك أتى ٕبسنات  منو،ٍب إذا كاف قد صدر عن أحد منه  ذنا فيكوف قد اتب 
، أك ابتلى بةالت ُب الدنيا كفر الذين ى  أحق الناس بشفاعتو ،أك بشفاعة دمحم  سابقتو،بفضل 

إف أصابوا فله   بو عنو ، ف ذا كاف ىذا ُب الذنوب اققة ، فكيف ابألمور الٍب كانوا فيها ٦بتهدين
أجراف ، كإف أخطاكا فله  أجر ، كا٣بطا مغفور. ٍب إف القدر الذم ينكر من فعل بعضه  قليل نزر 

 كالنصرة،كا٥بجرة  سةيلو،كا١بهاد ُب  كرسولو،مغمور ُب جنا فضائل القـو ك٧باسنه  من اإلٲباف اب 
 الصاّب.كالعمل  النافع،كالعل  

 الناس حديثان.الصحابة أصدؽ اضتادم عشر: 

                                                           

، أخرجو َِٖٓ(،ّٖٗ/  ِ، كتاب الشهادات، ابب: ال يشهد على شهادة جور إذا أشهد، )صحيحو( أخرجو الةخارم ُب ُ)
ابىًة ٍبيَّ الًَّذينى يػىليونػىهيٍ  ٍبيَّ الًَّذينى يػىليونػىهيٍ ، )  صحيحو مسل  ُب    ّٖٔٔ(،ُٖٓ/  ٕكتاب فضائل الصحابة، ابب: فىٍضًل الصَّحى

/  ّلوكنػػػػػت متخػػػػػذان خلػػػػػيالن، ) ،ابب :قػػػػػوؿ النػػػػػيب ، كتػػػػػاب فضػػػػػائل أصػػػػػحاب النػػػػػيب صػػػػػحيحو( أخرجػػػػػو الةخػػػػػارم ُب ِ)
/  ٕكتػػػاب: فضػػػائل الصػػػحابة، ابب: ٙبػػػرمي سػػػا الصػػػحابة، )  صػػػحيحو   ُب . ك أخرجػػػو مسػػػلَّْٕ(،رقػػػ  ا٢بػػػديث: ُّّْ
 ، كالنصيف ىو النصف.-هنع هللا يضر-. عىٍن أىىًب ىيرىيٍػرىةى ُٓٔٔ(، رق  ا٢بديث: ُٖٖ
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،ك ا٢بمد من أصدؽ الناس حديثان عنو ال يعرؼ منه  من تعمد عليو كذابن ،مع  كأصحاب النيب 
أنو يقع من أحدى  من ا٥بنات ما يقع ، ك٥ب  ذنوب كليسوا معصومْب، فالصحابة كله  ثقات ابتفاؽ 

 أىل العل  اب٢بديث كالفقو حفتان من هللا ٥بذا الدين.
 م خًن اطتلا بعد األنبيا .الثاين عشر: أهن

خّب ا٣بلق  يقيننا، أ  كما من هللا عليهما بو من الفضائل عل   ،بصّبةك كمن نتر ُب سّبة القـو بعل  
كأ   الصفوة من قركف ىذه  مثله ،ال كاف كال يكوف  ،-عليه صلوات هللا كسالمو -بعد األنةيات

كال  كاإلبداع،كىذا كالـ نفيس ُب غاية التحقيق ، تعاا األمة الٍب ىي خّب األم  كأكرمها على هللا
، ال ٰبتاج إا شرح أك -رضى هللا عنه  -زايدة عليو ُب إقامة الربىاف على كماؿ فضل الصحابة 

 بياف.
قػػػػد كافػػػػق عقيػػػػدة أىػػػػل السػػػػنة ُب -رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا–٩بػػػػا تقػػػػدـ تةػػػػْب لنػػػػا أف الشػػػػيخ السػػػػعدم 

، قػد أمػران إبكػرامه  ،كحفػظ حقػوقه ، ك٧بةػته ،  كبػْبَّ أبف نةينػا دمحم -رضواف هللا علػيه -الصحابة
كأف سػةا  عػن سػةه  كبغضػه ، بػل جعػل حػةه  مػن إمػارات اإلٲبػاف ُب قلػا العةػد ا٤بػؤمن، ك ينا 

ّب ظػػاىران كابطنػػان ،ىػػو رضػػى هللا عػػنه  ،كتوبتػػو سػػةحانو ٥بػػ  ألعتػػ  خػػالؿ ا٣بػػ -عػػز كجػػل–توفيػػق هللا 
 عليه  ، ككعدى  اب٢بسُب.

 
 
 
 

 .-هللا عليهمرضواف –الراشدكف: اطتلفا  الثاين حثاظتب
 :كمكانتهم ابطتلفا  الراشدين اظتطلب األكؿ: التعريف     

كعمػر بػن ا٣بطػاب )الفػاركؽ( ، كذك النػورين  الصػديق،أبػو بكػر  :ىماطتلفا  الراشدكف  أكالن:
 عثماف بن عفاف ، علي بن أيب طالا مهنع هللا يضر كأرضاى  .

 مكانة اطتلفا  الراشدين: اثنيان:
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إبتةاعه   كى  ا٣بلفات الراشدكف ا٤بهديوف الذين أمر الرسوؿ  الصحابة،ا٣بلفات الراشدكف ى  أفضل 
٧بةة   أف من ٛباـ ٧بةة رسوؿ هللا  -رٞبو هللا تعاا–الشيخ السعدم كيةْب  ، كالتمسك  ديه  .

 ك٧بةتو: من ٛباـ اإلٲباف برسوؿ هللا كمنه  ا٣بلفات الراشدين  بقولو: " صحابتو  

كأف  ،كاالعَباؼ بفضائله  الٍب فاقوا فيها ٝبيع األمة ،٧بةة أصحابو ٕبسا مراتةه  من الفضل كالسةق
كنعتقد ا   أكا األمة بكل خصلة ٞبيدة  ،كٛبسك عٌما شجرى بينه ، ر فضائله تدين هللا ٕبةه  كنش

  .(ُ)"كأسةقه  إا كل خّب كأبعدى  من كل شر

قػػػاؿ :  كمػػػا ثةػػػت ذلػػػك مػػػن حػػػديث العػػػرابض بػػػن سػػػارية هنع هللا يضر الػػػذم جػػػات فيػػػو أف النػػػيب ك 
)أكصػػيك  ابلسػػمع كالطاعػػة ، ف نػػو مػػن يعػػش مػػنك  بعػػدم فسػػّبل اختالفنػػا كثػػّبنا فعلػػيك  بسػػنٍب كسػػنة 
ا٣بلفات الراشػدين ا٤بهػديْب مػن بعػدم ٛبسػكوا  ػا كعضػوا عليهػا ابلنواجػذ ، كإايكػ  ك٧بػداثت األمػور ، 

ا٤بهػػديْب عضػػوا فػػ ف كػػل بدعػػة ضػػاللة فمػػن أدرؾ ذلػػك مػػنك  فعلػػيك  بسػػنٍب كسػػنة ا٣بلفػػات الراشػػدين 
 .(ِ)عليها ابلنواجذ (

 ككاجبنا ؿتوىم. اطتلفا  الراشدينفضيلة  اظتطلب الثاين:
أٝبع أىل السنة كا١بماعة على أف التفضػيل بػْب ا٣بلفػات ٕبسػا تػرتيةه  ُب ا٣بالفػة : أبػو بكػر 

  .-رضواف هللا عليه  أٝبعْب-ٍب عمر ٍب عثماف ٍب علي
ا منها لكل كاحد منه  : أحاديث كثًنةكقد كرد ُب فضل كل كاحد منه    أكرد حديثنا كاحدن

                                                           

 .ِْص ،ُ،طسؤاؿ كجواب يف أىم اظتهمات( انتر: السعدم، ُ)
(،رق  ُِٔ/  ْسارية عن النيب صلى هللا عليو ك سل  ( ،) ، مسند الشاميْب،) حديث العرابض بن اظتسند( أخرجو أٞبد ُب ِ)

 السنن ، تعليق شعيا األرنؤكط : حديث صحيح كرجالو ثقات، كأخرجو الَبمذم ُبُُْٖٕا٢بديث: 
(،رق  ْْ/  ٓ، كتاب العل  عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سل ، ابب :ما جات ُب األخذ ابلسنة كاجتناب الةدع ،)

 أبو عيسى : ىذا حديث صحيح. . قاؿِٕٔٔا٢بديث:
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مػا ثةػت ُب الصػحيحْب عػن عةػد هللا بػن مسػعود -هنع هللا يضر - الصديايف فضل أيب بكر  اضتديث األكؿ:
أنو قاؿ:)لو كنت متخذا خلػيال الٚبػذت أاب بكػر خلػيال كلكنػو أخػي كصػاحيب كقػد  - -عن النيب 

 .(ُ)اٚبذ هللا عز كجل صاحةك  خليال(
كػاف يقػوؿ : مػا ثةػت ُب الصػحيحْب أف النػيب -هنع هللا يضر  -بػن اطتطػاب يف فضل عمرالثاين:ديث اضت

. كمعػُب (ِ))قد كاف ُب األم  قػةلك  ٧بػدَّثوف ، فػ ف يكػن ُب أمػٍب أحػد فػ ف عمػر بػن ا٣بطػاب مػنه  ( 
 ٧بٌدثوف : ميٍلهىميوف .
 --النػيب قالت كاف  -اهنع هللا يضر-، ٢بديث عائشة-هنع هللا يضر - بن عفاففضل عثماف  اضتديث الثالث: يف

سػػػاقيو فاسػػػتاذف أبػػػو بكػػػر فػػػاذف لػػػو كىػػػو علػػػى تلػػػك ا٢بػػػاؿ مضػػػطجعا ُب بيػػػٍب كاشػػػفا عػػػن فخذيػػػو أك 
 - -فتحدث ٍب استاذف عمػر فػاذف لػو كىػو كػذلك فتحػدث ٍب اسػتاذف عثمػاف فجلػس رسػوؿ هللا 

فدخل فتحدث فلما خرج قالت عائشة دخل أبػو بكػر فلػ  هتػتش لػو كمل تةالػو ٍب دخػل  -كسول ثيابو 
) أال أسػػتحي مػػن رجػػل :كسػػويت ثيابػػك فقػػاؿ  عمػػر فلػػ  هتػػتش لػػو كمل تةالػػو ٍب دخػػل عثمػػاف فجلسػػت

 .  (ّ)تستحي منو ا٤بالئكة( 
مػػا ركاه الشػػيخاف عػػن يزيػػد بػػن أيب عةيػػد عػػن -هنع هللا يضر - بػػن أيب طالػػبيف فضػػل علػػي اضتػػديث الرابػػع 

قاؿ : كاف علي قػد ٚبلػف عػن النػيب صػلى هللا عليػو ك سػل  ُب  -رضي هللا عنهما-سلمة بن األكوع  
فلمػػا كػاف مسػػات  فخػرج علػػي فلحػق ابلنػيب أان أٚبلػف عػن رسػػوؿ هللا  :رمػد فقػػاؿخيػرب ككػاف بػػو 

غػدا رجػال  -أك لياخػذف الرايػة  -) ألعطػْب الرايػة :الليلة الٍب فتحها هللا ُب صةاحها قاؿ رسػوؿ هللا

                                                           

،كتاب فضائل الصحابة ،ابب :قوؿ النيب صلى هللا عليو ك سل  ) لو كنت متخذا خليال (، صحيحو(أخرجو الةخارم ُب ُ)
دًٌيًق  صحيحو( ، ك أخرجو مسل  ُب ّْٔٓ(،رق  ا٢بديث)ُّّٖ/ّ) ،كتاب: فضائل الصحابة، ابب: ًمٍن فىضىائًًل أىىًب بىٍكرو الصًٌ

 (.ِِّٔ(،رق  ا٢بديث:)َُٖ/ٕ. )هنع هللا يضر
، كتاب فضائل الصحابة، ابب :مناقا عمر بن ا٣بطاب أيب حفر القرشي العدكم هنع هللا يضر صحيحو(أخرجو الةخارم ُب ِ)
،كتاب: فضائل الصحابة ،ابب: ًمٍن  صحيحو(، عن أيب ىريرة هنع هللا يضر. ك أخرجو مسل  ُب ّْٖٔ(، رق  ا٢بديث:)ُّْٗ/ّ،)
 .-هنع هللا يضر–.عن عائشة ّٕٓٔ(،رق  ا٢بديث: ُُٓ/ٕائًًل عيمىرى رضي هللا تعاا عنو )فىضى 
(، رق  ا٢بديث:) ُُٔ/ٕهنع هللا يضر)-، كتاب فضائل الصحابة ،ابب: ًمٍن فىضىائًًل عيٍثمىافى ٍبًن عىفَّافى صحيحو( أخرجو مسل  ُب ّ)

ِّٔٔ.) 
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ىػذا علػي  :ٰبةو هللا كرسولو أك قاؿ ٰبا هللا كرسولو يفتح هللا عليو ( . ف ذا ٫بن بعلي كما نرجوه فقالوا
 . (ُ)فاعطاه رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سل  الراية ففتح هللا عليو(

ا٣بلفػات "بقولػو: عمػـو التةليػغ كقوتػوب ا٣بلفػات الراشػدينفضػل -رٞبػو هللا تعػاا-الشيخ السعدم بْبَّ كقد 
األربعػػة الراشػػدكف ٥بػػ  ُب تةليػػغ كليػػات الػػدين كنشػػر أصػػولو ، كأخػػذ النػػاس عػػنه  ذلػػك مػػا لػػيس لغػػّبى  

كإف كاف يركل عن صغار الصحابة من األحاديث ا٤بفردة أكثر ٩با يركل عن بعض ا٣بلفات ، فا٣بلفات ،
غ ذلػػك شػػاركه  فيػػو غػػّبى  ، ٥بػػ  عمػػـو التةليػػغ كقوتػػو الػػذم مل يشػػاركه  فيػػو غػػّبى  ، ٍب ٤بػػا قػػاموا بتةليػػ

٥بػا -هنع هللا يضر–القرآف ُب ا٤بصحف ٍب ٝبع عثمػاف  -رضي هللا عنهما -فصار متواتران كجمع أيب بكر كعمر
ُب ا٤بصاحف الٍب أرسلها إا األمصار ، فكػاف االىتمػاـ ٔبمػع القػرآف كتةليغػو أىػ  ٩بػا سػواه ، ككػذلك 

ه  علػى ذلػك ، كاسػتنابته  ُب ذلػك األمػرات كالعلمػات تتلتةليغ شرائع اإلسػالـ إا أىػل األمصػار ، كمقػا
فةلػػغ مػػن أقػػاموه مػػن أىػػل العلػػ  ؛ حػػٌب صػػار الػػدين منقػػوال  كتصػػديقه  ٥بػػ  فيمػػا بلغػػوه عػػن الرسػػوؿ

كتةػْب بػو أف ىػؤالت كػانوا خلفػاته اجػة ،نقال عاما متواتران ظاىران معلومان قامت بو ا٢بجة ككضػحت بػو 
 النػػيب خلفػػاؤه الراشػػدكف الػػذين قػػاؿ كىػػ  خلفػػوه ُب أمتػػو علمػػا كعمػػال ،  ا٤بهػػديْب الراشػػدين الػػذين

كعضػوا عليهػا ابلنواجػذ ،: )فعليك  بسنٍب كسنة ا٣بلفات الراشدين ا٤بهديْب من بعدم ٛبسكوا  ػا فيه  
فعلػػػيك  بسػػػنٍب كسػػػنة ،فمػػػن أدرؾ ذلػػػك مػػػنك  ؛، كإايكػػػ  ك٧بػػػداثت األمػػػور ، فػػػ ف كػػػل بدعػػػة ضػػػاللة 

فػػػ    خلفػػػوه ُب ذلػػػك فػػػانتفى عػػػنه  اب٥بػػػدل  .(ِ)ن ا٤بهػػػديْب عضػػػوا عليهػػػا ابلنواجػػػذ (ا٣بلفػػػات الراشػػػدي
.(3)"ُب العل  كالعمل كماؿالالضالؿ كابلرشد الغي كىذا ىو 

                                                           

ة ،ابب :مناقا علي بن أيب طالا القرشي ا٥با ي أيب ا٢بسن هنع هللا يضر، ، كتاب فضائل الصحابصحيحو(أخرجو الةخارم ُب ُ)
، كتاب: فضائل الصحابة،ابب :ًمٍن فىضىائًًل عىًلىًٌ ٍبًن أىىًب طىاًلاو صحيحو. ك أخرجو مسل  ُب ّْٗٗ( ،رق  ا٢بديث: ُّٕٓ/ّ)

 .ّٕٕٔ(،رق  ا٢بديث: ُِِ/ٕهنع هللا يضر. )
(،رق  ُِٔ/  ْمسند الشاميْب،) حديث العرابض بن سارية عن النيب صلى هللا عليو ك سل  ( ،) ، اظتسند( أخرجو أٞبد ُب ِ)

 السنن ، تعليق شعيا األرنؤكط : حديث صحيح كرجالو ثقات، كأخرجو الَبمذم ُبُُْٖٕا٢بديث: 
(،رق  ْْ/  ٓع ،)، كتاب العل  عن رسوؿ هللا صلى هللا عليو ك سل ، ابب :ما جات ُب األخذ ابلسنة كاجتناب الةد 

 . قاؿ أبو عيسى : ىذا حديث صحيح.ِٕٔٔا٢بديث:
 .ٕٔص ،ُ،ط  طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ( انتر: السعدمّ)
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عنػػػد اتةػػػاعه  فضػػػيلة ا٣بلفػػػات الراشػػػدين ككجػػػوب  -ُب موضػػػع آخػػػر  -رٞبػػػو هللا تعػػػاا–كأابف 
چٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿٿ   ٹ  ٹ  ٹ       ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  چ  تفسػػػػػػّبه لقولػػػػػػو تعػػػػػػاا:

:"كدلت ىذه اآلية على فضيلة ا٣بلفات الراشدين، الداعْب ١بهاد أىل الةاس من النػاس، كأنػو بقولو ،(ُ)
     .(ِ)٘با طاعته  ُب ذلك"

قد كافق عقيدة أىل السنة ُب ا٣بلفػات  -رٞبو هللا تعاا–٩با تقدـ تةْب لنا أف الشيخ السعدم  
نسػػػاؿ أف يثةتنػػػا علػػػى . الراشػػػدين ،كبػػػْبَّ مكػػػانته  ككاجةنػػػا ٫بػػػوى  كذلػػػك مػػػن ٛبػػػاـ اةػػػة لنةينػػػا دمحم 

 كأف ٰبشران معه  . منهجه ،
 

لث، كبو اختتاـ الةاب الثا ابلصحابة، ًبسائل اإلٲباف األصوؿ العقدية ا٤بتعلقة ٗبالفصل الثا : ك ذا 
 كآخر دعواان إف ا٢بمد  رب العا٤بْب. الرسالة، ختمت

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

                                                           

 .ُٔ( سورة الفتح :جزت من آيةُ)
 (.ّٕٗ/  ُ، )ُ، طتيسًن الكرش الرزتن (انتر: السعدم،ِ)
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 ُ"منظومة يف العقيدة كاألخبلؽ"

تشػػتمل علػػى أقسػػاـ التَّوحيػػد: -رٞبػػو هللا تعػػاا-ك أخػػت  الرسػػالة بػػذكر ىػػذه ا٤بنتومػػة لشػػيخ السػػعدم
ػفات، كعلػى أمَّهػات عقائػد أىػل السُّػنَّة كا١بماعػة  توحيد اإل٥بية، كتوحيد الرُّبوبية، كتوحيد األ٠بػات كالصًٌ

الػة عليػو، كعلػى أ٠بائػو كصػفاتو، كمشػتملة الٍب اتَّفقػوا عليهػا، كعلػى التَّفكُّػر ُب ٨بلوقػات هللا، كآايتػو الدَّ 
علػػى التَّخلُّػػق ابألخػػالؽ ا١بميلػػة كالتنػػزُّه مػػن األخػػالؽ الرَّذيلػػة، إذ ىػػذه األمػػور أصػػوؿ العلػػـو كأمَّهاهتػػا، 

 كىي ىذه: 
 

تىغًػػػػي -ُ ػػػػاًئالن عىػػػػٍن مىػػػػنػٍهىًج الٍػػػػػحىقًٌ يػىةػٍ  فػىيىػػػػا سى
  

ػػػػػػػػػػػليوؾى طىرًيػػػػػػػػػػػًق اٍلقىػػػػػػػػػػػٍوـً حىقِّػػػػػػػػػػػا كىيىٍسػػػػػػػػػػػعىدي    سي
ػػػػػػػػػدىاؾى هللاي مىػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػٍد نىتىٍمتيػػػػػػػػػػوي  -ِ   أتمَّػػػػػػػػػٍل ىى

 
ػػػػػػػػػػقًٌ يػىٍقًصػػػػػػػػػػدي   ػػػػػػػػػػافى لًٍلحى  أتىىمُّػػػػػػػػػػلى مىػػػػػػػػػػٍن قىػػػػػػػػػػٍد كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػريهي  -ّ   نيًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ أبًىفَّ هللاى الى رىبَّ غىيػٍ
 

ػػػػػػػػػػػػػدي   جَّ  إًلىػٰػػػػػػػػػػػػػػوه عىلىػػػػػػػػػػػػػى اٍلعىػػػػػػػػػػػػػٍرًش اٍلعىًتػػػػػػػػػػػػػيً  ٩بي
 كىنىٍشػػػػػػػػػػػػػػػهىدي أىفَّ هللاى مىٍعةيػػػػػػػػػػػػػػػوديانى الَّػػػػػػػػػػػػػػػًذم -ْ 

 
صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي اًب٢بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًٌ    ذياٌلن كىنػيٍفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرًدي ٬بيىصًٌ

ٍمًد كىالٍػػػػػػػػػمىٍجًد كىالثػَّنىػػػػػػػػا -ٓ  ػػػػػػػػلُّ الٍػػػػػػػػػحى  فًللَّػػػػػػػػًو كي
 

ػػػػػػػػػػػػػلّّ ًإاى هللًا يػىٍقصيػػػػػػػػػػػػػدي    فىًمػػػػػػػػػػػػػٍن أىٍجػػػػػػػػػػػػػًل ذىا كي
ؾي كىاأٍلىٍرضي كالسػػػػػػػػمات -ٔ   تيسػػػػػػػػةًٌحوي اأٍلىٍمػػػػػػػػالى

 
ػػػػػػػػػػػػػدي   ٍلًق حىقِّػػػػػػػػػػػػػا كىٙبىٍمى يػػػػػػػػػػػػػًع الٍػػػػػػػػػػػػػػخى ػػػػػػػػػػػػػلُّ ٝبًى  كىكي

ػػػػػػػػػػػػػٍفتو  -ٕ   ٩بيىاثًػػػػػػػػػػػػػلو تػىنػىػػػػػػػػػػػػػزَّهى عىػػػػػػػػػػػػػٍن نًػػػػػػػػػػػػػدٌو كىكي
 

ػػػلَّ الػػػػميوىحَّدي    كىعىػػػٍن كىٍصػػػًف ًذم النػٍُّقصىػػػاًف جى
ػػػػػػػػػػا -ٖ  يعىهى ػػػػػػػػػػفىاًت ٝبًى  كىنػيٍثةًػػػػػػػػػػتي أىٍخةىػػػػػػػػػػارى الصًٌ

 
ػػػػػػػػػػدي   ػػػػػػػػػػافى ٯبىٍحى ػػػػػػػػػػرىأي ًمػػػػػػػػػػٍن أتىًٍكيػػػػػػػػػػًل مىػػػػػػػػػػٍن كى  كىنػىةػٍ

ٍنػػػػػػػػوى ًصػػػػػػػػفىاتًوً  -ٗ   فػىلىػػػػػػػػٍيسى ييًطيػػػػػػػػقي اٍلعىٍقػػػػػػػػلي كي
 

ػػػػػػػػػػػػػػدي   ػػػػػػػػػػػػػػوؿي ٧بيىمَّ ا قىػػػػػػػػػػػػػػاؿى الرَّسي ػػػػػػػػػػػػػػلًٌٍ  لًػػػػػػػػػػػػػػػمى  فسى
                                                            

 ابن سعدم ، من إصدارات موقع الشيخ منظومة يف العقيدة كاألخبلؽانتر: السعدم، ُ
www.binsaadi.com 

 
 

http://www.binsaadi.com/
http://www.binsaadi.com/
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َُ
- 

ػػػػػػػوى الصَّػػػػػػػمىدي اٍلعىػػػػػػػػايل لًًعتٍػػػػػػػً  ًصػػػػػػػػفىاتًوً   ىي
 

ٍلًق ً يىٍصػػػػػػػػػػػػػػػػػػميدي   يػػػػػػػػػػػػػػػػػػًع الٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػخى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ ٝبًى  كىكي
 ُُ

- 
 عىلًػػػػػػػػػػػػػػػىّّ عىػػػػػػػػػػػػػػػالى ذىااتن كىقىػػػػػػػػػػػػػػػٍدرنا كىقػىٍهػػػػػػػػػػػػػػػريهي 

 
يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه اًبلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىرىل ميتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىدًٌدي    قىرًيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاه ٦بًي

 ُِ
- 

ػػػػػوى الػػػػػٍػحىيُّ كىاٍلقىيُّػػػػػوـي ذيك ا١ٍبيػػػػػوًد كىاٍلغًػػػػػُبى   ىي
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػلُّ ًصػػػػػػػػػػػػػػػػػفىاًت    ا٢بٍىٍمػػػػػػػػػػػػػػػػػًد ً تيٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػنىدي كىكي
 ُّ

- 
ػػػػػػػػا كىقيػػػػػػػػٍدرىةن  ػػػػػػػػلًٌ ا٣بٍىٍلػػػػػػػػًق ًعٍلمن ػػػػػػػػاطى ًبكي  أىحى

 
هي نػىٍعةيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاانن فىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػً ايَّ  كىبًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرِّا كىًإٍحسى

 ُْ
- 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  كىيػيٍةًصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري ذىرَّاًت اٍلعىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاملًً كيلَّهى
 

 كىيىٍسػػػػػػػػػػػػػػػمىعي أىٍصػػػػػػػػػػػػػػػوىاتى اٍلًعةىػػػػػػػػػػػػػػػاًد كىيىٍشػػػػػػػػػػػػػػػهىدي  
 ُٓ

- 
 الٍػػػػػػػميًحيطي ٗبيٍلًكػػػػػػوً لىػػػػػوي الٍػػػػػػػميٍلكي كىا٢بٍىٍمػػػػػدي 

 
ػػػػػػػػػى ً ىػػػػػػػػػا ا٣بٍىٍلػػػػػػػػػقي تىٍشػػػػػػػػػهىدي   تيػػػػػػػػػوي اٍلعيٍتمى  كىًحٍكمى

 ُٔ
- 

 كىنىٍشػػػػػػػػػػػػهىدي أىفَّ هللاى يػىٍنػػػػػػػػػػػػزًؿي ُب الػػػػػػػػػػػػدُّجىى
 

ةػٍعيوثي اًب٢بىػػػػػػػػػػػقًٌ أىٍٞبىػػػػػػػػػػػدي   ػػػػػػػػػػػا قىالىػػػػػػػػػػػوي الٍػػػػػػػػػػػػمى  كىمى
 ُٕ

- 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلى ريٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلىوي   كىنىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىدي أىفَّ هللاى أىٍرسى

 
ٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػًق تػىٍهػػػػػػػػػػػػػػػػػػًدم   تًػػػػػػػػػػػػػػػػػػًو لًٍلخى  كىتػيٍرًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي آًبايى

 ُٖ
- 

 كىفىاضىػػػػػػػلى بػىػػػػػػػٍْبى الرٍُّسػػػػػػػًل كىا٣بٍىٍلػػػػػػػًق كيلًًٌهػػػػػػػ ٍ 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ العىًتػػػػػػػػػػػػػػػػػي ي الٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػميوىحَّدي   تًػػػػػػػػػػػػػػػػػًو جى  ًٕبًٍكمى
 ُٗ

- 
ا ػػػػػمى ٍلػػػػػًق هللًا ُب اأٍلىٍرًض كىالسَّ  فىاىٍفضىػػػػػلي خى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي    نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيبُّ ا٥بيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىل كىالعىالىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًمْبى ٧بيىمَّ

 َِ
- 

ابىوي  ػػػػػػػػػرَّ لىػػػػػػػػػوي الػػػػػػػػػرَّٰٞبني أىٍصػػػػػػػػػحى  األياى كىخى
 

ػػػػػػػػػػديكا   أىقىػػػػػػػػػاميوا ا٥ٍبيػػػػػػػػػػدىل كىالػػػػػػػػػدًٌينى حىقِّػػػػػػػػػػا كىمىهَّ
 ُِ

- 
يػػػػػًع اآلًؿ كىالصَّػػػػػٍحًا ًعٍنػػػػػدىانى  ػػػػػاُّ ٝبًى  فىحي

 
ػػػػػػػػػػػػػدي    مىعىاًشػػػػػػػػػػػػػرى أىٍىػػػػػػػػػػػػػًل ا٢بٍىػػػػػػػػػػػػػقًٌ فػىػػػػػػػػػػػػػٍرضه ميؤىكَّ

 ِِ
- 

مىػػػػػػػوي   كىًمػػػػػػػٍن قػىػػػػػػػٍوؿً  أىٍىػػػػػػػًل ا٢بٍىػػػػػػػقًٌ أىفَّ كىالى
 

يعنػػػػػػػػػػػػػػا ٦بيىػػػػػػػػػػػػػػوَّدي   ىٍعػػػػػػػػػػػػػػُبى ٝبًى
ػػػػػػػػػػػػػػوى اللٍَّفػػػػػػػػػػػػػػظي كىا٤ب  ىي

 ِّ
- 

 كىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى ٗبىٍخليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؽو كىأىىنَّ ٣ًبىٍلًقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوً 
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوى أى٦ٍبىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي    ًبقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؿو كىقىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوًؿ هللًا ًإٍذ ىي
 ِْ

- 
ػػػػػػػػػػػػػػرَّ كيلَّػػػػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػػػػرى كىالشَّ  كىنىٍشػػػػػػػػػػػػػهىدي أىفَّ ا٣بٍىيػٍ

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػدي    بًتػىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػًديرًًه كىاٍلعىٍةػػػػػػػػػػػػػػػػػدي يىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػعىى كىٯبىٍهى

 ِٓ
- 

 كىًإٲبىانػينىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا قػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍوؿه كىًفٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػله كىنًيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه 
 

ػػػػػػػػػػػػا نػيقىيًٌػػػػػػػػػػػػدي ًمػػػػػػػػػػػػنى ا٣بٍىػػػػػػػػػػػػٍّبً    كىالطَّاعىػػػػػػػػػػػػاًت ًفيهى
 ِٔ

- 
ػػػػى  كىيػىػػػػٍزدىادي اًبلطَّاعىػػػػاًت مىػػػػٍع تػىػػػػٍرًؾ مىػػػػا نػىهى

 
ػػػػػػػػػػػػػدي   ٍزمنػػػػػػػػػػػػػا كىيػىٍفسي  كىيػىػػػػػػػػػػػػػنػٍقيري اًبلًعٍصػػػػػػػػػػػػػيىاًف جى

 ِٕ
- 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػا  نيًقػػػػػػػػػػػػػػػػػرُّ أبًىٍحػػػػػػػػػػػػػػػػػوىاًؿ الًقيىامىػػػػػػػػػػػػػػػػػًة كيلًٌهى
 

 حىقِّػػػػػػػػػػػا كىنىٍشػػػػػػػػػػػهىدي  كىمىػػػػػػػػػػػا اٍشػػػػػػػػػػػتىمىلىٍتوي الػػػػػػػػػػػدَّاري  
 ِٖ

- 
ًر  ػػػػػػػػػػٍر آًباثى ػػػػػػػػػػػوىتٍ تػىفىكَّ  العىًتػػػػػػػػػػيً  كىمىػػػػػػػػػػا حى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػى لىعىلَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى تػىٍرشي ػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي العيٍتمى  ٩بىىاًلكي

 ِٗ
- 

ػػػػػػػا ػػػػػػػاتى ميٍتًلمن ا اللٍَّيػػػػػػػلى ًإٍذ جى ػػػػػػػذى  أىملٍى تػىػػػػػػػرى ىٰى
 

ػػػػػػػػػػػػٍيشه ًمػػػػػػػػػػػػنى الصُّػػػػػػػػػػػػٍةًح يىطٍػػػػػػػػػػػػريدي    فىاىٍعقىةىػػػػػػػػػػػػوي جى
 َّ

- 
ػػػػػػػػػػػػػا يًعهى ػػػػػػػػػػػػػمىاًت ٝبًى ػػػػػػػػػػػػػاًت السَّ  أتىىمَّػػػػػػػػػػػػػٍل أبًىٍرجى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كىقَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادىةه تػىتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىدَّدي    كىوىاًكةػيهى

 ُّ
- 

ػػػػػػػػػػػػػػًدثه ميتىصىػػػػػػػػػػػػػػػرًٌؼه  ا ٧بي  أىلىػػػػػػػػػػػػػػٍيسى ٥ًبىػػػػػػػػػػػػػػذى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرًدي   ًكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ه عىلًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ه كىاًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػده ميتػىفى  حى
 ِّ

- 
ا  بػىلىػػػػػػػى كىالَّػػػػػػػًذم اًب٢بػػػػػػػقًٌ أىتٍػقىػػػػػػػنى صيػػػػػػػنػٍعىهى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا األىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىارى ً تىٍشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػهىدي    كىأىٍكدىعىهى

 ّّ
- 

ػػػػػػػػافى ميوًقننػػػػػػػػا ته لًػػػػػػػػػمىٍن كى  كىُب اأٍلىٍرًض آايى
 

تي   ػػػػػػػػػػعي اآٍلايى فى ػػػػػػػػػػدي كىمىػػػػػػػػػػا تػىنػٍ ػػػػػػػػػػافى ٯبىٍحى  مىػػػػػػػػػػٍن كى
 ّْ

- 
ائًػػػػػػػػػػاه  ػػػػػػػػػػا عىجى ته كىًفيهى  كىُب الػػػػػػػػػػنػٍَّفًس آايى

 
 ً ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػيٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىؼي هللاي العىًتػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ي كىيػيٍعةىػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي  

 ّٓ
- 

تي تىٍشػػػػػػػػػػػػهىدي أىنَّػػػػػػػػػػػػوي   لىقىػػػػػػػػػػػػٍد قىامىػػػػػػػػػػػػًت اآٍلايى
 

ػػػػػػػػػػػػػػػدي   فى  إًلٰىػػػػػػػػػػػػػػػوه عىًتػػػػػػػػػػػػػػػي ه فىٍضػػػػػػػػػػػػػػػليوي لىػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى يػىنػٍ
 ّٔ

- 
ابىػػػػػػوي  لىػػػػػػًو أىجى ػػػػػػافى ًمػػػػػػٍن غىػػػػػػٍرًس اإٍلً ػػػػػػٍن كى  فىمى

 
ػػػػػػػػػػػػػٍن كىلَّػػػػػػػػػػػػػى كىأىٍدبىػػػػػػػػػػػػػرى ميٍسعًػػػػػػػػػػػػػدي    كىلىػػػػػػػػػػػػٍيسى لًػمى

 ّٕ
- 

 عىلىٍيػػػػػػػػػػكى بًتػىٍقػػػػػػػػػػوىل هللًا ُب ًفٍعػػػػػػػػػػًل أىٍمػػػػػػػػػػرًهً 
 

ٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًهيَّ عىٍنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كىتػيٍةعًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي    كى٘بىٍتىنًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاي الٍػمى
 ّٖ

- 
ٍر ًمػػػػػػػػنى الػػػػػػػػٌرايى  ػػػػػػػػٍن ٨بيًٍلصنػػػػػػػػا ً كىاٍحػػػػػػػػذى  كىكي

 
ٍنػػػػػػػػػػػػػػػتى تػىٍعةيػػػػػػػػػػػػػػػدي   ػػػػػػػػػػػػػػػوؿى هللًا ًإٍف كي بًػػػػػػػػػػػػػػٍع رىسي  كىاتى

 ّٗ
- 

ػػػػػػػٍل عىلىػػػػػػػى الػػػػػػػرَّٰٞبًن حىقِّػػػػػػػا كىثًػػػػػػػٍق بًػػػػػػػوً   تػىوىكَّ
 

ػػػػػػػػػػػدي    لًيىٍكًفيػػػػػػػػػػػكى مىػػػػػػػػػػػا يػيٍغًنيػػػػػػػػػػػكى حىقِّػػػػػػػػػػػا كىتػىٍرشي
 َْ

- 
 تىصىػػػػةػٍَّر عىػػػػًن الًعٍصػػػػيىاًف كىاٍصػػػػربٍ لًػػػػػحيٍكًموً 

 
 كىصىػػػػػػػػاًبٍر عىلىػػػػػػػػى الطَّاعىػػػػػػػػاًت عىلَّػػػػػػػػكى تىٍسػػػػػػػػعىدي  
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ُْ
- 

ػػػػػػػػا افىًة كىالرَّجى ػػػػػػػػائًرنا بػىػػػػػػػػٍْبى الٍػػػػػػػػػمىخى ػػػػػػػػٍن سى  كىكي
 

نىػػػػػػػػػػػاحىٍي طىػػػػػػػػػػػائًرو ًحػػػػػػػػػػػْبى تػىٍقًصػػػػػػػػػػػدي ٮبيىػػػػػػػػػػػا     كىجى
 ِْ

- 
ػػػػػػػػػػػػلًٌ آفىػػػػػػػػػػػػةو  ػػػػػػػػػػػػٍرهي كىًمػػػػػػػػػػػػٍن كي  كىقػىٍلةىػػػػػػػػػػػػكى طىهًٌ

 
ا عىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن عىٍيةًػػػػػػػػػػػػػػػػػًو تػىتػىفىقَّػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن أىبىػػػػػػػػػػػػػػػػػدن  كىكي

 ّْ
- 

ػػػػػػػػػٍل بًنيٍصػػػػػػػػػػًح ا٣بٍىٍلػػػػػػػػػًق قػىٍلةىػػػػػػػػػػكى ًإنَّػػػػػػػػػػوي   كىٝبىًٌ
 

ىٍعلىػػػػػػػػػػػػػػػػػى ٝبىىػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿو لًٍلقيليػػػػػػػػػػػػػػػػػوًب كىأىٍجػػػػػػػػػػػػػػػػػػوىدي    ألى
 ْْ

- 
ػػػػػػػلَّ   ميوىفَّػػػػػػػقو  كىصىػػػػػػػاًحٍا ًإذىا صىػػػػػػػاحىٍةتى كي

 
ػػػػػػػػػػػػػػرىاًت نيٍصػػػػػػػػػػػػػػحنا كىيػيٍرًشػػػػػػػػػػػػػػدي   يػٍ  يػىقيػػػػػػػػػػػػػػوديؾى لًٍلخى

 ْٓ
- 

تىوي  ؾى كىالٍػػػػػػػػػػػػػمىٍرتى الَّػػػػػػػػػػػػًذم ًإٍف صىػػػػػػػػػػػػًحةػٍ  كىًإايَّ
 

ػػػػػػػػػػػػارنا لىػػػػػػػػػػػػٍيسى ًفيػػػػػػػػػػػػًو تػىػػػػػػػػػػػػرىدُّدي   ًسػػػػػػػػػػػػػٍرتى خىسى  خى
 ْٔ

- 
ًؽ مىػػػػػػػٍن قىػػػػػػػٍد  ػػػػػػػًذ العىٍفػػػػػػػوى ًمػػػػػػػنى أىٍخػػػػػػػالى تىوي خي  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًحةػٍ

 

ػػػػػػػػػػػػػػا أيىٍميػػػػػػػػػػػػػػري الػػػػػػػػػػػػػػرٍَّٞبىني ًفيػػػػػػػػػػػػػػًو كىيػيٍرًشػػػػػػػػػػػػػػدي    كىمى
 ْٕ

- 
ػػػػػػػٍت ًإقىامىػػػػػػػةن  نٍػيىا فػىلىٍيسى ػػػػػػػٍل عىػػػػػػػًن الػػػػػػػدُّ  تػىرىحَّ

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍن يػىتػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزىكَّدي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا زىاده لًػمى  كىلىًكنػَّهى

 ْٖ
- 

ػػػػػػػاًلكنا طيػػػػػػػٍرؽى الَّػػػػػػػًذينى تػىقىػػػػػػػدَّميوا ػػػػػػػٍن سى  كىكي
 

ػػػػػػػػػدي   فى ىٍنػػػػػػػػػزًًؿ الةىػػػػػػػػػاًقي الَّػػػػػػػػػًذم لىػػػػػػػػػٍيسى يػىنػٍ
 ًإاى ا٤ب
 ْٗ

- 
الىػػػػػػػػػػػػػػػةو  ػػػػػػػػػػػػػػلًٌ حى ػػػػػػػػػػػػػػٍن ذىاًكػػػػػػػػػػػػػػػرنا ً ُب كي  كىكي

 
 لًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذًٍكًر هللًا كىٍقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػته ميقىيَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي فػىلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍيسى  

 َٓ
- 

 فىػػػػػػػػػػػذًٍكري إًٰلػػػػػػػػػػػًو اٍلعىػػػػػػػػػػػٍرًش ًسػػػػػػػػػػػرِّا كىميٍعلىننػػػػػػػػػػػا
 

ػػػػػػػػػػػػػقىا كىا٥بىػػػػػػػػػػػػػ َّ عىٍنػػػػػػػػػػػػػكى كىيىطٍػػػػػػػػػػػػػريدي    ييزًيػػػػػػػػػػػػػلي الشَّ
 ُٓ

- 
ػػػػػػػػػػػػرىاًت دينٍػينػػػػػػػػػػػػا كىآًجػػػػػػػػػػػػالن  يػٍ  كىٯبىٍلًػػػػػػػػػػػػاي لًٍلخى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػٌرًدي   ٍتًػػػػػػػػػػػػػػكى اٍلوىٍسػػػػػػػػػػػػػػوىاسي يػىٍومنػػػػػػػػػػػػػػا ييشى  كىًإٍف أيى

 ِٓ
- 

يٍختىػػػػػػػاري يػىٍومنػػػػػػػا ًلصىػػػػػػػٍحًةوً فػىقىػػػػػػػٍد أىٍخةػىػػػػػػػرى 
 ا٤ب

 
ػػػػػػػػػػػػػػػٍةًق ميٍفػػػػػػػػػػػػػػػرًدي   ثًػػػػػػػػػػػػػػػّبى الػػػػػػػػػػػػػػػذًٌٍكًر ُب السَّ  أبًىفَّ كى

 ّٓ
- 

 كىكىصَّػػػػػػػػػػػػػػى ميعىػػػػػػػػػػػػػػاذنا يىٍسػػػػػػػػػػػػػػتىًعْبي إًٰلػػػػػػػػػػػػػػػهىوي 
 

ػػػػػػػػػػٍكًر اًب٢ٍبيٍسػػػػػػػػػػًن يػىٍعةيػػػػػػػػػػدي    عىلىػػػػػػػػػػى ذًٍكػػػػػػػػػػرًًه كىالشُّ
 ْٓ

- 
ػػػػػٍخرو قىػػػػػٍد أىتىػػػػػى لًنىًصػػػػػيحىةو   كىأىٍكصىػػػػػى ًلشى

 
ٍػػػػػػػػػػػًل   ػػػػػػػػػػػافى ُب ٞبى ػػػػػػػػػػػدي كىقىػػػػػػػػػػػٍد كى ػػػػػػػػػػػػرىاًئًع ٯبىٍهى  الشَّ

 ٓٓ
- 

ػػػػػػػػػػػانيكى ٰىػػػػػػػػػػػًذهً   أبًىٍف الى يػىػػػػػػػػػػػزىٍؿ رىٍطةنػػػػػػػػػػػا ًلسى
 

ػػػػػػػػػػػػػلًٌ اأٍليميػػػػػػػػػػػػػوًر كىتيٍسػػػػػػػػػػػػػًعدي    تيعًػػػػػػػػػػػػػْبي عىلىػػػػػػػػػػػػػى كي
 ٓٔ

- 
 كىأىٍخةػىػػػػػػػػػػػػرى أىفَّ الػػػػػػػػػػػػذًٌٍكرى غىػػػػػػػػػػػػٍرسه أًلىٍىلًػػػػػػػػػػػػوً 

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   ٍهى ػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًكني ٛبي ىسى

 ًٔبىنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًت عىػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍدفو كىا٤ب
 ٕٓ

- 
هي   كىأىٍخةػىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى أىفَّ هللاى يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍذكيري عىٍةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدى

 
ػػػػػػػػػػػػػػدًٌدي   ػػػػػػػػػػػػػػلًٌ اأٍليميػػػػػػػػػػػػػػوًر ييسى  كىمىٍعػػػػػػػػػػػػػػوي عىلىػػػػػػػػػػػػػػى كي

 ٖٓ
- 

قىػػػػػػػػػػػػػػى ًٔبىنَّػػػػػػػػػػػػػػةو   كىأىٍخةػىػػػػػػػػػػػػػػرى أىفَّ الػػػػػػػػػػػػػػذًٌٍكرى يػىةػٍ
 

 كىيػىنػٍقىًطػػػػػػػػػػػػػػػعي التٍَّكًليػػػػػػػػػػػػػػػفي ًحػػػػػػػػػػػػػػػْبى ٱبيىلَّػػػػػػػػػػػػػػػديكا 
 ٓٗ

- 
ػػػػػػػػػػرى أىنَّػػػػػػػػػػوي  ػػػػػػػػػػٍن ُب ذًٍكػػػػػػػػػػرًًه غىيػٍ  كىلىػػػػػػػػػػٍو ملٍى يىكي

 
لىػػػػػػػػػػػػػػػػػًو كىميٍرًشػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   ػػػػػػػػػػػػػػػػػاًٌ اإٍلً  طىرًيػػػػػػػػػػػػػػػػػقه ًإاى حي

 َٔ
- 

ػػػػػػػػػى  هى ػػػػػػػػػػةو كىيػىنػٍ ًيمى ػػػػػػػػػٌبى عىػػػػػػػػػٍن ًغيةىػػػػػػػػػةو كى٭بى  الفى
 

نىػػػػػػػػػػػػػػًة ميٍفًسػػػػػػػػػػػػػػدي   ػػػػػػػػػػػػػػلًٌ قػىػػػػػػػػػػػػػػٍوؿو لًلدًٌايى  كىعىػػػػػػػػػػػػػػٍن كي
 ُٔ

- 
ػػػػػػػػػػػظّّ عىًتػػػػػػػػػػػي ه كىرىٍغةىػػػػػػػػػػػةه  ػػػػػػػػػػػافى لىنىػػػػػػػػػػػا حى  لىكى

 
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   يوىحَّ

ثٍػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرىًة ذًٍكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر هللًا نًٍعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ى ا٤ب  ًبكى
 ِٔ

- 
ٍهًلنىػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػلَّ ذًٍكػػػػػػػػػػػريانى   كىلىًكنػَّنىػػػػػػػػػػػا ًمػػػػػػػػػػػٍن جى

 
لىػػػػػػػػػػػػػػػػػًو   ػػػػػػػػػػػػػػػػػا قىػػػػػػػػػػػػػػػػػلَّ ًمنَّػػػػػػػػػػػػػػػػػا ًلإٍلً  التػَّعىةُّػػػػػػػػػػػػػػػػػدي كىمى

 ّٔ
- 

ػػػػػػػا ػػػػػػػٍوزى دىاًئمن ػػػػػػػٍل رىبَّػػػػػػػكى التػٍَّوًفيػػػػػػػقى كىالفى  كىسى
 

ػػػػػػػػػػػٍيًمًن يػىٍقًصػػػػػػػػػػػدي   ػػػػػػػػػػػابى عىٍةػػػػػػػػػػػده لًٍلميهى ػػػػػػػػػػػا خى  فىمى
 ْٔ

- 
ـو كىرىٍٞبىػػػػػػػػػػػةو  ػػػػػػػػػػػالى  كىصىػػػػػػػػػػػلًٌ ًإ٥ٰبًػػػػػػػػػػػي مىػػػػػػػػػػػٍع سى

  
ٍلػػػػػًق يػيٍرًشػػػػػدي   ػػػػػافى لًٍلخى ػػػػػٍّبً مىػػػػػٍن قىػػػػػٍد كى  عىلىػػػػػى خى

 ٔٓ
- 

ًبعنػػػػػػػػػػا ػػػػػػػػػػافى اتى  كىآؿو كىأىٍصػػػػػػػػػػحىابو كىمىػػػػػػػػػػٍن كى
 

ا يىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديكـي كىٱبىٍليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدي   ةن كىتىٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًليمن  صىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالى
  

 ٛبىَّت
 ىػ.ُّْٓ غفر هللا لكاتةها كانظمها كقارئها ، كٝبيع ا٤بسلمْب. كصلَّى هللاي على ٧بمدو 
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 اطتادتة 
 كحتتول على:

 أىم النتائج. 
 كالتوصيات. 
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 اطتادتة
ا٢بمػػد  الػػذم بنعمتػػو تػػت  الصػػا٢بات، كبفضػػلو كجػػوده ككرمػػو ييسػػر أمػػر ا٤بهمػػات، كالصَّػػالة كالسَّػػالـ 

 على خاًب األنةيات، كعلى آلة كصحةو، كمن سار على دربو إا يـو الدين كبعد: 

لًنتػاج فقد ٛبت ىذه الرسالة ٕبمد هللا تعاا، كقد عنيت فيها بةيػاف األصػوؿ العقديػة اإلٲبانيػة ُب ضػوت ا
رٞبػػو هللا تعػػاا، كالػػٍب تةػػٌْب حرصػػو الشػػديد كجهػػوده ا٤بكثفػػة ابلعنايػػة -الفكػػرم لشػػيخ العالمػػة السػػعدم

 بكتاب هللا عز كجل، كاىتمامو فيو بةياف أمور العقيدة كتةصّب ا٤بسلمْب  ا.
 فمن خالؿ ما عرضناه ُب الرسالة ف ننا ٬برج ابلنتائج التالية: 

يعػػػػد شخصػػػػية علميػػػػة ابرزة، جػػػػديرة -رٞبػػػػو هللا تعػػػػاا-أف الشػػػػيخ السػػػػعدم النتيجػػػػة األكىل:
 ابالىتماـ من الةاحثْب، ٤با لو من أثر ابرز ُب ا٢بركة العلمية ُب كقتو.

أف ا٤بطلع على كتةو رٞبو هللا ٯبد أف للشيخ ابعان كةّبان ُب استنةاط األحكاـ، كخصوصا  -ُ
 األحكاـ العقدية.

قػػد حػػول علومػػان كثػػّبة لعػػل مػػن أٮبهػػا علػػ  -هللا تعػػاا رٞبػػو-أف تفسػػّب الشػػيخ السػػعدم -ِ
العقيػػػدة، حيػػػث إف ا٤بتتةػػػع لإلشػػػارات الػػػٍب أكردىػػػا الشػػػيخ مػػػن خػػػالؿ تفسػػػّبه لػػػ ايت 

 يلحظ مدل عناية الشيخ بعل  العقيدة كتقريره للمسائل العقدية.
من خالؿ الكتا الٍب اطلعت عليها من مؤلفات الشيخ الحتػتي جليػان اىتمػاـ الشػيخ  -ّ

رح ا٤بنتومات العقدية، ككذلك ترسيخ العقيدة حيث لو مؤلفات كمنتومػات عقديػة بش
 تدؿ على ىذا االىتماـ. 

أف الشيخ السعدم رٞبو هللا قد أدل دكرا كةّبا ُب خدمة ىذا الدين كنصرتو مػن خػالؿ  -ْ
 آتليفو ا٤بفيدة كالٍب سار  ا الركةاف كانتشرت ُب اآلفاؽ.

ُب ا٢بركة العلمية عن طريق ا٤بواعظ كا٣بطا كالػدركس أف الشيخ السعدم كاف لو أتثّب  -ٓ
 العلمية كا٤بؤلفات النافعة كغّب ذلك.

 الشيخ السعدم كاف ٯبلس للتدريس كالتعلي  ُب ا١بامع الكةّب بعنيزة جل كقتو. -ٔ
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للشػػيخ السػػعدم كثػػّب مػػن ا٤بؤلفػػات العلميػػة القيمػػة النافعػػة مػػا يربػػو علػػى أربعػػْب مؤلفػػا  -ٕ
لتفسػػّب كا٢بػػديث كالفقػػو كاألصػػوؿ كغػػّب ذلػػك، دلَّػػت علػػى غػػزارة تنػػاكؿ فيهػػا العقيػػدة كا

علمػػػػو، كقدرتػػػػو علػػػػى إيضػػػػاح أمػػػػور العقيػػػػدة، كقػػػػوة حجتػػػػو، ككقوفػػػػو ُب كجػػػػو ا٤بعانػػػػدين 
 كا٤بلحدين.

أف مؤلفاتػػػو ٝبيعهػػػا ٛبتػػػاز بسػػػهولة العةػػػارة، كقػػػرب ا٤باخػػػذ، كالةعػػػد عػػػن التكليػػػف كىػػػي  -ٖ
 جديرة ابلعناية من طلةة العل .

لو عناية بكتا السلف الذين أثركا جوانا -رٞبو هللا تعاا-عدمأف الشيخ الس -ٗ
العقيدة ٕبثان كأتليفان كردان على ا٣بصـو كا٤بةتدعْب عناية خاصة منذ نعومة أظفاره، 
حيث كاف يتعل  منها كيتلقَّى ُب حلقات العل  من ىذه الكتا عن طريق مشاٱبو 

ِب بكتا السلف، كٰبث الطالب الذين مرَّ ذكرى ، كبعد أف أتىل للتدريس؛ أخذ يعت
على مطالعتها، ككاف يقرًٌر الكثّب منها ُب دركسو ُب العقيدة كالتفسّب كالفقو كا٢بديث 
كاللغة العربية. كبعد أف بدأ التاليف؛ استفاد من الكثّب من كتا السلف، لكنو أكا 

 بعضها عناية خاصة.
لعقيدة خدمة جليلة، كٮبا شيخ ظهر أتثره رٞبو هللا ابلعا٤بْب ا١بليلْب الذين خدما ا -َُ

فقد استفاد -رٞبهما هللا تعاا-اإلسالـ ابن تيمية، كتلميذه العالمة ابن القي  ا١بوزية
رٞبو هللا كثّبا من كتةهما كاعتُب  ا عناية شديدة فشرح بعضها كاختصر بعضها 

 كاستخرج قواعد كضوابط من أكثرىا.
د ظهر أتثره  ما ُب تقريراتو كردكده ُب ككاف يثِب عليها كٰبث طالبو على قراتهتا كق -ُُ

 مؤلفاتو. 
من أئمة أىل السنة كا١بماعة، الػذين سػاٮبوا بنشػر -رٞبو هللا تعاا-أف الشيخ السعدم -ُِ

عقيدة التوحيد شاملة ٔبوانةها ا٤بتعددة، كشاملة أيضا للردكد علػى كػل مػن خػالف ىػذه 
فػػالح كال ٪بػػاح كال سػػعادة إال العقيػػدة الصػػافية ا٤بػػاخوذة مػػن الكتػػاب كالسػػنة، كالػػٍب ال 

 بتحقيقها.
فكانو ينهج كذلك ُب تقريراتو كردكده منهج السلف الصاّب، يرتس  خطاى  كيسّب  -ُّ

 على  جه  كيقتفي آاثرى .



 

506 
 

لو عناية فائقة ُب كتاب هللا، كلو اليد الطوا ُب -رٞبو هللا تعاا-أف الشيخ السعدم -ُْ
عز -من خالؿ مراجعتو لكتاب هللا التفسّب، حيث أًب تفسّبه العتي  الذم سجلو 

مع طالبو، حٌب لقد حٌدث بعضه  أنو كاف ٲبيلو إمالت من الذاكرة، كليس بْب -كجل
يديو كتاب تفسّب فضالن عن غّبه، كىذا يدؿ على مكانة ىذا الشيخ العلميَّة، كغزارة 

 .معلوماتو ُب التفسّب
سّب كُب مؤلفاتو مدع  كحديثو ُب التف-رٞبو هللا تعاا-أف طريقة الشيخ السعدم -ُٓ

 ابألدلة النقلية، أدلة الكتاب كالسنة، كاألدلة العقلية ُب بعض ا٤بسائل.
ُب التفسّب أنو ُب كل مسالة يةينها -رٞبو هللا تعاا-من طريقة الشيخ السعدم -ُٔ

 كينصرىا، كُب كل شةهة يدحضها كيةْب بطال ا كزيفها.
و آلايت القرآف الكرمي قد سار على ُب شرح-رٞبو هللا تعاا-أف طريقة الشيخ السعدم -ُٕ

طريقة شراح ا٢بديث كابن حجر العسقال  ُب فتح الةارم كغّبه من العلمات، فةعد أف 
يشرح اآلايت شرحان إٝباليان أك تفصيليان يتناكؿ الفوائد من ىذه اآلايت، كىو ما يسمى 

 ف كغّبه.بفقو القرآف كىذا يوجد بكثرة ُب تفسّبه كخاصة ُب تناكلو للقصر القرآ
من طرؽ الشيخ ُب التفسّب أنو يستدؿ على ذلك أبدلة صحيحة صرٰبة كاضحة ُب  -ُٖ

الداللة على ا٤بقصود، ال لةس فيها كال غموض، بعيدة عن تكلفات الفالسفة كا٤بؤكلة 
 كا٤بعطلة كغّبى .

ٗبةاحث علـو القرآف، كبيَّنها أًب بياف، أبسلوب -رٞبو هللا تعاا-اعتُب الشيخ السعدم -ُٗ
ح، بعيدان عن ا٣بالفات ا١بانةية، فجاتت متممة لتفسّبه كمكملة لو. ىذه األمور كاض

 أبرز ما الح يل من ميزات ُب ىذا التفسّب العتي .
أبمر الدعوة كأساليةها، كبْبَّ ما ينةغي أف يكوف -رٞبو هللا تعاا-اعتُب الشيخ السعدم -َِ

اسا كا٢باؿ ا٤بناسةة؛ اب٢بكمة عليو الداعية، كركز رٞبو هللا على الدعوة ابألسلوب ا٤بن
ىذا ا٤بنهج ُب حياتو -رٞبو هللا تعاا-كا٤بوعتة ا٢بسنة كقد طةَّق الشيخ السعدم

الواقعية، حيث كاف يدعو إا هللا بكل لطف كلْب، كلذا أحةَّو كل من عرفو كتعامل 
 .معو، كذلك فضل هللا يؤتيو من يشات
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ضااي الدعوة، فتعرَّض إلصالح ُب عرض ق-رٞبو هللا تعاا-أبدع الشيخ السعدم -ُِ
مناىج التعلي ، كتعرَّض لتصحيح بعض ا٤بفاىي ، كتعرَّض للردًٌ على ا٤بلحدين كدعواى  

حوؿ ا٢برية من تعالي  اإلسالـ، كأكد على أٮًبٌية أف يتوا ا٤بناصا القيادية ُب أم 
مصلحة خاصة أك عامة أىل ا٣بّب كالصالح كاإلصالح من الدعاة كا٤بعلًٌمْب 

ا٤بوجهْب، كشنع على أكلئك النفعيًٌْب الذين يهتمُّوف ٗبصا٢به  الذاتية كينسوف أك ك 
موفقان -رٞبو هللا تعاا-يتناسوف قضااي األمة كمصا٢بها العليا. لقد كاف الشيخ السعدم

ُب معا١بتو لقضااي الدعوة، كذلك أنو داعية من الرعيل األكؿ، إذ نزؿ ا٤بيداف، كجرَّب، 
 .ع الناس، فاخذ يكتا عن ٘بارب كاقعية صادقةكمارس، كتعامل م

ُب تفسّبه أبمر العقيدة عناية فائقة، حيث -رٞبو هللا تعاا-اعتُب الشيخ السعدم -ِِ
يعترب تفسّبه ٕبمد هللا من التفاسّب السلفية ا٤بشتهرة ا٤بتداكلة الٍب ٕبثت ُب أمور 

  .العقيدة على مذىا أىل السنة كا١بماعة
بعض األمور الٍب خالف فيها طوائف من أىل الضالؿ، كانقش كلقد أفاض الشيخ ُب 

أدلته ، كانتهى إا ترجيح ا٢بق، فجات كتابو ليسٌد ثغرة ُب ا٤بكتةة اإلسالمية كانت 
 أبمس ا٢باجة إليها.

كانت مةاحثو العقديَّة ُب تفسّبه تتميز بوضوح العةارة كسهولتها، كبنات دليل ا٤بخالف  -ِّ
الصورة ُب ذىن القارئ، كيتحقق من رجحاف الرأم ٍب ىدمو من أساسو؛ لتتضح 

 .الراجح دكف أدىن شك
أٮبية العقيدة كبياف منز٥با، كضركرة الةحث ُب قضاايىا، إذ إف ٥با كزانن عتيما ُب دين  -ِْ

من خالؿ ما -رٞبو هللا تعاا-هللا عز كجل، كىذا يتهر جليان ُب الشيخ السعدم
ابلعقيدة اإلسالمية عناية خاصة، إذ  -عاارٞبو هللا ت–قدمو ُب تفسّبه؛ فقد اعتُب 

  :كانت معت  مؤلفاتو فيها، ككانت عنايتو فيها أتخذ مسارات متعددة
 أكالىا عناية خاصة، ككانت تستحوذ على الكثّب من كقتو مع طالبو. جانب التدريسففي  -
فْب، كأكضح أخرج عدة من ا٤بؤلفات انقش فيها قضااي العقيدة، كرد ا٤بخال جانب التأليفكُب -

جهود السابقْب، خصوصان اققْب منه ؛ كابن تيمية كابن القي  رٞبهما هللا تعاا. كىو ُب كل 
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ذلك ينطلق من النصوص الكثّبة من الكتاب كالسنة الٍب تقرًٌر العقيدة الصافية ا٣بالية من الةدع ك 
يد األلوىية، كتوحيد الشركيات كالٍب تؤصل شعا العقيدة الثالث، كىي: توحيد الربوبية، كتوح

من بياف ىذه األنواع كإيضاحها، -رٞبو هللا تعاا-األ٠بات الصفات. كقد أكثر الشيخ السعدم
 .كقلَّ إف ٘بد صفحة أك صفحتْب من مؤلَّفاتو إال كتعاِب ىذه األنواع أك أحدٮبا

الدعوة ميزة على أقرانو كمعاصريو ُب طرحو لقضااي -رٞبو هللا تعاا-كاف للشيخ السعدم-ِٔ
اإلسالمية فهي أنو يفه  النصوص الشرعية كيفه  الواقع الذم يعيشو، فجمع بْب فقو النر كفقو 

 الواقع، كىذا ما جعل قدمو راسخة ُب ىذا اجملاؿ.

من ا٤بنافقْب ا٤بندسْب ُب صفوؼ األمة ا٤بسلمة كى  -رٞبو هللا تعاا-حذر الشيخ السعدم-ِٕ
يعملوف ٢بساب الشطاف كحزبو، كى  من بِب جلدتنا  الكثّب من ا٣بونة كا٤باجورين الذين

-رٞبو هللا تعاا-كيتكلموف بلغتنا كيعيشوف فوؽ أرضنا كٙبت ٠بائنا كيتسمَّوف أب٠بائنا، ككانو 
.  يعيش ىذه األحداث ا١بسيمة الٍب ٛبر  ا األمة اإلسالمية اليـو

طالب كتوافدكا لطلا الفريد ُب عصره كسا ال-رٞبو هللا تعاا-أبسلوب الشيخ السعدم-ِٖ
العل  عليو، كٚبرَّج على يديو أعداد غفّبة كانوا كال يزاؿ بعضه  لو األثر الكةّب على ا٢بركة العلمية 

 ا٤بةاركة.

فالَّف كخطا كنصح كأسه  ُب -رٞبو هللا تعاا-ابرؾ هللا تعاا ُب أكقات الشيخ السعدم-ِٗ
هت  كمشاركته  ُب ٦بتمعاهت ، فاعطى كل حل مشاكل الناس، ككاف ال ينقطع عن زايرهت  ُب بيو 

 ذم حق حقو، كذلك فضل هللا يؤتيو من يشات.

أف العةد إذا أقر ابنفراد الرب تةارؾ كتعاا اب٣بالق كا٢بك ، كشهد بذلك، ف ف ذلك يقوده -َّ
 إا ٙبقيق توحيد اإل٥بية.
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أكثػر ضػالؿ األمػ  كػاف ُب  أف التوحيد الذم ركػز عليػو األنةيػات ٝبيعػا ىػو توحيػد األلوىيػة؛ إذ إف-ُّ
 ىذا ا١بانا من التوحيد. 

٩بػػا ركػػز عليػػو الشػػيخ السػػعدم ُب تفسػػّبه أف الغايػػة العتمػػى مػػن خلػػق اإلنػػس كا١بػػن ىػػي معرفػػة -ِّ
 ا٣بالق العتي ، كعةادتو كحده ال شريك لو، كىذاف األمراف ٮبا ا٤بوصالف إا سعادة الدنيا كاآلخرة.

 نطاؽ األمػور الغيةيػة الػٍب ال ٲبكػن لنػا أف نعرفهػا إال عػن طريػق أف ابب األ٠بات ا٢بسُب يدخل ُب-ّّ
 الرسل. 

مػػن غػػّب - -أف أىػػل السػػنة كا١بماعػػة يصػػفوف هللا ٗبػػا كصػػف بػػو نفسػػو كٗبػػا كصػػفو بػػو رسػػولو -ّْ
 ٙبريف كال تعطيل، كال تكييف كال ٛبثيل، إثةاته بال ٛبثيل، كتنزيو بال تعطيل. 

 يغفره هللا تعاا لتضمنو القدح ُب رب العا٤بْب كُب كحدانيتو . أف الشرؾ ال-ّٓ
ػػل بةػػِب آدـ مالئكػػة كرامػػا ٰبفتػػوف أعمػػا٥ب  -ّٔ أف أىػػل السػػنة كا١بماعػػة يؤمنػػوف أبف هللا تعػػاا قػػد ككَّ

 كأقوا٥ب . 
أف اإلٲباف ابلكتا السماكية ٝبيعان ىو ركن عتي  من أركاف اإلٲباف كأصل كةّب مػن أصػوؿ الػدين -ّٕ
  يتحقق اإلٲباف إال بو. ال

أف الكتا السابقة أصا ا التحريف كالتةديل، أما القػرآف العتػي  فهػو سػلي  ٩بػا طػرأ علػى الكتػا -ّٖ
 السابقة من التحريف كالتةديل حيث ىو ٧بفوظ من كل ذلك ٕبفظ هللا لو كصيانتو إايه.

أف مػػن أبػػرز خصػػائر اإلٲبػػاف ابلقػػرآف الكػػرمي، اعتقػػاد عمػػـو ك ػػوؿ الشػػريعة الػػٍب جػػات  ػػا لعمػػـو -ّٗ
 الثقلْب من ا١بن كاإلنس. 

أف الرسالة أخر من النةوة، فكل رسوؿ نيب كليس كل نيب رسوؿ، فال يسػمى النػيب مرسػالن علػى -َْ
 اإلطالؽ. 

اث اآلخػرة كمػا ٯبػرم  ػا فقػط، بػل البػد مػن أف أف اإلٲباف ابليـو اآلخر ليس ٦برد تصديق أبحػد-ُْ
 يكوف لذلك اإلٲباف انعكاس على حياة صاحةو، كإال كاف إٲبانو انقصا. 

أف ابإلٲبػػػاف ابليػػػـو اآلخػػػر، يعػػػرؼ فضػػػل هللا كعدلػػػو، ُب اجملػػػازاة علػػػى األعمػػػاؿ الصػػػا٢بة، -ِْ
 كالسيئة.
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ذه األسػةاب مػن ٛبػاـ اإلٲبػػاف أف فعػل األسػةاب ال ينػاُب اإلٲبػاف ابلقػدر، بػػل إف األخػذ  ػ-ّْ
ابلقضات كالقدر. ك٥بذا ٯبا على العةد مع اإلٲباف ابلقدر االجتهاد ُب العمل كاألخذ أبسةاب 

 النجاة. 
كسطية منهج أىل السنة كا١بماعة ُب مسائل العقيدة عموما كالقػدر خصوصػان كقػد ٘بلػى -ْٓ

طػػاؽ، فاىػػل السػػنة كا١بماعػػة مسػػالة االسػػتطاعة كمسػػالة التكليػػف مػػا ال ي-ذلػػك ُب مسػػالتْب: 
يثةتػػوف قػػدرة مقارنػػة للفعػػل كأخػػرل متقدمػػة عليػػو، كأمػػا تكليػػف مػػاال يطػػاؽ عنػػدى  فينقسػػ  إا 

 قسمْب: 
 ما ال يطاؽ للعجز عنو، فهذا غّب كاقع ُب الشريعة. -
ما ال يطاؽ ال لوجود ضده من العجز، بل لالشتغاؿ بضده، فهػذا لػيس بقةػيح عقػالن، كىػذا -

 خل فيما ال يطاؽ.النوع ال يد
أف مسػػالة الطةػػع كا٣بػػت  كا٥بػػدل كالضػػالؿ، رأل أىػػل السػػنة كا١بماعػػة فيهػػا أف هللا تعػػاا -ْٔ

خػػالق ا٥بػػػدل كالضػػػالؿ، كالعةػػػد ىػػو ا٤بهتػػػدم الضػػػاؿ، كأف الطةػػػع كا٣بػػت  عقوبػػػة مػػػن هللا تعػػػاا 
 للعةد بسةا إعراضو كتوليو عن ا٢بق. 

النػػػػار؛ ألنػػػػو ال يوجػػػػا ا٣بلػػػػود ُب النػػػػار إال  أف ارتكػػػػاب الكةػػػػّبة لػػػػيس سػػػػةةا للخلػػػػود ُب-ْٕ
 .اإلشراؾ اب

 ُب تفسّب )أيجوج كماجوج ( رأايف : -رٞبو هللا تعاا-أف رأم الشيخ السعدم -ْٖ
ٮبػػا قةيلتػػاف عتيمتػػاف مػػن بػػِب آدـ، كقػػد سػػد علػػيه  ذك القػػرنْب،  : كىػػو الػػرأم الػػراجح:األكؿ
 ا٤بوافق لعقيدة أىل السنة كا١بماعة.كىذا 

كىػػػو الػػػرأم ا٤برجػػػوح: أ ػػػ  ىػػػ  األمػػػ  الػػػذين كػػػانوا كرات الةحػػػار كػػػالَبؾ كاليػػػوانف كدكؿ  الثػػػاين:
الةلقػػػاف كالفرنسػػػيْب كاأل٤بػػػاف كالطليػػػاف كالػػػركس كاليػػػاابف كاإلسػػػةاف كمػػػن تػػػةعه  مػػػن أنػػػواع األمػػػ  

 كاألمريكاف كتوابعه .
كأف الواجػػا ُب ذلػػك أنػػو دلػػت األدلػػة الصػػرٰبة علػػى ٙبػػرمي ا٣بػػركج علػػى ا٢بػػاك  الفاسػػق، -ْٗ

 الصرب عليو حٌب يقضي هللا فيو أمره. 
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أف األمة ال تستغِب عن إماـ يقػي  ٥بػا دينهػا كدنياىػا، كيػدفع عنهػا عاديػة ا٤بعتػدين كإقامػة -َٓ
 ا٢بدكد على ا١بناة.

ال تػػػػت  اإلمامػػػػة إال بطاعػػػػة اإلمػػػػاـ ُب ا٤بعػػػػركؼ ُب غػػػػّب معصػػػػية كا١بهػػػػاد مػػػػاضو مػػػػع الػػػػرب -ُٓ
 على ا٣بّب كينصحوف عن الشر. كالفاجر، كيعانوف

ىذه أى  النتائج الٍب ظهرت يل ُب ىذه الرسالة، كُب ا٣بتاـ أٞبد هللا أكالن كآخران على ما أعاف ككفق 
كأف يقيل عثراٌب كٯبنةِب الزلل، فهو حسيب كنع  الوكيل، كال حوؿ كال قوة إال اب العلي العتي . 

 كآخر دعواان أف ا٢بمد  رب العا٤بْب.
 .أصلي كأسل  على نةينا دمحم ك 

 



 

522 
 

 التوصيات

أثنا  إحبارم معو  حبران يف العلم ؛كماذا عسى أيخذ  -رزتو هللا تعاىل-كجدت الشيخ السعدم
الظمأف من حبر علمو  كما أخذت منو يف ىذه الوريقات من الرسالة يسًنة لذا فإين أكصى طلبة 

 العلم يف الدارسات العليا ابلتاىل:
 أكجو ندائي ُب قس  ا٢بديث الشريف ابلعناية ُب ىذا التفسّب. األكىل:الوصية 

 من خدمة ىذا التفسّب ٚبريج األحاديث الواردة فيو حيث ىي كثّبة. -ِ

تتةع مؤلفات الشيخ السعدم كدراستها كالعنايػة  ػا حيػث أف للشػيخ ابعػان كةػّب ُب علػـو متعػددة،  -ّ
 كدراستها دراسة نقدية.

-رٞبػػو هللا تعػػاا–قلة لتعريفػػات كا٤بصػطلحات اللفتيػػة ٤بؤلفػات الشػػيخ السػعدم جعػل رسػػالة مسػت-ْ
 ففيها ا٤بادة اإلثرائية الغنية اب٤بعلومات ا٤بزكدة للمكتةة اإلسالمية ُب جانا العقيدة الصحيحة.

أتليػػف كتػػػا ابلتفسػػّب ا٤بوضػػػوعي مػػن كتػػػاب تفسػػّب السػػػعدم لطػػرح موضػػػوعات عقديػػة مسػػػتقلة؛ -ٓ
 ن عدة مواضع من تفسّبه ُب كتا مستقلة.ٕبيث يت  ٝبعها م

ٕبيػػػث تكػػػوف –رٞبػػػو هللا تعػػػاا -إفػػػراد مواضػػػيع عقديػػػة مػػػن خػػػالؿ الًنتػػػاج الفكػػػرم لشػػػيخ السػػػعدم-ٔ
 الدراسة من ٝبيع كتةو كمؤلفاتو. 

كا٢بمد  رب العا٤بْب ٞبدنا طيةنا مةاركنا فيو كما ٰبا ربنا كيرضى، كأسالو أف ٯبعل ما قصدت لو ُب 
كابرؾ على خاًب ا٤برسلْب نةينا دمحم  اب كُب غّبه خالصنا لوجهو الكرمي كنصيحة لعةاده،ىذا الكت

 كآلة كصحةو أٝبعْب.
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 فهرس اآلايت القرآنية

 رقم الصفحة رقم اآلية اآلايت القرآنية السورة

 لفاحتةا
  رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى  ِ ّٗ،ُْ 
  ا٢بٍىٍمدي َّللًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى                       ِ ّٕ 
 ؾى نىٍستىًعْبي ؾى نػىٍعةيدي كىًإايَّ  ٔٗ ٓ  ًإايَّ

 البقرة

 ( ةى كى٩بَّا ِىيدنل لًٍلميتًَّقْبى ( الًَّذينى يػيٍؤًمنيوفى اًبٍلغىٍيًا كىييًقيميوفى الصَّالى
  رىزىقٍػنىاىيٍ  يػيٍنًفقيوفى 

ِ-ّ ُْٖ 

 كىمىا أينزؿى ًمٍن قػىٍةًلكى ْ َِٗ 
  ٍتى ى اَّللَّي عىلىى قػيليوً ًٍ  كىعىلىى ٠بىًٍعًهٍ  كىعىلىى أىٍبصىارًًىٍ  ًغشىاكىةه كى٥بىي خى

 عىذىابه عىًتي ه 
ٕ ِٖ 

  كىًمنى النَّاًس مىٍن يػىقيوؿي آىمىنَّا اًبَّللًَّ كىاًبٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر كىمىا ىيٍ  ٗبيٍؤًمًنْبى
مىنيوا كىمىا ٱبىٍدىعيوفى ًإالَّ أىنٍػفيسىهيٍ  كىمىا ( ٱبيىاًدعيوفى اَّللَّى كىالًَّذينى آى ٖ)

( ُب قػيليوً ًٍ  مىرىضه فػىزىادىىي ي اَّللَّي مىرىضنا كى٥بىيٍ  عىذىابه أىلًي ه ٗبىا  ٗيىٍشعيريكفى )
  كىانيوا يىٍكًذبيوفى 

ٖ-َُ َُٓ 

 كىمىا ىيٍ  ٗبيٍؤًمًنْبى  ٖ ُْٔ 
  ا آىمىنى النَّاسي  ُْٔ ُّ كىًإذىا ًقيلى ٥بىيٍ  آىًمنيوا كىمى
 ًإفَّ اَّللَّ عىلىى كيلًٌ شىٍيتو قىًديره       َِ ّْ،َٕ 
   ٍايى أىيػُّهىا النَّاسي اٍعةيديكا رىبَّكي ي الًَّذم خىلىقىكيٍ  كىالًَّذينى ًمٍن قػىٍةًلكي

لىكي ي اأٍلىٍرضى ًفرىاشنا كىالسَّمىاتى بًنىاتن كىأىنٍػزىؿى الًَّذم جىعىلى  *لىعىلَّكيٍ  تػىتػَّقيوفى 
ًمنى السَّمىاًت مىاتن فىاىٍخرىجى ًبًو ًمنى الثَّمىرىاًت رًٍزقنا لىكيٍ  فىالى ٘بىٍعىليوا َّللًًَّ 

ادنا كىأىنٍػتيٍ  تػىٍعلىميوفى   أىٍندى

ِِ،ُِ َٓ 

 اًفرًينى  َِٗ،ِٖٗ ِْ أيًعدٍَّت لًٍلكى
 قىاؿى ًإٌ ً أىٍعلى ي مىا الى تػىٍعلىميوفى َّ ُٖٕ 
   ٍبيَّ بػىعىٍثناكيٍ  ًمٍن بػىٍعًد مىٍوًتك ٓٔ ِٖٔ 
 ًَّـى اَّلل أىفػىتىٍطمىعيوفى أىٍف يػيٍؤًمنيوا لىكيٍ  كىقىٍد كىافى فىرًيقه ًمنػٍهيٍ  يىٍسمىعيوفى كىالى

 كىىيٍ  يػىٍعلىميوفى ٍبيَّ ٰبيىرًٌفيونىوي ًمٍن بػىٍعًد مىا عىقىليوهي 
ٕٓ ُِٓ 
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 ًَّا ًمٍن ًعٍنًد اَّلل فػىوىٍيله لًلًَّذينى يىٍكتػيةيوفى اٍلًكتىابى أبًىٍيًديًهٍ  ٍبيَّ يػىقيوليوفى ىىذى

تػىةىٍت أىٍيًديًهٍ  كىكىٍيله ٥بىيٍ  ٩بَّا  لًيىٍشتػىريكا بًًو ٜبىىننا قىًليالن فػىوىٍيله ٥بىيٍ  ٩بَّا كى
 يىٍكًسةيوفى 

ٕٗ 
ُِٕ 
 

 ًطيئػىتيوي فىايكلىًئكى أىٍصحىابي يًٌئىةن كىأىحىاطىٍت بًًو خى بػىلىى مىٍن كىسىاى سى
 النَّاًر ىيٍ  ًفيهىا خىاًلديكفى 

ُٖ ُٕٕ 

 ًتًو كىريسيًلًو كىًجرٍبًيلى كى ًميكىائيلى فىً فَّ اَّللَّى ًئكى مىٍن كىافى عىديكِّا َّللًًَّ كىمىالى
 ُُٗ ٖٗ عىديكّّ لًٍلكىاًفرًينى 

 ٍرًت كىزىٍكًجًو كىمىا ىيٍ  ًبضىارًٌينى فػىيػىتػىعىلَّميوفى ًمنػٍهيمىا مىا يػيفىرًٌقيوفى ًبًو بػىٍْبى اٍلمى
 َٕ َُِ بًًو ًمٍن أىحىدو ًإالَّ إبًًٍذًف اَّللًَّ 

 بػىلىى مىٍن أىٍسلى ى كىٍجهىوي َّللًًَّ كىىيوى ٧بيًٍسنه فػىلىوي أىٍجريهي ًعٍندى رىبًًٌو كىال خىٍوؼه
 ُٗ ُُِ عىلىٍيًهٍ  كىال ىيٍ  ٰبىٍزىنيوفى 

ا تػيوىلُّوا فػىثى َّ كىٍجوي اَّللًَّ ًإفَّ اَّللَّى كىاًسعه عىًلي ه   َّللًًَّ اٍلمىٍشرًؽي كىاٍلمىٍغًربي فىاىيٍػنىمى كى  ُُٓ ُِٕ 
اًعليكى  لًلنَّاًس كىًإًذ ابٍػتػىلىى ًإبٍػرىاًىي ى رىبُّوي ًبكىًلمىاتو فىاىٛبىَّهينَّ قىاؿى ًإٌ ً جى

 ًإمىامنا قىاؿى كىًمٍن ذيرًٌيًٍَّب قىاؿى الى يػىنىاؿي عىٍهًدم التَّاًلًمْبى 
ُِْ ِٕٗ 

اًعليكى لًلنَّاًس ًإمىامنا قىاؿى كىًمٍن ذيرًٌيًٍَّب قىاؿى الى يػىنىاؿي عىٍهًدم  قىاؿى ًإٌ ً جى
 التَّاًلًمْبى 

ُِْ َّّ 

 نىا كىمىا أيٍنزًؿى ًإاى ًإبٍػرىاًىي ى كىًإ٠ٍبىاًعيلى قيوليوا آىمىنَّا اًبَّللًَّ كىمىا أيٍنزًؿى ًإلىيػٍ
كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كىاأٍلىٍسةىاًط كىمىا أيكٌبى ميوسىى كىًعيسىى كىمىا أيكٌبى 

 ُّٔ    ني لىوي ميٍسًلميوفى النًَّةيُّوفى ًمٍن رى ًًٌٍ  الى نػيفىٌرًؽي بػىٍْبى أىحىدو ًمنػٍهيٍ  كى٫بىٍ 
َِِ،ُُٕ 

 ًٌقيوليواٍ آمىنَّا اًبَّلل ُّٔ َُٔ 
  كإ٥بك  إلو كاحد ال إلو إال ىو الرٞبن الرحي  ُّٔ ٖٗ 
  ًؼ اللٍَّيًل كىالنػَّهىاًر كىاٍلفيٍلًك ٍلًق السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىاٍخًتالى ًإفَّ ُب خى

اًت ًمٍن  الًٍَّب ٘بىٍرًم ُب اٍلةىٍحًر ٗبىا يػىنػٍفىعي النَّاسى كىمىا أىنٍػزىؿى اَّللَّي ًمنى السَّمى
كيلًٌ دىابَّةو كىتىٍصرًيًف   مىاتو فىاىٍحيىا بًًو اأٍلىٍرضى بػىٍعدى مىٍوهًتىا كىبىثَّ ًفيهىا ًمنٍ 

ُْٔ َٗ 
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تو ًلقىٍوـو  ىايى ًر بػىٍْبى السَّمىاًت كىاأٍلىٍرًض آلى ًح كىالسَّحىاًب اٍلميسىخَّ الٌرايى

 يػىٍعًقليوفى 
 لىٍيسى اٍلربَّ أىٍف تػيوىلُّوا كيجيوىىكيٍ  ًقةىلى اٍلمىٍشرًًؽ كىاٍلمىٍغًرًب كىلىًكنَّ اٍلربَّ مىٍن

ًة كىاٍلًكتىاًب كىالنًَّةيًٌْبى آىمىنى اًبَّللًَّ  ًئكى  ُٖٔ ُٕٕ كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر كىاٍلمىالى

  فىمىٍن عيًفيى لىوي ًمٍن أىًخيًو شىٍيته فىاتًٌةىاعه اًبٍلمىٍعريكًؼ كىأىدىاته إًلىٍيًو
 ُٕٓ ُٖٕ إبًًٍحسىافو 

  شىٍهري رىمىضىافى الًَّذم أيٍنزًؿى ًفيًو اٍلقيٍرآىفي ىيدنل لًلنَّاًس كى بػىيًٌنىاتو ًمنى
 ا٥ٍبيدىل كىاٍلفيٍرقىافً 

ُٖٓ َِٔ 

 َُّ ُْٗ كىاتػَّقيوا اَّللَّى كىاٍعلىميوا أىفَّ اَّللَّى مىعى اٍلميتًَّقْبى 
ًئكىةي كىقيًضيى  اـً كىاٍلمىالى ٍتًيػىهي ي اَّللَّي ُب ظيلىلو ًمنى اٍلغىمى ىىٍل يػىٍنتيريكفى ًإالَّ أىٍف أيى

 اأٍلىٍمري كىًإاى اَّللًَّ تػيٍرجىعي اأٍليميوري 
َُِ ُِٖ 

 ٕٔ ُِّ كىاَّللَّي يػىٍهًدم مىٍن يىشىاتي ًإاى ًصرىاطو ميٍستىًقي و 
ريهي  ريهي عىلىى اٍلميوًسًع قىدى كىعىلىى اٍلميٍقَبً قىدى  ِّٔ ٓٓ 

 َّْ ِْٕ ًإفَّ اَّلٌلى اٍصطىفىاهي عىلىٍيكيٍ  كىزىادىهي بىٍسطىةن ُب اٍلًعٍلً  كىا١بًٍٍس ً 
الًَّذينى أيىٍكيليوفى الٌرابى الى يػىقيوميوفى ًإالَّ كىمىا يػىقيوـي الًَّذم يػىتىخىةَّطيوي 

أبًىنػَّهيٍ  قىاليوا ًإ٭بَّىا اٍلةػىٍيعي ًمٍثلي الٌرابى كىأىحىلَّ اَّللَّي الشٍَّيطىافي ًمنى اٍلمىسًٌ ذىًلكى 
اٍلةػىٍيعى كىحىرَّـى الٌرابى فىمىٍن جىاتىهي مىٍوًعتىةه ًمٍن رىبًًٌو فىانٍػتػىهىى فػىلىوي مىا سىلىفى 

الً  ديكفى كىأىٍمريهي ًإاى اَّللًَّ كىمىٍن عىادى فىايكلىًئكى أىٍصحىابي النَّاًر ىيٍ  ًفيهىا خى  

ِٕٓ ُٕٔ 

إًلىٍيًو ًمٍن رىبًًٌو كىاٍلميٍؤًمنيوفى كيلّّ آىمىنى اًبَّللًَّ  آىمىنى الرَّسيوؿي ٗبىا أيٍنزًؿى  
ٍعنىا  ًتًو كىكيتيًةًو كىريسيًلًو الى نػيفىٌرًؽي بػىٍْبى أىحىدو ًمٍن ريسيًلًو كىقىاليوا ٠بًى ًئكى كىمىالى

 كىأىطىٍعنىا غيٍفرىانىكى رىبػَّنىا كىإًلىٍيكى اٍلمىًصّبي     
ِٖٓ 

ِِٔ،َِْ
،ُُٖ،ُٕ 

 آؿ عمراف

( نػىزَّؿى عىلىٍيكى اٍلًكتىابى اًب٢بٍىقًٌ ِاَّللَّي الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى ا٢بٍىيُّ اٍلقىيُّوـي )
يلى ) ٍيًو كىأىنٍػزىؿى التػٍَّورىاةى كىاإٍلً٪بًٍ ا بػىٍْبى يىدى ( ًمٍن قػىٍةلي ىيدنل ّميصىدًٌقنا ًلمى

 لًلنَّاًس كىأىنٍػزىؿى اٍلفيٍرقىافى 
ِ-ْ َِٓ 

  ٍةُّوفى اَّللَّى فىاتًَّةعيوً  ٰبيًٍةٍةكي ي اَّللَّي كىيػىٍغًفٍر لىكيٍ  ذينيوبىكي تيٍ  ٙبًي  ِْْ ُّ،ِّقيٍل ًإٍف كينػٍ
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( قيٍل أىًطيعيوا اَّللَّى كىالرَّسيوؿى فىً ٍف تػىوىلٍَّوا فىً فَّ اَّللَّى ُّكىاَّللَّي غىفيوره رىًحي ه )
اُّ اٍلكىاًفرًينى   الى ٰبًي

  ٍكىألًحلَّ لىكي  بػىٍعضى الًَّذم حيرًٌـى عىلىٍيكي َٓ ُِّ 
  مىا كىافى لًةىشىرو أىٍف يػيٍؤتًيىوي اَّللَّي اٍلًكتىابى كىا٢ٍبيٍك ى كىالنػُّةػيوَّةى ٍبيَّ يػىقيوؿى

تيٍ   نًيًٌْبى ٗبىا كينػٍ لًلنَّاًس كيونيوا ًعةىادنا يل ًمٍن ديكًف اَّللًَّ كىلىًكٍن كيونيوا رىابَّ
تيٍ  تىٍدريسيوفى   تػيعىلًٌميوفى اٍلًكتىابى كىٗبىا كينػٍ

ٕٗ َِٔ 

 ابن أىأيىٍميريكيٍ  اًبٍلكيٍفًر بػىٍعدى ًئكىةى كىالنًَّةيًٌْبى أىٍرابى كىالى أيىٍميرىكيٍ  أىٍف تػىتًَّخذيكا اٍلمىالى
 ًإٍذ أىنٍػتيٍ  ميٍسًلميوفى 

َٖ ُّٖ 

 قىاؿى أىأىقٍػرىٍرًبيٍ كىأىخىٍذًبيٍ عىلىى ذىًلكيٍ  ًإٍصرًم قىاليوا أىقٍػرىٍرانى
 
 ُٖ ُُٔ 

 ـً ًديننا فػىلىٍن يػيٍقةىلى ًمٍنوي كىىيوى ُب اآٍلىًخرىًة ًمنى ٍسالى رى اإٍلً تىًغ غىيػٍ كىمىٍن يػىةػٍ
 ا٣بٍىاًسرًينى 

ٖٓ ُِِ 

 ََّّللًًَّ عىلىى النَّاًس ًحجُّ اٍلةػىٍيًت مىًن اٍستىطىاعى إًلىٍيًو سىًةيالن كىمىٍن كىفىرى فىً ف كى
 اَّللَّى غىًِبّّ عىًن اٍلعىالىًمْبى 

ٕٗ ٕٕ 

 اًفرًينى  َِٗ،ِٖٗ ُُّ أيًعدٍَّت لًٍلكى
  أيًعدٍَّت لًٍلميتًَّقْبى  ُّّ ِٖٗ 

 النسا 
 

كىالى تػيٍؤتيواٍ السُّفىهىات أىٍموىالىكي ي الًٍَّب جىعىلى اَّلٌلي لىكيٍ  ًقيىامان كىاٍرزيقيوىيٍ  ًفيهىا 
 كىاٍكسيوىيٍ  كىقيوليواٍ ٥بىيٍ  قػىٍوالن مٍَّعريكفان  

ٓ ََّ 

ا ًفيهىا كىلىوي  رنا خىاًلدن كىمىٍن يػىٍعًر اَّللَّى كىرىسيولىوي كىيػىتػىعىدَّ حيديكدىهي ييٍدًخٍلوي انى
 عىذىابه ميًهْبه 

ُْ ُٕٔ 

 كىمىاذىا عىلىٍيًهٍ  لىٍو آىمىنيوا اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر كىأىنٍػفىقيوا ٩بَّا رىزىقػىهي ي اَّللَّي
ا   كىكىافى اَّللَّي ً ًٍ  عىًليمن

ّٗ ِِٓ 

 ًًل ى عىٍن مىوىاًضًعو  ُِٔ ْٔ ًمنى الًَّذينى ىىاديكا ٰبيىرًٌفيوفى اٍلكى
  ٍن يىشىاتي ًإفَّ اَّللَّى ال يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى ًبًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمى

ا       كىمىٍن ييٍشرًٍؾ اًبَّللًَّ فػىقىًد افٍػتػىرىل ًإٍٜبنا عىًتيمن
ْٖ ُْْ،ُْٓ

،ِٖٕ 
  الٌرًجىاؿي قػىوَّاميوفى عىلىى النًٌسىات ٗبىا فىضَّلى اَّلٌلي بػىٍعضىهيٍ  عىلىى بػىٍعضو

  كىٗبىا أىنفىقيواٍ ًمٍن أىٍموىا٥ًبً ٍ 
ّْ َِّ 
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  ٍا نىًضجىٍت جيليوديىي رنا كيلَّمى تًنىا سىٍوؼى نيٍصًليًهٍ  انى ًإفَّ الًَّذينى كىفىريكا آبًىايى

ٍلنىاىيٍ  جيليودنا  ا بىدَّ ا لًيىذيكقيوا اٍلعىذىابى ًإفَّ اَّللَّى كىافى عىزًيزنا حىًكيمن غىيػٍرىىى
( كىالًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت سىنيٍدًخليهيٍ  جىنَّاتو ٘بىٍرًم ًمٍن ٔٓ)

ا اًلًدينى ًفيهىا أىبىدن   ٙبىًٍتهىا اأٍلىنٍػهىاري خى

ٓٔ ،
ٕٓ. 

ِٖٗ 

  ٍا الًَّذينى آىمىنيوا أىًطيعيوا اَّللَّى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىأيكيل اأٍلىٍمًر ًمٍنكي ايى أىيػُّهى
تيٍ  تػيٍؤًمنيوفى اًبَّللًَّ  فىً ٍف تػىنىازىٍعتيٍ  ُب شىٍيتو فػىريدُّكهي ًإاى اَّللًَّ كىالرَّسيوًؿ ًإٍف كينػٍ

يػٍره كىأىٍحسىني أتىٍ   ًكيالن كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر ذىًلكى خى
ٓٗ ِٗٓ 

  ٍلنىا ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ لًييطىاعى إبًًٍذًف اَّللًَّ كىلىٍو أىنػَّهيٍ  ًإٍذ ظىلىميوا كىمىا أىٍرسى
أىنٍػفيسىهيٍ  جىاتيكؾى فىاٍستػىٍغفىريكا اَّللَّى كىاٍستػىٍغفىرى ٥بىي ي الرَّسيوؿي لىوىجىديكا اَّللَّى 

  تػىوَّاابن رىًحيمنا
ْٔ ِّٖ 

   ٍا أىٍرسىٍلنىاؾى عىلىٍيًه مىٍن ييًطًع الرَّسيوؿى فػىقىٍد أىطىاعى اَّللَّى كىمىٍن تػىوىاَّ فىمى
 حىًفيتنا

َٖ ِّٗ 

 بػَّريكفى اٍلقيٍرآفى كىلىٍو كىافى ًمٍن ًعٍنًد غىٍّبً اَّللًَّ لىوىجىديكا ًفيًو أىفىال يػىتىدى
ًثّبان         اٍخًتالفان كى

ِٖ َِ،َِٖ 

 كىأىنزؿى اَّللَّي عىلىٍيكى اٍلًكتىابى كىا٢بًٍٍكمىةى   ُُّ َِِ،َِْ 
 ًةيًل ى لىوي ا٥ٍبيدىل كىيػىتًَّةٍع غىيػٍرى سى كىمىٍن ييشىاًقًق الرَّسيوؿى ًمٍن بػىٍعًد مىا تػىةػىْبَّ

نَّ ى كىسىاتىٍت مىًصّبنا ) اَّللَّى ( ًإفَّ ُُٓاٍلميٍؤًمًنْبى نػيوىلًًٌو مىا تػىوىاَّ كىنيٍصًلًو جىهى
الى يػىٍغًفري أىٍف ييٍشرىؾى بًًو كىيػىٍغًفري مىا ديكفى ذىًلكى ًلمىٍن يىشىاتي كىمىٍن ييٍشرًٍؾ 

ا الن بىًعيدن  اًبَّللًَّ فػىقىٍد ضىلَّ ضىالى

ُُٓ-
ُُٔ ُْٖ 

  كىمىٍن أىٍحسىني ًديننا ٩بٍَّن أىٍسلى ى كىٍجهىوي َّللًًَّ كىىيوى ٧بيًٍسنه ُِٓ ُٗ 
  ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا آىًمنيوا اًبَّللًَّ كىرىسيولًًو كىاٍلًكتىاًب الًَّذم نػىزَّؿى عىلىى

ًتًو  ًئكى رىسيولًًو كىاٍلًكتىاًب الًَّذم أىنٍػزىؿى ًمٍن قػىٍةلي كىمىٍن يىٍكفيٍر اًبَّللًَّ كىمىالى
الن  ا كىكيتيًةًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر فػىقىٍد ضىلَّ ضىالى    بىًعيدن

ُّٔ ُِٖ،ِِٓ 

 ًَّتًو كىكيتيًةًو كىريسيًلًو كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخًر فػىقىٍد ضىل ًئكى كىمىٍن يىٍكفيٍر اًبَّللًَّ كىمىالى
ا  الن بىًعيدن     ضىالى

ُّٔ َِِ 

 كىلىٍن ٯبىٍعىلى اَّللَّي لًٍلكىاًفرًينى عىلىى اٍلميٍؤًمًنْبى سىًةيالن ُُْ ِٗٗ 
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 َّدى ٥بىيٍ  نىًصّبناًإف ٍرًؾ اأٍلىٍسفىًل ًمنى النَّاًر كىلىٍن ٘بًى  ُِٓ ُْٓ اٍلمينىاًفًقْبى ُب الدَّ
 أيكلىًئكى ىي ي اٍلكىاًفريكفى حىقِّا ُُٓ ِِٔ 
  كىالًَّذينى آىمىنيوا اًبَّللًَّ كىريسيًلًو كىملٍى يػيفىرًٌقيوا بػىٍْبى أىحىدو ًمنػٍهيٍ  أيكلىًئكى سىٍوؼى

ا  يػيٍؤتًيًهٍ  أيجيورىىيٍ  كىكىافى اَّللَّي غىفيورنا رىًحيمن
ُِٓ ِِٕ 

  كىًإٍف ًمٍن أىٍىًل اٍلًكتىاًب ًإالَّ لىيػيٍؤًمنىنَّ بًًو قػىٍةلى مىٍوتًًو كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة
ا  ِٕٓ ُٗٓ  يىكيوفي عىلىٍيًهٍ  شىًهيدن

  ا نػيٍؤتًيًهٍ  أىٍجرنا عىًتيمن  َُِ ُِٔ أيكلىًئكى سى
نىا دىاكيكدى زىبيورنا  ُِّ ُّٔ  كىآىتػىيػٍ
  نىا يػٍ نىا ًإاى نيوحو كىالنًَّةيًٌْبى ًمٍن بػىٍعًدًه كىأىٍكحى يػٍ ا أىٍكحى نىا إًلىٍيكى كىمى يػٍ ًإانَّ أىٍكحى

ًإاى ًإبٍػرىاًىي ى كىًإ٠ٍبىاًعيلى كىًإٍسحىاؽى كىيػىٍعقيوبى كىاأٍلىٍسةىاًط كىًعيسىى كىأىيُّوبى 
نىا دىاكيكدى زىبي  ( كىريسيالن قىٍد ُّٔورنا )كىييونيسى كىىىاريكفى كىسيلىٍيمىافى كىآىتػىيػٍ

قىصىٍصنىاىيٍ  عىلىٍيكى ًمٍن قػىٍةلي كىريسيالن ملىٍ نػىٍقصيٍصهيٍ  عىلىٍيكى كىكىلَّ ى اَّللَّي 
 ميوسىى تىٍكًليمنا

ُّٔ،ُ
ْٔ 

ُِّ 

  رًينى كىميٍنًذرًينى لًئىالَّ يىكيوفى لًلنَّاًس عىلىى اَّللًَّ حيجَّةه بػىٍعدى ريسيالن ميةىشًٌ
 الرُّسيًل كىكىافى اَّللَّي عىزًيزنا حىًكيمنا

ُٔٓ ٖٓ 

 ا النَّاسي قىٍد جىاتىكيٍ  بػيٍرىىافه ًمٍن رىبًٌكيٍ  كىأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكيٍ  نيوران ايى أىيػُّهى
 َِ ُْٕ  ميًةينان 

 اظتائدة
 
 
 
 
 
 

  كىًمنى الًَّذينى قىاليوا ًإانَّ نىصىارىل أىخىٍذانى ًميثىاقػىهيٍ  فػىنىسيوا حىتِّا ٩بَّا ذيكًٌريكا
اكىةى كىاٍلةػىٍغضىاتى ًإاى يػىٍوـً اٍلًقيىامىًة كىسىٍوؼى يػينػىةًٌئػيهي ي  نػىهي ي اٍلعىدى بًًو فىاىٍغرىيٍػنىا بػىيػٍ

انيوا يىٍصنػىعيوفى     اَّللَّي ٗبىا كى
ُْ ُِٔ 

 تيٍ  ٚبيٍفيوفى ًثّبنا ٩بَّا كينػٍ ي لىكيٍ  كى ايى أىٍىلى اٍلًكتىاًب قىٍد جىاتىكيٍ  رىسيولينىا يػيةػىْبًٌ
ًثّبو قىٍد جىاتىكيٍ  ًمنى اَّللًَّ نيوره كىًكتىابه ميًةْبه     ًمنى اٍلًكتىاًب كىيػىٍعفيو عىٍن كى

ُٓ َِٗ 

 تيٍ  ميٍؤًمًنْبى  ٗٗ ِّ  كىعىلىى اَّللًَّ فػىتػىوىكَّليوا ًإٍف كينػٍ
 ًثّبنا ًمنػٍهيٍ  بػىٍعدى ذىًلكى ُب كىلىقىٍد جىاتىتٍػهيٍ  ريسيلينىا اًبٍلةػىيًٌنىاًت ٍبيَّ ًإفَّ كى

 ِّْ ِّ  اأٍلىٍرًض لىميٍسرًفيوفى 

  بيواٍ ًمن قػىٍةًل أىف تػىٍقًدريكاٍ عىلىٍيًهٍ  فىاٍعلىميواٍ أىفَّ اَّلٌلى غىفيوره  ُُٕ ًّْإالَّ الًَّذينى اتى
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 رًَّحي ه 
 ٍيًو ًمنى ا بػىٍْبى يىدى رًًىٍ  بًًعيسىى اٍبًن مىٍرميىى ميصىدًٌقنا ًلمى نىا عىلىى آىاثى كىقػىفَّيػٍ

يلى  نىاهي اإٍلً٪بًٍ ٍيًو ًمنى التػٍَّورىاًة كىآىتػىيػٍ ا بػىٍْبى يىدى ًفيًو ىيدنل كىنيوره كىميصىدًٌقنا ًلمى
  التػٍَّورىاًة كىىيدنل كىمىٍوًعتىةن لًٍلميتًَّقْبى 

ْٔ ُِِ 

  ٍيًو ًمنى اٍلًكتىاًب ا بػىٍْبى يىدى كىأىنٍػزىٍلنىا إًلىٍيكى اٍلًكتىابى اًب٢بٍىقًٌ ميصىدًٌقنا ًلمى
ٍيًمننا عىلىٍيوً   َِٕ ْٖ كىميهى

  ٍرىيٍ  أىٍف نػىهيٍ  ٗبىا أىنٍػزىؿى اَّللَّي كىالى تػىتًَّةٍع أىٍىوىاتىىيٍ  كىاٍحذى كىأىًف اٍحكيٍ  بػىيػٍ
يػىٍفًتنيوؾى عىٍن بػىٍعًض مىا أىنٍػزىؿى اَّللَّي إًلىٍيكى فىً ٍف تػىوىلٍَّوا فىاٍعلىٍ  أى٭بَّىا ييرًيدي اَّللَّي 

ثً   ّبنا ًمنى النَّاًس لىفىاًسقيوفى أىٍف ييًصيةػىهيٍ  بًةػىٍعًض ذينيوً ًٍ  كىًإفَّ كى
ْٗ ِٗٔ 

   ٍايى أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا الى تػىتًَّخذيكا اٍليػىهيودى كىالنَّصىارىل أىٍكلًيىاتى بػىٍعضيهي
أىٍكلًيىاتي بػىٍعضو كىمىٍن يػىتػىوى٥بَّيٍ  ًمٍنكيٍ  فىً نَّوي ًمنػٍهيٍ  ًإفَّ اَّللَّى الى يػىٍهًدم اٍلقىٍوـى 

  التَّاًلًمْبى 
ُٓ ََّ 

  رَّـى اَّللَّي عىلىٍيًو ا١بٍىنَّةى كىمىٍاكىاهي النَّاري  ُْٔ ِٕ ًإنَّوي مىٍن ييٍشرًٍؾ اًبَّللًَّ فػىقىٍد حى
 كلًكٍن يػيؤىاًخذيكيٍ  ٗبىا عىقٍَّدًبيي األىٲٍبىافى  ٖٗ ُٓ 
 تيٍ  فىاٍعلىميوا أى٭بَّىا عىلىى كىأىًطيعيوا اَّللَّى كىأىًطيعيوا الرَّسيوؿى كىاٍحذىريكا فىً ٍف تػىوىلَّيػٍ

غي اٍلميًةْبي   رىسيولًنىا اٍلةىالى
ِٗ ِّْ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ا اٍلقيٍرآىفي أًليٍنًذرىكيٍ  بًًو كىمىٍن بػىلىغى  َِِ ُٗ كىأيكًحيى ًإيلىَّ ىىذى
  مىا فػىرٍَّطنىا ُب اٍلًكتىاًب ًمٍن شىٍيتو ٍبيَّ ًإاى رى ًًٌٍ  ٰبيٍشىريكفى ّٖ ِٔ 
 اةً  رىبػَّهي  يىٍدعيوفى  الًَّذينى  تىٍطريدً  كىالى وي  كىاٍلعىًشيًٌ  اًبٍلغىدى  ُٔٔ ِٓ  ييرًيديكفى كىٍجهى
 كىىيوى اٍلقىاًىري فػىٍوؽى ًعةىاًدًه كىيػيٍرًسلي عىلىٍيكيٍ  حىفىتىةن حىٌبَّ ًإذىا جىاتى

  أىحىدىكي ي اٍلمىٍوتي تػىوىفػٍَّتوي ريسيلينىا كىىيٍ  الى يػيفىٌرًطيوفى 
ُٔ ُِٗ 

 اتى أىحىدىكي ي اٍلمىٍوتي تػىوىفػٍَّتوي ريسيلينىا كىىيٍ  الى يػيفىٌرًطيوفى  ُِٗ ُٔ  حىٌبَّ ًإذىا جى
 ذىًلكى ىيدىل اَّللًَّ يػىٍهًدم ًبًو مىٍن يىشىاتي ًمٍن ًعةىاًدًه كىلىٍو أىٍشرىكيوا ٢بىىًةطى

 ُِْ ٖٖ        عىنػٍهيٍ  مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى 

  ًاىي ي اقٍػتىًده  َِٓ،ُِٕ َٗ     أيكلىًئكى الًَّذينى ىىدىل اَّللَّي فىًةهيدى
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 األنعاـ

 الًَّذم جىاتى ًبًو ميوسىى نيورنا كىىيدنل لًلنَّاًس  قيٍل مىٍن أىنٍػزىؿى اٍلًكتىابى
ًثّبنا  ٘بىٍعىليونىوي قػىرىاًطيسى تػيٍةديكنػىهىا كىٚبيٍفيوفى كى

ُٗ ُِٕ 

 ًسطيو ًئكىةي ابى رىاًت اٍلمىٍوًت كىاٍلمىالى كىلىٍو تػىرىل ًإًذ التَّاًلميوفى ُب غىمى
تيٍ  تػىقيوليوفى أىٍيًديًهٍ  أىٍخرًجيوا أىنٍػفيسىكي ي اٍليػىٍوـى ٘بيٍزى  ٍكفى عىذىابى ا٥ٍبيوًف ٗبىا كينػٍ

تًًو تىٍستىٍكربيكفى  تيٍ  عىٍن آىايى  عىلىى اَّللًَّ غىيػٍرى ا٢بٍىقًٌ كىكينػٍ
ّٗ ِّٔ 

 الى تيٍدرًكيوي اأٍلىٍبصىاري كىىيوى ييٍدرًؾي اأٍلىٍبصىارى كىىيوى اللًَّطيفي ا٣بٍىًةّبي           َُّ ِٖٔ،ِٖٕ 
  ريىيٍ  ُب ا ملٍى يػيٍؤًمنيوا بًًو أىكَّؿى مىرَّةو كىنىذى تػىهيٍ  كىأىٍبصىارىىيٍ  كىمى كىنػيقىلًٌاي أىٍفًئدى

  طيٍغيىاً ًٍ  يػىٍعمىهيوفى 
َُُ ِٖ 

  ؤيانى كىالى حىرٍَّمنىا اتى اَّللَّي مىا أىٍشرىٍكنىا كىالى آىابى يػىقيوؿي الًَّذينى أىٍشرىكيوا لىٍو شى سى
ًمٍن شىٍيتو كىذىًلكى كىذَّبى الًَّذينى ًمٍن قػىٍةًلًهٍ  حىٌبَّ ذىاقيوا أبىٍسىنىا قيٍل ىىٍل 

ًإٍف أىنٍػتيٍ  ًإالَّ ًعٍندىكيٍ  ًمٍن ًعٍل و فػىتيٍخرًجيوهي لىنىا ًإٍف تػىتًَّةعيوفى ًإالَّ   التَّنَّ كى
اكيٍ  أىٍٝبىًعْبى ُْٖٚبىٍريصيوفى )  ( قيٍل فىًللًَّو ا٢ٍبيجَّةي اٍلةىالًغىةي فػىلىٍو شىاتى ٥بىىدى

ُْٖ-
ُْٗ. 

ّٕ 

 ًئكىةي أىٍك أيىٌٍبى رىبُّكى أىٍك أيىٌٍبى بػىٍعضي ٍتًيػىهي ي اٍلمىالى ىىٍل يػىٍنتيريكفى ًإالَّ أىٍف أتى
ا ملٍى  ًت رىبًٌكى الى يػىنػٍفىعي نػىٍفسنا ًإٲبىانػيهى ًت رىبًٌكى يػىٍوـى أيىٌٍب بػىٍعضي آىايى آىايى

يػٍرن  ا قيًل انٍػتىًتريكا ًإانَّ تىكيٍن آىمىنىٍت ًمٍن قػىٍةلي أىٍك كىسىةىٍت ُب ًإٲبىاً ىا خى
تىًتريكفى         مينػٍ

ُٖٓ ُِٖ،ِٓٗ 

( ٌب كى نيسيًكي كى٧بىٍيىامى كى٩بىىاٌب َّللًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى ( ُِٔقيٍل ًإفَّ صىالى
  الى شىرًيكى لىوي كىًبذىًلكى أيًمٍرتي كىأىانى أىكَّؿي اٍلميٍسًلًمْبى 

ُّٔ،ُ
ِٔ ُٖ،ُِْ 

 قيٍل أىغىيػٍرى اَّللًَّ أىٍبًغي رىابِّ كىىيوى رىبُّ كيلًٌ شىٍيتو  ُْٔ ّٗ 

 
 
 
 
 
 

 اانى اَّللَّي لىقىٍد ا كىمىا كينَّا لًنػىٍهتىًدمى لىٍوال أىٍف ىىدى اانى ٥ًبىذى ا٢بٍىٍمدي َّللًًَّ الًَّذم ىىدى
تيٍ  جىاتىٍت ريسيلي رىبًٌنىا اًب٢بٍىقًٌ كىنيوديكا أىٍف تًٍلكي ي  ا ٗبىا كينػٍ ا١بٍىنَّةي أيكرًثٍػتيميوىى

 تػىٍعمىليوفى 
ّْ ْٓ 

  أىالى لىوي ا٣بٍىٍلقي كىاألىٍمري  ْٓ ِْ 
 ٍبيَّ بػىعىثٍػنىا ًمٍن بػىٍعًدًىٍ  ميوسىى َُّ ِٖٔ 
 ان كىمىا ٥بىيٍ  آ٥ًبىةه قىاؿى ًإنَّكيٍ  قػىٍوـه ٘بىٍهىليوفى  ُُْ ُّٖ اٍجعىٍل لىنىا ًإ٥بى
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قىاؿى رىبًٌ أىًرً  أىٍنتيٍر ًإلىٍيكى قىاؿى لىٍن تػىرىاً  كىلىًكًن اٍنتيٍر ًإاى ا١بٍىةىًل فىً ًف  األعراؼ

ةىًل جىعىلىوي دىكِّا كىخىرَّ  اٍستػىقىرَّ مىكىانىوي فىسىٍوؼى تػىرىاً  فػىلىمَّا ٘بىىلَّى رىبُّوي لًٍلجى
لىٍيكى كىأىانى أىكَّؿي ميوسىى صىًعقنا فػىلىمَّا أىفىاؽى قىاؿى سيٍةحىانىكى تػيٍةتي إً 

     اٍلميٍؤًمًنْبى 

ُّْ ِٖٓ،ِٖٔ 

 ىيٍ  ُب ديكنىوي مىٍكتيوابن ًعٍندى يَّ الًَّذم ٯبًى الًَّذينى يػىتًَّةعيوفى الرَّسيوؿى النَّيبَّ اأٍليمًٌ
ًر  يًل أيىٍميريىيٍ  اًبٍلمىٍعريكًؼ كىيػىنػٍهىاىيٍ  عىًن اٍلميٍنكى لُّ ٥بىي ي التػٍَّورىاًة كىاإٍلً٪بًٍ كىٰبًي

ؿى الًٍَّب   الطَّيًٌةىاًت كىٰبيىرًٌـي عىلىٍيًه ي ا٣بٍىةىاًئثى كىيىضىعي عىنػٍهيٍ  ًإٍصرىىيٍ  كىاأٍلىٍغالى
كىانىٍت عىلىٍيًهٍ  فىالًَّذينى آىمىنيوا بًًو كىعىزَّريكهي كىنىصىريكهي كىاتػَّةػىعيوا النُّورى الًَّذم 

 ًلحيوفى أيٍنزًؿى مىعىوي أيكلىًئكى ىي ي اٍلميفٍ 

ُٕٓ ُِِ 

 ىيٍ  ُب ديكنىوي مىٍكتيوابن ًعٍندى يَّ الًَّذم ٯبًى الًَّذينى يػىتًَّةعيوفى الرَّسيوؿى النَّيبَّ اأٍليمًٌ
يلً   التػٍَّورىاًة كىاإٍلً٪بًٍ

ُٕٓ ُِّ 

 َّللًًَّ اأٍلى٠ٍبىاتي ا٢ٍبيٍسُبى فىاٍدعيوهي ً ىا كىذىريكا الًَّذينى يػيٍلًحديكفى ُب أى٠ٍبىائًًو كى
 ُُْ َُٖ سىييٍجزىٍكفى مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى 

 َّللًًَّ اأٍلى٠ٍبىاتي ا٢ٍبيٍسُبى فىاٍدعيوهي ً ىا  َُِ َُٖ  كى
  مىٍن ييٍضًلًل اَّللَّي فىالى ىىاًدمى لىوي ُٖٔ ٖٓ 
 خيًذ اٍلعىٍفوى كىٍأميٍر اًبٍلعيٍرًؼ كىأىٍعًرٍض عىًن ا١بٍىاًىًلْبى ُٗٗ ّّ 

 األنفاؿ

  ًٍإ٭بَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى الًَّذينى ًإذىا ذيًكرى اَّللَّي كىًجلىٍت قػيليوبػيهيٍ  كىًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًه
تيوي زىادىتٍػهيٍ  ًإٲبىاانن كىعىلىى رى ًًٌٍ  يػىتػىوىكَّليوفى) ةى ِآىايى ( الًَّذينى ييًقيميوفى الصَّالى

  أيكلىًئكى ىي ي اٍلميٍؤًمنيوفى حىقِّا( ّكى٩بَّا رىزىقٍػنىاىيٍ  يػيٍنًفقيوفى )
ِ-ْ ُٔٗ 

  تيوي زىادىتٍػهيٍ  ًإٲبىاانن  َُٕ ِ كىًإذىا تيًليىٍت عىلىٍيًهٍ  آايى

 التوبة

 تػىهيوفى  ِٖٗ ُِ فػىقىاتًليوا أىئًمَّةى اٍلكيٍفًر ًإنػَّهيٍ  الى أىٲٍبىافى ٥بىيٍ  لىعىلَّهيٍ  يػىنػٍ

 مىعىنىاالى ٙبىٍزىٍف ًإفَّ اَّللَّى َْ ُُّ 

 انى كىعىلىى اَّللًَّ فػىٍليػىتػىوىكًَّل تىاى اَّللَّي لىنىا ىيوى مىٍوالى قيٍل لىٍن ييًصيةػىنىا ًإالَّ مىا كى
 ُٔ ُٓ اٍلميٍؤًمنيوفى 
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  ًَّكىمىا مىنػىعىهيٍ  أىٍف تػيٍقةىلى ًمنػٍهيٍ  نػىفىقىاتػيهيٍ  ًإالَّ أىنػَّهيٍ  كىفىريكا اًبَّلل

 ُٗ ْٓ كىًبرىسيولًوً 

 ًر كىيػىنػٍهىٍوفى اٍلمينىاًفقيوفى كىاٍلمينىاًفقىاتي بػىٍعضيهيٍ  ًمٍن بػىٍعضو أيىٍميريكفى اًبٍلميٍنكى
عىًن اٍلمىٍعريكًؼ كىيػىٍقًةضيوفى أىٍيًديػىهيٍ  نىسيوا اَّللَّى فػىنىًسيػىهيٍ  ًإفَّ اٍلمينىاًفًقْبى ىي ي 

نَّ ى ( كىعىدى اَّللَّي اٍلمينىاًفًقْبى ٕٔاٍلفىاًسقيوفى ) رى جىهى كىاٍلمينىاًفقىاًت كىاٍلكيفَّارى انى
ٍسةػيهيٍ  كىلىعىنػىهي ي اَّللَّي كى٥بىيٍ  عىذىابه ميًقي ه  اًلًدينى ًفيهىا ًىيى حى  خى

ٕٔ-ٖٔ ُُٓ 

 ٰبىًٍلفيوفى لىكيٍ  لًتػىٍرضىٍوا عىنػٍهيٍ  فىً ٍف تػىٍرضىٍوا عىنػٍهيٍ  فىً فَّ اَّللَّى الى يػىٍرضىى
 ُِٗ ٔٗ عىًن اٍلقىٍوـً اٍلفىاًسًقْبى 

 ًكىًمنى اأٍلىٍعرىاًب مىٍن يػيٍؤًمني اًبَّللًَّ كىاٍليػىٍوـً اآٍلىًخر  ٗٗ ِِٓ 

 ًذًه ًإٲبىاانن فىاىمَّا كىًإذىا مىا أيٍنزًلىٍت سيورىةه فىًمنػٍهيٍ  مىٍن يػىقيوؿي أىيُّكيٍ  زىادىٍتوي ىى
 َُٕ ُِْ الًَّذينى آىمىنيوا فػىزىادىتٍػهيٍ  ًإٲبىاانن كىىيٍ  يىٍستػىٍةًشريكفى 

 فػىقيٍل حىٍسيبى اَّللَّي الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى عىلىٍيًو تػىوىكٍَّلتي ُِٗ ٗٗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 يونس

 بًٌري األىٍمرى  ّْ ّ  ٍبيَّ اٍستػىوىل عىلىى اٍلعىٍرًش ييدى
 أي ا٣بٍىٍلقى ٍبيَّ ييًعيديهي لًيىٍجزًمى الًَّذينى آىمىنيوا كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت ًإنَّوي يػىٍةدى

 ِٗٔ ْ اًبٍلًقٍسطً 

 دىةه  ِٖٓ ِٔ لًلًَّذينى أىٍحسىنيوا ا٢ٍبيٍسُبى كىزايى
  ٍبيَّ بػىعىثٍػنىا ًمٍن بػىٍعًدًه ريسيالن ًإاى قػىٍوًمًهٍ  فىجىاتيكىيٍ  اًبٍلةػىيًٌنىاًت فىمىا كىانيوا

بيوا بًًو ًمٍن قػىٍةلي   ِّٓ ْٕ لًيػيٍؤًمنيوا ٗبىا كىذَّ

 كىال تىٍدعي ًمٍن ديكًف اَّللًَّ مىا ال يػىنػٍفىعيكى كىال يىضيرُّؾى فىً ٍف فػىعىٍلتى فىً نَّكى
(  كىًإٍف ٲبىٍسىٍسكى اَّللَّي ًبضيرٌو فىال كىاًشفى لىوي ًإالَّ َُٔالتَّاًلًمْبى) ًإذان ًمنى 

ىيوى كىًإٍف ييرًٍدؾى ًٖبىٍّبو فىال رىادَّ ًلفىٍضًلًو ييًصياي بًًو مىٍن يىشىاتي ًمٍن ًعةىاًدًه 
 كىىيوى اٍلغىفيوري الرًَّحي ي 

َُٔ-
َُٕ 

ُّْ 
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 ىود

 ليوىكيٍ  أىيُّكيٍ  أىٍحسىني عىمىالن  ٕٗ ٕ لًيػىةػٍ
 انيوا يػيٍةًصريكفى  ٖٕ َِ مىا كىانيوا يىٍستىًطيعيوفى السٍَّمعى كىمىا كى
 َّاًلًدينى ًفيهىا مىا دىامىًت السَّمىوىاتي كىاأٍلىٍرضي ًإالَّ مىا شىاتى رىبُّكى ًإف خى

ا ييرًيدي    رىبَّكى فػىعَّاؿه ًلمى
َُٕ َِٗ 

  عىطىاتن غىيػٍرى ٦بىٍذيكذو َُٖ َِٗ 
 فىاٍعةيٍدهي كىتػىوىكٍَّل عىلىٍيًو  ُِّ ٗٗ 

 يوسف

 كى مىا أىنتى ٗبيٍؤًمنو لًٌنىاكى لىوٍكينَّا صىاًدًقْبى ُٕ َُٔ 
  قىاؿى اٍجعىٍلًِب عىلىى خىزىاًئًن اأٍلىٍرًض ًإٌ ً حىًفيظه عىًلي ه ٓٓ َِّ 
 كىمىا يػيٍؤًمني أىٍكثػىريىيٍ  اًبً ًإالَّ كىىيٍ  ميٍشرًكيوفى َُٔ ِٓ 

  يػٍره لًلًَّذينى اتػَّقىٍوا أىفىالى تػىٍعًقليوفى اري اآٍلىًخرىًة خى  َِٗ َُٗ كىلىدى

 الرعد
 ئًًهٍ  كىأىٍزكىاًجًهٍ  كى جىنَّاتي عىٍدفو يىٍدخيليونػىهىا كىمىٍن صىلىحى ًمٍن آىابى

بو ) ًئكىةي يىٍدخيليوفى عىلىٍيًهٍ  ًمٍن كيلًٌ ابى هًتًٍ  كىاٍلمىالى ـه ِّذيٌرايَّ ( سىالى
ارً    عىلىٍيكيٍ  ٗبىا صىةػىٍرًبيٍ فىًنٍع ى عيٍقىبى الدَّ

ِّ-ِْ ُْٗ 

نٍػيىا كىُب  إبراىيم اآٍلىًخرىًة يػيثػىةًٌتي اَّللَّي الًَّذينى آىمىنيوا اًبٍلقىٍوًؿ الثَّاًبًت ُب ا٢بٍىيىاًة الدُّ
 كىييًضلُّ اَّللَّي التَّاًلًمْبى كىيػىٍفعىلي اَّللَّي مىا يىشىاتي 

ِٕ ِِٔ 

 اضتجر
  ًإانَّ ٫بىٍني نػىزٍَّلنىا الذًٌٍكرى كىًإانَّ لىوي ٢بىىاًفتيوفى      ٗ ُِٖ،ِِِ 
  بو ًمنػٍهيٍ  جيٍزته مىٍقسيوـه عىةي أىبٍػوىابو ًلكيلًٌ ابى ةػٍ  ِٕٖ ْْ ٥بىىا سى
 كىًإنػَّهيمىا لىًةً مىاـو مًُّةْبو  ٕٗ ِّٗ 

 النَّحل

  ًةى اًبلرُّكًح ًمٍن أىٍمرًًه عىلىى مىٍن يىشىاتي ًمٍن ًعةىاًده ًئكى  ُٕٖ ِ يػينػىٌزًؿي اٍلمىالى
 كىقىاؿى الًَّذينى أىٍشرىكيوا لىٍو شىاتى اَّللَّي مىا عىةىٍدانى ًمٍن ديكنًًو ًمٍن شىٍيتو ٫بىٍني

ؤيانى كىالى حىرٍَّمنىا ًمٍن ديكنًًو ًمٍن شىٍيتو كىذىًلكى فػىعىلى الًَّذينى ًمٍن  كىالى آىابى
غي اٍلميًةْبي   قػىٍةًلًهٍ  فػىهىٍل عىلىى الرُّسيًل ًإالَّ اٍلةىالى

ّٓ ْٕ 

  اىيٍ  فىً فَّ اَّللَّى الى يػىٍهًدم مىٍن ييًضلُّ كىمىا ٥بىيٍ  ًمٍن ًإٍف ٙبىًٍرٍص عىلىى ىيدى
ًصرًينى    انى

ّٕ ٖٓ 

 اٍلمىثىلي األىٍعلىىى 
َّللًٌ  ُِّ َٔ كى
 يىاانن ًلكيلًٌ شىٍيتو كىىيدنل كىرىٍٞبىةن كىبيٍشرىل  ِِّ ٖٗكىنػىزٍَّلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى تًةػٍ
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 لًٍلميٍسًلًمْبى 

 يىاةن طىيًٌةىةن رو أىٍك أينٍػثىى كىىيوى ميٍؤًمنه فػىلىنيٍحًييػىنَّوي حى مىٍن عىًملى صىا٢ًبان ًمٍن ذىكى
 ُٕٗ،َِ ٕٗ     كى لىنىٍجزًيػىنػَّهيٍ  أىٍجرىىيٍ  أبًىٍحسىًن مىا كىانيوا يػىٍعمىليوفى 

 اإلسرا 

 نىا ًإاى بىًِب إٍسرائًيلى ُب  ْٓ ْ اٍلًكتىابً كىقىضىيػٍ
  كىمىا كينَّا ميعىذًًٌبْبى حىٌبَّ نػىةػٍعىثى رىسيوالن  ُٓ ْٖ 
 كىمىٍن أىرىادى اآٍلًخرىةى كىسىعىى ٥بىىا سىٍعيػىهىا كىىيوى ميٍؤًمنه فىايكلىًئكى كىافى

  سىٍعيػيهيٍ  مىٍشكيورنا 
ُٗ ُٕٗ 

 َّالسٍَّمعى كىاٍلةىصىرى كىاٍلفيؤىادى كيلُّ كىالى تػىٍقفي مىا لىٍيسى لىكى بًًو ًعٍل ه ًإف
 أيكلىًئكى كىافى عىٍنوي مىٍسئيوالن 

ّٔ َُٗ 

  ٍكى٫بىٍشيريىيٍ  يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة عىلىى كيجيوًىًهٍ  عيٍمينا كىبيٍكمنا كىصيمِّا مىٍاكىاىي
ىيٍ  سىًعّبنا ةىٍت زًٍدانى نَّ ي كيلَّمىا خى  ِٕٕ ٕٗ جىهى

 الكهف

 امىٍن يػىٍهًد دى لىوي كىلًيِّا ميٍرًشدن  ّٖ ُٕ  اَّللَّي فػىهيوى اٍلميٍهتىًد كىمىٍن ييٍضًلٍل فػىلىٍن ٘بًى
  مىٍن يػىٍهًد اَّللَّي فػىهيوى اٍلميٍهتىًد ُٕ ٖٓ 
 كىًإٍف يىٍستىًغيثيوا يػيغىاثيوا ٗبىاتو كىاٍلميٍهًل يىٍشًوم اٍلويجيوهى بًٍئسى الشَّرىابي

 كىسىاتىٍت ميٍرتػىفىقنا 
ِٗ ِٖٖ 

  ٍىيٍ  فػىلىٍ  نػيغىاًدٍر ًمنػٍهي رًزىةن كىحىشىٍرانى ي ا١ٍبًةىاؿى كىتػىرىل اأٍلىٍرضى ابى كىيػىٍوـى نيسىّبًٌ
ا  أىحىدن

ْٕ ِْٕ 

 ٍرجنا ًإفَّ أيىٍجيوجى كىمىٍاجيوجى ميٍفًسديكفى ُب اأٍلىٍرًض فػىهىٍل ٪بىٍعىلي لىكى خى
نػىهيٍ   نػىنىا كىبػىيػٍ  ِٗٓ ْٗ  سىدِّاعىلىى أىٍف ٘بىٍعىلى بػىيػٍ

 الًَّذينى كىانىٍت أىٍعيػينػيهيٍ  ُب ًغطىاتو عىٍن ذًٍكرًم كىكىانيوا الى يىٍستىًطيعيوفى
 ٠بىٍعنا

َُُ ٕٖ 

 ًةطىٍت أىٍعمىا٥بييٍ  فىالى نيًقي ي ًت رى ًًٌٍ  كىلًقىائًًو فىحى أيكلىًئكى الًَّذينى كىفىريكا آبًىايى
 ٥بىيٍ  يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة كىٍزانن 

َُٓ ِٕٖ 

 قيٍل ًإ٭بَّىا أىانى بىشىره ًمثٍػليكيٍ  ييوحىى ًإيلىَّ أى٭بَّىا ًإ٥بىيكيٍ  إًلىوه كىاًحده فىمىٍن كىافى
ا    يػىٍرجيو لًقىاتى رىبًًٌو فػىٍليػىٍعمىٍل عىمىالن صىا٢ًبنا كىالى ييٍشرًٍؾ بًًعةىادىًة رىبًًٌو أىحىدن

َُُ ٕٗ 

  ٍَُُمىٍل عىمىالن صىا٢ًبنا كىالى ييٍشرًٍؾ ًبًعةىادىًة فىمىٍن كىافى يػىٍرجيو ًلقىاتى رىبًًٌو فػىٍليػىع ُٕٓ 
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ا  رىبًًٌو أىحىدن

 مرش

كىاذٍكيٍر ُب اٍلًكتىاًب ميوسىى ًإنَّوي كىافى ٨بيٍلىصنا كىكىافى رىسيوالن نىًةيِّا ُٓ ُِّ 
كىرىفػىٍعنىاهي مىكىاانن عىًليِّا ٕٓ َِّ 
 يِّا ٍل تػىٍعلى ي لىوي ٠بًى  ُُٓ ٓٔ  ىى
( ا مىٍقًضيِّا ٍتمن ( ٍبيَّ ُٕكىًإٍف ًمٍنكيٍ  ًإالَّ كىارًديىىا كىافى عىلىى رىبًٌكى حى

ري التَّاًلًمْبى ًفيهىا ًجًثيِّا ي الًَّذينى اتػَّقىٍوا كىنىذى  نػينىجًٌ
ُٕ-
ِٕ. 

َِٖ 

ٍكا ىيدنل  ُٗٔ ٕٔ كىيىزًيدي اَّللَّي الًَّذينى اٍىتىدى
 ايػىٍوـى ٫بىٍشيري اٍلميتًَّقْبى  ِٕٓ ٖٓ ًإاى الرٍَّٞبىًن كىٍفدن
نَّ ى ًكٍردنا  ِٕٓ ٖٔ كىنىسيوؽي اٍلميٍجرًًمْبى ًإاى جىهى
  ا  ٖٗ،ْْ ّٗ  ًإٍف كيلُّ مىٍن ُب السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإالَّ آىٌب الرٍَّٞبىًن عىٍةدن
 اٍلًقيىامىًة فػىٍردنا لىقىٍد أىٍحصىاىيٍ  كىعىدَّىيٍ  عىدِّا* كىكيلُّهيٍ  آتًيًو يػىٍوـى ٗٓ،ْٗ ْْ 

 طو

ٍلقىوي ٍبيَّ ىىدىل  ّْ َٓ قىاؿى رىبػُّنىا الًَّذم أىٍعطىى كيلَّ شىٍيتو خى
رىةن أيٍخرىل لىٍقنىاكيٍ  كىًفيهىا نيًعيديكيٍ  كىًمنػٍهىا ٬بيٍرًجيكيٍ  اتى  ُِٕ ٓٓ ًمنػٍهىا خى
 ضىٍنكان كى٫بىٍشيريهي يػىٍوـى اٍلًقيىامىًة  كىمىٍن أىٍعرىضى عىٍن ذًٍكرًم فىً فَّ لىوي مىًعيشىةن

 ِّٔ،َِ ُِْ       أىٍعمىى

 
 
 
 
 
 
 
 

 األنبيا 
 

 هي الى يىٍستىٍكربيكفى عىٍن كىلىوي مىٍن ُب السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض كىمىٍن ًعٍندى
 ُٖٗ،ُٖٖ َِ-ُٗ الى يػىٍفتػيريكفى ( ييسىةًٌحيوفى اللٍَّيلى كىالنػَّهىارى ًُٗعةىادىتًًو كىالى يىٍستىٍحًسريكفى )

 ال يىٍستىٍكربيكفى عىٍن ًعةىادىتًًو كىال يىٍستىٍحًسريكفى   ُٗ ُٖٗ 

 ٍلنىا ًمٍن قػىٍةًلكى ًمٍن رىسيوؿو ًإالَّ نيوًحي إًلىٍيًو أىنَّوي ال إًلىوى ًإالَّ أىانى كىمىا أىٍرسى
 ُٗ ِٓ  فىاٍعةيديكفً 

( انىوي بىٍل ًعةىاده ميٍكرىميوفى ا سيٍةحى ( الى ِٔكىقىاليوا اٚبَّىذى الرٍَّٞبىني كىلىدن
ليوف   ُّٖ ِٕ-ِٔ يىٍسًةقيونىوي اًبٍلقىٍوًؿ كىىيٍ  أبًىٍمرًًه يػىٍعمى

( نىا ميوسىى كىىىاريكفى اٍلفيٍرقىافى كىًضيىاتن كىذًٍكرنا لًٍلميتًَّقْبى  ُِِ َٓ-ْٖ( ْٖكىلىقىٍد آىتػىيػٍ
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ا ْٗٱبىٍشىٍوفى رىبػَّهيٍ  اًبٍلغىٍيًا كىىيٍ  ًمنى السَّاعىًة ميٍشًفقيوفى )الًَّذينى  ( كىىىذى
 ذًٍكره ميةىارىؾه أىنٍػزىٍلنىاهي أىفىاىنٍػتيٍ  لىوي ميٍنًكريكفى 

 هي ًمٍن قػىٍةلي كىكينَّا بًًو عىاًلًمْبى نىا ًإبٍػرىاًىي ى ريٍشدى  ِّْ ُٓ كىلىقىٍد آىتػىيػٍ
 قىاؿى بىٍل رىبُّكيٍ  رىبُّ السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض الًَّذم فىطىرىىينَّ كىأىانى عىلىى

 ذىًلكيٍ  ًمنى الشَّاًىًدينى 
ٓٔ ُٗ 

  نىا إًلىٍيًهٍ  ًفٍعلى ا٣بٍىيػٍرىاًت كى يػٍ ـى  كىجىعىٍلنىاىيٍ  أىئًمَّةن يػىٍهديكفى أبًىٍمرانى كىأىٍكحى ًإقىا
ًة كىًإيتىاتى  انيوا لىنىا عىاًبًدينى الصَّالى  الزَّكىاًة كىكى

ّٕ ِٕٗ 

  حىٌبَّ ًإذىا فيًتحىٍت أيىٍجيوجي كىمىٍاجيوجي كىىيٍ  ًمٍن كيلًٌ حىدىبو يػىٍنًسليوفى ٗٔ ِٖٓ 

 اضتج

  رى ميٍشرًًكْبى بًًو كىمىٍن ييٍشرًٍؾ اًبَّللًَّ فىكىاى٭بَّىا خىرَّ ًمنى حينػىفىاتى َّللًًَّ غىيػٍ
 السَّمىاًت فػىتىٍخطىفيوي الطَّيػٍري أىٍك تػىٍهًوم بًًو الرًٌيحي ُب مىكىافو سىًحيقو 

ُّ ُْٔ 

 َّأىملىٍ تػىٍعلىٍ  أىفَّ اَّللَّى يػىٍعلى ي مىا ُب السَّمىاًت كىاأٍلىٍرًض ًإفَّ ذىًلكى ُب ًكتىابو ًإف
 ِٔ،ُٔ َٕ       ذىًلكى عىلىى اَّللًَّ يىًسّبه 

 يعه بىًصّبه ًة ريسيالن كىًمنى النَّاًس ًإفَّ اَّللَّى ٠بًى ًئكى  ُّٖ ٕٓ اَّللَّي يىٍصطىًفي ًمنى اٍلمىالى
 ا٣بٍىيػٍرى  كىافٍػعىليوا كىاٍعةيديكا رىبَّكي ٍ  كىاٍسجيديكا ارٍكىعيوا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا ايى 

اًىديكإٕلىعىلَّكيٍ    تػيٍفًلحيوفى)   اٍجتػىةىاكي ٍ  ىيوى  ًجهىاًدهً  حىقَّ  اَّللًَّ  ُب  (كىجى
ٕٕ-ٕٖ ُٕٔ 

 اظتؤمنوف
 ميٍنًكريكفى أىـٍ ملىٍ يػىٍعرًفيوا رىسيو٥بىيٍ  فػىهيٍ  لىوي ٔٗ ِْٓ 
  قيٍل مىن بًيىًدًه مىلىكيوتي كيلًٌ شىٍيتو  ٖٖ ِْ 

 النور

 كىعىدى اَّللَّي الًَّذينى آمىنيوا ًمٍنكيٍ  كىعىًمليوا الصَّا٢ًبىاًت لىيىٍستىٍخًلفىنػَّهيٍ  ُب
ا اٍستىٍخلىفى الًَّذينى ًمٍن قػىٍةًلًهٍ  كى لىييمىكًٌنىنَّ ٥بىيٍ   ًدينػىهي ي الًَّذم اأٍلىٍرًض كىمى

ٍوًفًهٍ  أىٍمنان يػىٍعةيديكنىًِب ال ييٍشرًكيوفى يب  اٍرتىضىى ٥بىيٍ  كىلىيػيةىدًٌلىنػَّهيٍ  ًمٍن بػىٍعًد خى
ٍيئان كىمىٍن كىفىرى بػىٍعدى ذىًلكى فىايكلىًئكى ىي ي اٍلفىاًسقيوفى   شى

ٓٓ ُِ 

 الفرقاف
 تػىةىارىؾى الًَّذم نػىزَّؿى اٍلفيٍرقىافى عىلىى عىٍةًدًه لًيىكيوفى لًٍلعىالىًمْبى نىًذيرنا ُ ُِْ 
 كىخىلىقى كيلَّ شىٍيتو فػىقىدَّرىهي تػىٍقًديرنا ِ َٔ 
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 ُّنَّ ى أيكلىًئكى شىرّّ مىكىاانن كىأىضىل الًَّذينى ٰبيٍشىريكفى عىلىى كيجيوًىًهٍ  ًإاى جىهى

 سىًةيالن 
ّْ ِٕٕ 

 خىاطىةػىهي ي  كىًإذىا األىٍرًض ىىٍوانن  عىلىى ٲبىٍشيوفى  الًَّذينى  الرٍَّٞبىنً  كىًعةىادي 
ا ًلرى ًًٌ ٍ  (كىالًَّذينى يىًةيتيوفى ّٔ) سىالمنا قىاليوا ا١بٍىاًىليوفى   ُٕٔ  ْٔ-ّٔ كىًقيىامنا  سيجَّدن

 اأٍلىٍرًض ىىٍوانن كىًإذىا خىاطىةػىهي ي كىًعةىادي الرٍَّٞبىًن الًَّذينى ٲبىٍشيوفى عىلىى
منا  ٖٗ ّٔ ا١بٍىاًىليوفى قىاليوا سىالى

 كىاٍجعىٍلنىا لًٍلميتًَّقْبى ًإمىامنا ْٕ ِٗٔ 

ٍنًذرًينى ُّٗنػىزىؿى بًًو الرُّكحي اأٍلىًمْبي )  الشعرا  ( عىلىى قػىٍلًةكى لًتىكيوفى ًمنى اٍلمي
 ( بًًلسىافو عىرىيبٌو ميًةْبو ُْٗ)

ُّٗ-
ُٗٓ َُٗ 

 النمل

  كىًإٌ ً ميٍرًسلىةه إًلىٍيًهٍ  ً ىًديَّةو فػىنىاًظرىةه مًبى يػىٍرًجعي اٍلميٍرسىليوفى ّٓ َِّ 
 َّكىًإذىا كىقىعى اٍلقىٍوؿي عىلىٍيًهٍ  أىٍخرىٍجنىا ٥بىيٍ  دىابَّةن ًمنى اأٍلىٍرًض تيكىلًٌميهيٍ  أىف

تًنىا الى   ييوًقنيوفى النَّاسى كىانيوا آبًىايى
ِٖ ُِٔ 

  كىيػىٍوـى يػينػٍفىخي ُب الصُّوًر فػىفىزًعى مىٍن ُب السَّمىاكىاًت كىمىٍن ُب اأٍلىٍرًض
 ٕٖ ّ     ًإالَّ مىٍن شىاتى اَّللَّي كىكيلّّ أىتػىٍوهي دىاًخرًينى 

ُُٗ،ِٔٓ
،ِٔٔ 

 القصص

 كى٪بىٍعىلىهيٍ  أىئًمَّةن كى٪بىٍعىلىهي ي اٍلوىارًًثْبى ٓ ِٖٗ 
 كىجىعىٍلنىاىيٍ  أىئًمَّةن يىٍدعيوفى ًإاى النَّاًر كىيػىٍوـى اٍلًقيىامىًة الى يػيٍنصىريكفى ُْ ِٖٗ 
  نىا ميوسىى اٍلًكتىابى ًمٍن بػىٍعًد مىا أىٍىلىٍكنىا اٍلقيريكفى اأٍليكاى كىلىقىٍد آىتػىيػٍ

 بىصىائًرى لًلنَّاًس كىىيدنل كىرىٍٞبىةن لىعىلَّهيٍ  يػىتىذىكَّريكفى 
ّْ َُِ 

  ًإنَّكى الى تػىٍهًدم مىٍن أىٍحةػىٍةتى ٓٔ ْٖ 

أىكىملىٍ يىٍكًفًهٍ  أىانَّ أىنٍػزىٍلنىا عىلىٍيكى اٍلًكتىابى يػيتػٍلىى عىلىٍيًهٍ  ًإفَّ ُب ذىًلكى  العنكبوت
  لىرىٍٞبىةن كىذًٍكرىل ًلقىٍوـو يػيٍؤًمنيوفى 

ُٓ ِْٗ 

 الرـك

 أي ا٣بٍىٍلقى  ِٗٔ ِٕ ٍبيَّ ييًعيديهي كىىيوى أىٍىوىفي عىلىٍيوً كىىيوى الًَّذم يػىٍةدى
  أي ا٣بٍىٍلقى ٍبيَّ ييًعيديهي  ِْ ِٕ  كىىيوى الًَّذم يػىٍةدى
  ًنيفنا ًفٍطرىةى اَّللًَّ الًٍَّب فىطىرى النَّاسى عىلىيػٍهىا الى فىاىًقٍ  كىٍجهىكى لًلدًٌيًن حى

 تػىٍةًديلى ٣ًبىٍلًق اَّللًَّ ذىًلكى الدًٌيني اٍلقىيًٌ ي كىلىًكنَّ أىٍكثػىرى النَّاًس الى يػىٍعلىميوفى 
َّ ْٔ 

ٍرؾى لىتيٍل ه عىًتي ه  لقماف  ُْٖ ُّ ًإفَّ الشًٌ
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 يعه بىًصّبه مىا ةو ًإفَّ اَّللَّى ٠بًى نػىٍفسو كىاًحدى ٍلقيكيٍ  كىالى بػىٍعثيكيٍ  ًإالَّ كى  ُِٕ ِٖ خى

 السجدة

   ٍقيٍل يػىتػىوىفَّاكيٍ  مىلىكي اٍلمىٍوًت الًَّذم كيكًٌلى ًبكيٍ  ٍبيَّ ًإاى رىبًٌكي
 ُِٗ ُُ تػيٍرجىعيوفى 

 اًب اأٍلىٍدىنى  كى اًب اأٍلىٍكربىً لىعىلَّهيٍ  لىنيًذيقىنػَّهيٍ  ًمنى اٍلعىذى ديكفى اٍلعىذى
 يػىٍرًجعيوفى 

ُِ ِّٔ 

  تًنىا كىجىعىٍلنىا ًمنػٍهيٍ  أىئًمَّةن يػىٍهديكفى أبًىٍمرانى لىمَّا صىةػىريكا كىكىانيوا آبًىايى
 ييوًقنيوفى 

ِْ ِٕٗ 

 األحزاب
 لىقىٍد كىافى لىكيٍ  ُب رىسيوًؿ اَّللًَّ أيٍسوىةه حىسىنىةه ُِ ِِٖ 
  كىكىافى أىٍمري اَّللًَّ قىدىرنا مىٍقديكرنا ّٖ َٔ 
 ًثّبنا  ذًٍكرنا اَّللَّى  اذٍكيريكا آمىنيوا الًَّذينى  أىيػُّهىا ايى  ُٕٔ ُْ كى

 فاطر

 ًئكىًة ريسيالن أيكيل اًعًل اٍلمىالى ا٢بٍىٍمدي َّللًًَّ فىاًطًر السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض جى
ثى  ةو مىثٍػُبى كىثيالى عى يىزًيدي ُب ا٣بٍىٍلًق مىا يىشىاتي ًإفَّ اَّللَّى عىلىى كيلًٌ أىٍجًنحى كىريابى

 شىٍيتو قىًديره 
ُ ُٖٓ 

 مىا يػىٍفتىًح اَّللَّي لًلنَّاًس ًمن رٍَّٞبىةو فىالى ٩بيًٍسكى ٥بىىا كىمىا ٲبيًٍسٍك فىالى ميٍرًسلى
  لىوي ًمن بػىٍعًدًه 

ِ ّْ 

 ًَّاًلقو غىيػٍري اَّلل  ّْ ٗ    يػىٍرزيقيكي  مًٌنى السَّمىات كىاأٍلىٍرضً ىىٍل ًمٍن خى
 َّليوفى  الًَّذينى  ًإف  ًسرِّا رىزىقٍػنىاىي ٍ  ٩بَّا كىأىنفىقيوا الصَّالةى  اَّللًَّ كىأىقىاميوا ًكتىابى  يػىتػٍ

  تػىةيورى  لَّن ً٘بىارىةن  كىعىالنًيىةن يػىٍرجيوفى 
ِٗ ُٕٔ 

 يس~

 نىاهي ُب ًإمىاـو  ُٔ ُِ ميًةْبو  كىكيلَّ شىٍيتو أٍحصىيػٍ
 ميوفى صًٌ ةن أتىٍخيذيىيٍ  كىىيٍ  ٱبًى  ِٔٔ ْٗ مىا يػىٍنتيريكفى ًإالَّ صىٍيحىةن كىاًحدى
 اًث ًإاى رى ًًٌٍ  يػىٍنًسليوفى  ِٔٔ،ِٓٔ ُٓ كىنيًفخى ُب الصُّوًر فىً ذىا ىيٍ  ًمنى اأٍلىٍجدى

  ئنا أىٍف يػىقيوؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي يػٍ  ُٔ ِٖ ًإ٭بَّىا أىٍمريهي ًإذىا أىرىادى شى
( لىٍقنىاهي ًمٍن نيٍطفىةو فىً ذىا ىيوى خىًصي ه ميًةْبه ٍنسىافي أىانَّ خى ( ٕٕأىكىملىٍ يػىرى اإٍلً

ـى كىًىيى رىًمي ه  ٍلقىوي قىاؿى مىٍن ٰبيًٍيي اٍلًعتىا كىضىرىبى لىنىا مىثىالن كىنىًسيى خى
ا أىكَّؿى مىرَّةو كىىيوى ًبكيلًٌ خىلٍ ٖٕ) قو عىًلي ه ( قيٍل ٰبيًٍييهىا الًَّذم أىٍنشىاىىى
رنا فىً ذىا أىنٍػتيٍ  ًمٍنوي ٕٗ) ًر اأٍلىٍخضىًر انى ( الًَّذم جىعىلى لىكيٍ  ًمنى الشَّجى

ٕٕ-ّٖ ِِٕ 
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لىقى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى ًبقىاًدرو عىلىى َٖتيوًقديكفى ) ( أىكىلىٍيسى الًَّذم خى

ؽي اٍلعىًلي ي ) ٍمريهي ًإذىا أىرىادى ( ًإ٭بَّىا أى ُٖأىٍف ٱبىٍليقى ًمثٍػلىهيٍ  بػىلىى كىىيوى ا٣بٍىالَّ
ئنا أىٍف يػىقيوؿى لىوي كيٍن فػىيىكيوفي ) يػٍ ( فىسيٍةحىافى الًَّذم بًيىًدًه مىلىكيوتي  ِٖشى

 كيلًٌ شىٍيتو كىإًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى 

 الصافات

( ( فىالتَّالًيىاًت ذًٍكرنا )ِ( فىالزَّاًجرىاًت زىٍجرنا )ُكىالصَّافَّاًت صىفِّاّ )
 ُّٖ ْ-ُ ًإ٥بىىكيٍ  لىوىاًحده ًإفَّ 

( انيوا يػىٍعةيديكفى ( ًمٍن ديكًف ِِاٍحشيريكا الًَّذينى ظىلىميوا كىأىٍزكىاجىهيٍ  كىمىا كى
 ٖٓ ِّ-ِِ اَّللًَّ فىاٍىديكىيٍ  ًإاى ًصرىاًط ا١بٍىًحي ً 

 لىقىكيٍ  كىمىا تػىٍعمىليوفى  ِٔ ٔٗ كىاَّللَّي خى

تًًو كىلًيػىتىذىكَّرى أيكليو األٍلةىاًب  ص~ بػَّريكا آايى  َِٖ،ُْٕ ِٗ ًكتىابه أىنزٍلنىاهي إًلىٍيكى ميةىارىؾه لًيىدَّ

 الزمر

 قيٍل ىىٍل يىٍستىًوم الًَّذينى يػىٍعلىميوفى كىالًَّذينى الى يػىٍعلىميوفى ًإ٭بَّىا يػىتىذىكَّري أيكليو
 َِّ ٗ اأٍلىٍلةىابً 

  ا ًلرىجيلو ضىرىبى اَّللَّي مىثىال رىجيال ًفيًو شيرىكىاتي ميتىشىاًكسيوفى كىرىجيال سىلىمن
ًف مىثىال ا٢بٍىٍمدي َّللًًَّ بىٍل أىٍكثػىريىيٍ  ال يػىٍعلىميوفى   ىىٍل يىٍستىًوايى

ِٗ ُْٖ 

ٍدؽً  كىالًَّذم جىات  مَّا (٥بىي ّّ) اٍلميتػَّقيوفى  ىي ي  أيٍكلىًئكى  بًوً  كىصىدَّؽى  اًبلصًٌ
 اٍلميٍحًسًنْبى  جىزىات ذىًلكى  رى ًًٌ ٍ  ًعندى  يىشىاتكفى 

ّّ – 
ّْ 

ُٔٓ 

  ٍَّل ىين قيٍل أىفػىرىأىيٍػتيٍ  مىا تىٍدعيوفى ًمٍن ديكًف اَّللًَّ ًإٍف أىرىادىً ى اَّللَّي ًبضيرٌو ىى
قيٍل حىٍسيبى كىاًشفىاتي ضيرًًٌه أىٍك أىرىادىً  ًبرىٍٞبىةو ىىٍل ىينَّ ٩بيًٍسكىاتي رىٍٞبىًتًو 

 اَّللَّي عىلىٍيًو يػىتػىوىكَّلي اٍلميتػىوىكًٌليوفى 
ّٖ ُّٕ 

 قيًل اللَّهي َّ فىاًطرى السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرًض عىاملى اٍلغىٍيًا كىالشَّهىادىًة أىٍنتى
 ْْ ْٔ ٙبىٍكي ي بػىٍْبى ًعةىاًدؾى ُب مىا كىانيوا ًفيًو ٱبىٍتىًلفيوفى 

  ًَّقيٍل ايى ًعةىاًدمى الًَّذينى أىٍسرىفيوا عىلىى أىنٍػفيًسًهٍ  ال تػىٍقنىطيوا ًمٍن رىٍٞبىًة اَّلل
يعنا   ُْٔ ّٓ ًإفَّ اَّللَّى يػىٍغًفري الذُّنيوبى ٝبًى

 اًلقي كيلًٌ شىٍيتو كىىيوى عىلىى كيلًٌ شىٍيتو كىًكيله  ِٔ ِٔ  اَّللَّي خى
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 كىًإاى الًَّذينى ًمٍن قػىٍةًلكى لىًئٍن أىٍشرىٍكتى لىيىٍحةىطىنَّ كىلىقىٍد أيكًحيى إًلىٍيكى

 عىمىليكى كىلىتىكيونىنَّ ًمنى ا٣بٍىاًسرًينى 
ٔٓ ِِْ 

  َّكىنيًفخى ُب الصُّوًر فىصىًعقى مىٍن ُب السَّمىاكىاًت كىمىٍن ُب اأٍلىٍرًض ًإال
ـه يػىٍنتيريكفى   ِٓٔ،ُُٗ ٖٔ      مىٍن شىاتى اَّللَّي ٍبيَّ نيًفخى ًفيًو أيٍخرىل فىً ذىا ىيٍ  ًقيىا

 كىنيًفخى ُب الصُّوًر فىصىًعقى مىٍن ُب السَّمىاكىاًت كىمىٍن ُب اأٍلىٍرًض ًإالَّ مىٍن
 ِٓٔ ٖٔ شىاتى اَّللَّي 

 ـه يػىٍنتيريكفى  ِٓٔ ٖٔ ٍبيَّ نيًفخى ًفيًو أيٍخرىل فىً ذىا ىيٍ  ًقيىا

 ا كىفيًتحىٍت كىًسيقى الًَّذينى اتػَّقىٍوا رىبػَّهيٍ  ًإاى ا١بٍىنًَّة زيمىرنا حىٌبَّ ًإذىا جىاتيكىى
اًلًدينى  تيٍ  فىاٍدخيليوىىا خى ـه عىلىٍيكيٍ  ًطةػٍ  أىبٍػوىابػيهىا كىقىاؿى ٥بىيٍ  خىزىنػىتػيهىا سىالى

ّٕ ِّٖ 

  ٍتي ـه عىلىٍيكيٍ  ًطةػٍ  ِّٖ ّٕ   سىالى
 اًلًدينى  ِّٖ ّٕ   فىاٍدخيليوىىا خى
   ًًٌٍ ٍوًؿ اٍلعىٍرًش ييسىةًٌحيوفى ٕبىٍمًد رى ًئكىةى حىافًٌْبى ًمٍن حى كىتػىرىل اٍلمىالى

نػىهيٍ  اًب٢بٍىقًٌ كىًقيلى ا٢بٍىٍمدي َّللًًَّ رىبًٌ اٍلعىالىًمْبى  كىقيًضيى بػىيػٍ
 ٕٓ ُٖٕ 

ٍولىوي ييسىةًٌحيوفى ًٕبىٍمًد رى ًًٌٍ  كىيػيٍؤًمنيوفى   غافر الًَّذينى ٰبىًٍمليوفى اٍلعىٍرشى كىمىٍن حى
  بًوً 

ٕ ُّٗ 

 
 فصلت

 ًفػىقىضىاىينَّ سىٍةعى ٠بىىوىاتو ُب يػىٍومىٍْب         ُِ ٖٓ،ْٓ 
  ٍتٍػهي ةُّوا اٍلعىمىى عىلىى ا٥ٍبيدىل فىاىخىذى يٍػنىاىيٍ  فىاٍستىحى كىأىمَّا ٜبىيودي فػىهىدى

اًب ا٥ٍبيوًف ٗبىا كىانيوا يىٍكًسةيوفى   ْٖ ُٕ صىاًعقىةي اٍلعىذى

 ٍلًفًو تػىٍنزًيله ًمٍن حىًكي و ٍيًو كىالى ًمٍن خى ٍتًيًو اٍلةىاًطلي ًمٍن بػىٍْبً يىدى الى أيى
يدو          ٞبًى

ِْ ِِِ،ِْٖ 

 ى ٥بىيٍ  أىنَّوي ا٢بٍىقُّ أىكىملٍى تًنىا ُب اآلفىاًؽ كىُب أىنٍػفيًسًهٍ  حىٌبَّ يػىتػىةػىْبَّ سىنيرًيًهٍ  آايى
  يىٍكًف ًبرىبًٌكى أىنَّوي عىلىى كيلًٌ شىٍيتو شىًهيده 

ّٓ ْٖ 

 الشورل
 
 

 ًمٍثًلًو شىٍيته كىىيوى السًَّميعي اٍلةىًصّبي  ُِّ،ُُْ ُُ           لىٍيسى كى

 كىًإنَّكى لىتػىٍهًدم ًإاى ًصرىاطو ميٍستىًقي و ِٓ ْٖ 

   ًإذىا بيٌشرى أىحىديىيٍ  ٗبىا ضىرىبى لًلرٍَّٞبىًن مىثىال ظىلَّ كىٍجهيوي ميٍسوىدِّا ُٕ ُٕٗ 
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 الزخرؼ

 ميًةْبو أىكىمىٍن يػينىشَّاي ُب ا٢ٍبًٍليىًة كىىيوى ُب ا٣بًٍصىاـً غىيػٍري ُٖ ُٕٗ 
  ٍٍلقىهي اثن أىشىًهديكا خى ًئكىةى الًَّذينى ىيٍ  ًعةىادي الرٍَّٞبىًن ًإانى كىجىعىليوا اٍلمىالى

 ُٔٗ،ُٖٖ ُٗ   سىتيٍكتىاي شىهىادىتػيهيٍ  كىييٍساىليوفى 

 ًلكى ًمٍن ًعٍل و ًإٍف ىيٍ  مىا ٥بىيٍ  ًبذى ىيٍ  كىقىاليوا لىٍو شىاتى الرٍَّٞبىني مىا عىةىٍدانى
 ْٕ َِ  ًإالَّ ٱبىٍريصيوفى 

  ٍىي  ُٖٗ َِ كىقىاليوا لىٍو شىاتى الرٍَّٞبىني مىا عىةىٍدانى
 مىا ٥بىيٍ  ًبذىًلكى ًمٍن ًعٍل و ًإٍف ىيٍ  ًإال ٱبىٍريصيوفى  َِ ُٖٗ 
  ا ًصرىاطه ميٍستىًقي ه ٍتػىريفَّ ً ىا كىاتًَّةعيوًف ىىذى  ِٕٓ ُٔ كىًإنَّوي لىًعٍل ه لًلسَّاعىًة فىالى ٛبى
( نىا رىبُّكى قىاؿى ًإنَّكيٍ  مىاًكثيوفى دىٍكا ايى مىاًلكي لًيػىٍقًض عىلىيػٍ ( لىقىٍد ٕٕكىانى

نىاكيٍ  اًب٢بٍىقًٌ كىلىًكنَّ أىٍكثػىرىكيٍ  لًٍلحىقًٌ كىارًىيوفى   ًجئػٍ
ٕٕ،ٕٖ ِٖٖ 

  هي ًعٍل ي السَّاعىًة كىإًلىٍيًو تػيٍرجىعيوفى  ِٓٓ ٖٓ كىًعٍندى
 كىلىًئٍن سىاىٍلتػىهيٍ  مىٍن خىلىقه  لىيػىقيولينَّ اَّللَّي ٖٕ َٓ 
 فىاىىنَّ يػيٍؤفىكيوفى ٖٕ َٓ 

  األحقاؼ
 ىي ٍ  كىال عىلىٍيًه ٍ  خىٍوؼه  فىال اٍستػىقىاميوا ٍبيَّ  رىبػُّنىا اَّللَّي  قىاليوا الًَّذينى  ًإفَّ

ٰبىٍزىنيوفى 
  ُّ ُٔٔ 

 دمحم

 ًةيًل اَّللًَّ فػىلىٍن ييًضلَّ أىٍعمىا٥بىيٍ  )كىالًَّذينى قيًتليوا ُب يػىٍهًديًهٍ  ْسى ( سى
٥بىي ٍ   كىييٍصًلحي ابى

ْ-ٓ ٖٓ 

 ٍ ىيٍ  تػىٍقوىاىي ٍكا زىادىىيٍ  ىيدلن كىآاتى  ُٖٔ،ْْ ُٕ     كىالًَّذينى اٍىتىدى
  َّا فىاىىن ٍتًيػىهيٍ  بػىٍغتىةن فػىقىٍد جىاتى أىٍشرىاطيهى فػىهىٍل يػىٍنتيريكفى ًإالَّ السَّاعىةى أىٍف أتى

 ٥بىيٍ  ًإذىا جىاتىتٍػهيٍ  ذًٍكرىاىيٍ  
ُٖ ِٓٓ 

 فىاٍعلىٍ  أىنَّوي الى إًلىوى ًإالَّ اَّللَّي  ُٗ ّٗ 
 بػَّريكفى اٍلقيٍرآفى أىـٍ عىلىى قػيليوبو أىقٍػفىا٥بيىا  َِٖ ِْ  أىفىال يػىتىدى

 الفتح
 ىيوى الًَّذم أىنٍػزىؿى السًَّكينىةى ُب قػيليوًب اٍلميٍؤًمًنْبى لًيػىٍزدىاديكا ًإٲبىاانن مىعى

 ًإٲبىاً ً ٍ 
ْ ُٖٔ 

  ٍئنا ًإٍف أىرىادى ًبكيٍ  ضىرِّا أىٍك أىرىادى ًبكي يػٍ ًٍلكي لىكي  مًٌنى اَّللًَّ شى  ّْ ُُقيٍل فىمىن ٲبى
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   نػىٍفعنا
 تيٍ  ًمٍن قػىٍةلي ا تػىوىلَّيػٍ فىً ٍف تيًطيعيوا يػيٍؤًتكي ي اَّللَّي أىٍجرنا حىسىننا كىًإٍف تػىتػىوىلٍَّوا كىمى

ا اابن أىلًيمن  ُّْ ُٔ  يػيعىذًٌٍبكيٍ  عىذى

 اضتجرات

  نػىهيمىا فىً ٍف بػىغىٍت كىًإٍف طىائًفىتىاًف ًمنى اٍلميٍؤًمًنْبى اقٍػتػىتػىليوا فىاىٍصًلحيوا بػىيػٍ
اٮبيىا عىلىى اأٍليٍخرىل فػىقىاتًليوا الًٍَّب تػىٍةًغي حىٌبَّ تىًفيتى ًإاى أىٍمًر اَّللًَّ فىً ٍف  ًإٍحدى

نػىهيمىا اًبٍلعىٍدًؿ كىأىٍقًسطيوا ًإفَّ  اُّ اٍلميٍقًسًطْبى  فىاتىٍت فىاىٍصًلحيوا بػىيػٍ اَّللَّى ٰبًي
( ًإ٭بَّىا اٍلميٍؤًمنيوفى ًإٍخوىةه فىاىٍصًلحيوا بػىٍْبى أىخىوىٍيكيٍ  كىاتػَّقيوا اَّللَّى لىعىلَّكيٍ  ٗ)

 تػيٍرٞبىيوفى 

ٗ-َُ ُٕٓ 

 ؽ~

 ( مىاًؿ قىًعيده ( مىا ًُٕإٍذ يػىتػىلىقَّى اٍلميتػىلىقًٌيىاًف عىًن اٍليىًمًْب كىعىًن الشًٌ
ٍيًو رىًقياه عىًتيده    يػىٍلًفظي ًمٍن قػىٍوؿو ًإالَّ لىدى

ُٕ-ُٖ ُِٗ،ُٗٓ 

 ٍيًو رىًقياه عىًتيده  ُْٖ ُٖ مىا يػىٍلًفظي ًمٍن قػىٍوؿو ًإالَّ لىدى
 ـو كىمىا نػىهيمىا ُب ًستًَّة أىايَّ لىٍقنىا السَّمىاكىاًت كىاأٍلىٍرضى كىمىا بػىيػٍ كىلىقىٍد خى

  مىسَّنىا ًمن لُّغيوبو 
ّٖ ُِّ 

 الذارايت
  ًٍنسى ًإالَّ لًيػىٍعةيديكف لىٍقتي ا١بًٍنَّ كىاإٍلً  َُِ،ّْ ٔٓ كىمىا خى
  ًإفَّ اَّللَّى ىيوى الرَّزَّاؽي ذيك اٍلقيوًَّة اٍلمىًتْبي ٖٓ ّْ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النجم

 ( ًإٍف ىيوى ًإالَّ كىٍحيه ييوحىىّكىمىا يػىٍنًطقي عىًن ا٥ٍبىوىل ) ّ،ْ َِْ 
( ذيك ًمرَّةو فىاٍستػىوىلٓعىلَّمىوي شىًديدي اٍلقيوىل ) ٔ،ٓ ُٖٔ 
 تػىهىى )ُّأيٍخرىل )كىلىقىٍد رىآىهي نػىٍزلىةن ( ًعٍندىىىا ُْ( ًعٍندى ًسٍدرىًة اٍلمينػٍ

نَّةي اٍلمىٍاكىل  ِِٖ ُٓ-ُّ جى

 تًٍلكى ًإذان ًقٍسمىةه   *كىمىنىاةى الثَّالًثىةى األيٍخرىل*أىفػىرىأىيٍػتي ي الالَّتى كىاٍلعيزَّل
ؤيكيٍ  مىا أىنٍػزىؿى اَّللَّي ً ىا  *ًضيزىل  تيميوىىا أىنٍػتيٍ  كىآابى ًإٍف ًىيى ًإالَّ أى٠ٍبىاته ٠بىَّيػٍ

اتىىيٍ   ًمٍن سيٍلطىافو ًإٍف يػىتًَّةعيوفى ًإالَّ التَّنَّ كىمىا تػىٍهوىل اأٍلىنٍػفيسي كىلىقىٍد جى
  ًمٍن رى ًًٌ ي ا٥ٍبيدىل

ُٗ- 
ِّ 

ُُْ 

  ًإفَّ الًَّذينى ال يػيٍؤًمنيوفى اًبآلًخرىًة لىييسىمُّوفى اٍلمىالًئكىةى تىٍسًميىةى األنٍػثىى
( كىمىا ٥بىيٍ  بًًو ًمٍن ًعٍل و ًإٍف يػىتًَّةعيوفى ًإال التَّنَّ كىًإفَّ التَّنَّ ال يػيٍغًِب ِٕ)

ِٕ-ِٖ ُٗٔ 
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ئنا يػٍ   ًمنى ا٢بٍىقًٌ شى

 ًئكىةى تىٍسًميىةى اأٍلينٍػثىىًإفَّ الًَّذينى الى يػيٍؤًمنيوفى  ُٖٖ ِٕ اًبآٍلىًخرىًة لىييسىمُّوفى اٍلمىالى
 َّٗبىا ُب صيحيًف ميوسىى كىًإبٍػرىاًىي ى الًَّذم كىَب ّٔ ُِْ 

 القمر
 رو لىٍقنىاهي ًبقىدى  ٗٓ ْٗ  ًإانَّ كيلَّ شىٍيتو خى
 ًةّبو ميٍستىطىره  َٔ ّٓ كىكيلُّ صىًغّبو كىكى

 الواقعة

 ( يىطيوؼي ُٔ( ميتًَّكًئْبى عىلىيػٍهىا ميتػىقىابًًلْبى )ُٓعىلىى سيريرو مىٍوضيونىةو )
افه ٨بيىلَّديكفى ) رًيقى كىكىٍاسو ًمٍن مىًعْبو ُٕعىلىٍيًهٍ  ًكٍلدى ( أبًىٍكوىابو كىأىابى

يػَّريكفى ُٗ( الى ييصىدَّعيوفى عىنػٍهىا كىالى يػيٍنزًفيوفى )ُٖ) ( كىفىاًكهىةو ٩بَّا يػىتىخى
ً  طىٍّبو ٩بَّا يىٍشتػىهيوفى )َِ) ( كىاىٍمثىاًؿ ِِ( كىحيوره ًعْبه )ُِ( كى٢بٍى

 اللٍُّؤليًؤ اٍلمىٍكنيوًف 
 

ُٓ-ِّ ِّٖ 

 اضتديد

 مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيةىةو ُب اأٍلىٍرًض كىالى ُب أىنٍػفيًسكيٍ  ًإالَّ ُب ًكتىابو
ا ًإفَّ ذىًلكى عىلىى  اَّللًَّ يىًسّبه * ًلكىٍي الى أتىٍسىٍوا عىلىى مىا ًمٍن قػىٍةًل أىٍف نػىةػٍرىأىىى

اُّ كيلَّ ٨بيٍتىاؿو فىخيورو    فىاتىكيٍ  كىالى تػىٍفرىحيوا ٗبىا آىاتىكيٍ  كىاَّللَّي الى ٰبًي
ِّ،ِِ ٖٔ 

 مىا أىصىابى ًمٍن ميًصيةىةو ُب اأٍلىٍرًض كىالى ُب أىنٍػفيًسكيٍ  ًإالَّ ُب ًكتىابو
ا ًإفَّ ذىًلكى عىلىى اَّللًَّ يىًسّبه   ًمٍن قػىٍةًل أىٍف نػىةػٍرىأىىى

ِِ َٔ 

 ٍلنىا ريسيلىنىا اًبٍلةػىيًٌنىاًت كىأىنٍػزىٍلنىا مىعىهي ي اٍلًكتىابى كىاٍلًميزىافى لًيػىقيوـى لىقىٍد أىٍرسى
النَّاسي اًبٍلًقٍسًط كىأىنٍػزىٍلنىا ا٢بٍىًديدى ًفيًو أبىٍسه شىًديده كىمىنىاًفعي لًلنَّاًس كىلًيػىٍعلى ى 

  اَّللَّي مىٍن يػىٍنصيريهي كىريسيلىوي اًبٍلغىٍيًا ًإفَّ اَّللَّى قىًومّّ عىزًيزه 
ِٓ ِٗٔ 

 اجملادلة

 يعه بىًصّبه  كىاَّللَّي يىٍسمىعي ٙبىىاكيرىكيمىا ًإفَّ اَّللَّى  ُُٕ ُ  ٠بًى

 أىملىٍ تػىرى أىفَّ اَّللَّى يػىٍعلى ي مىا ُب السَّمىاكىاًت كىمىا ُب اأٍلىٍرًض مىا يىكيوفي ًمٍن
ثىةو ًإالَّ ىيوى رىابًعيهيٍ  كىالى ٟبىٍسىةو ًإالَّ ىيوى سىاًدسيهيٍ  كىالى أىٍدىنى ًمٍن  ٪بىٍوىل ثىالى

مىعىهيٍ  أىٍينى مىا كىانيوا ٍبيَّ يػينػىةًٌئػيهيٍ  ٗبىا عىًمليوا يػىٍوـى ذىًلكى كىالى أىٍكثػىرى ًإالَّ ىيوى 
 اٍلًقيىامىًة ًإفَّ اَّللَّى ًبكيلًٌ شىٍيتو عىًلي ه 

ٕ َُّ 
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 اضتشر

 ىيوى اَّللَّي الًَّذم الى ًإلىوى ًإالَّ ىيوى  ِِ ّٗ 

  ىيوى اَّللَّي الًَّذم الى إًلىوى ًإالَّ ىيوى اٍلمىًلكي ِّ ِْ 

  ىيوى اَّللَّي ا٣بٍىاًلقي اٍلةىارًئي اٍلميصىوًٌري لىوي اأٍلى٠ٍبىاتي ا٢ٍبيٍسُبى ِْ ِْ 
ران ًبرىسيوؿو أيىٌٍب ًمٍن بػىٍعًدم ا٠ٍبيوي أىٍٞبىدي   الصف  ِْٕ ٔ كىميةىشًٌ

 التغابن

 كىصىوَّرىكيٍ  فىاىٍحسىنى صيوىرىكيٍ  كىإًلىٍيًو اٍلمىًصّبي ّ ْٕ 
 عىثينَّ ٍبيَّ لىتػينػىةػَّؤيفَّ ٗبىا   زىعى ى الًَّذينى كىفىريكا أىٍف لىٍن يػيةػٍعىثيوا قيٍل بػىلىى كىرىيبًٌ لىتػيةػٍ

 ِِٕ ٕ عىًمٍلتيٍ  كىذىًلكى عىلىى اَّللًَّ يىًسّبه 

 ٍ فىاتػَّقيوا اَّللَّى مىا اٍستىطىٍعتي ُٔ ٕٖ 

 الطبلؽ
 ٍسةيوي  ٗٗ ّ  كىمىٍن يػىتػىوىكٍَّل عىلىى اَّللًَّ فػىهيوى حى
 لًتػىٍعلىميوا أىفَّ اَّللَّى عىلىى كيلًٌ شىٍيتو قىًديره كىأىفَّ اَّللَّى قىٍد أىحىاطى ًبكيلًٌ شىٍيتو

ا  ًعٍلمن
ُِ ُٔ 

 التحرش

  رنا كىقيوديىىا النَّاسي ايى أىيػُّهىا الًَّذينى آىمىنيوا قيوا أىنٍػفيسىكيٍ  كىأىٍىًليكيٍ  انى
اده الى يػىٍعصيوفى اَّللَّى مىا أىمىرىىيٍ   ظه ًشدى ًئكىةه ًغالى ا مىالى كىا٢بًٍجىارىةي عىلىيػٍهى

 كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى 
ٔ ُٖٓ 

 ال يػىٍعصيوفى اَّللَّى مىا أىمىرىىيٍ  كىيػىٍفعىليوفى مىا يػيٍؤمىريكفى
     ٔ ُٖٔ،ُٖٖ 

 اظتلك
 ليوىكيٍ  أىيُّكيٍ  أىٍحسىني عىمىالن  ِْ ِ لًيػىةػٍ
 ليوىكيٍ  أىيُّكيٍ  أىٍحسىني عىمىالن  ٕٗ ِ  الًَّذم خىلىقى اٍلمىٍوتى كىا٢بٍىيىاةى لًيػىةػٍ
 خىلىقى كىىيوى اللًَّطيفي ا٣بٍىًةّبي أىال يػىٍعلى ي مىٍن ُْ ُٕ 

 ُّٗ ُٕ كىٰبىًٍملي عىٍرشى رىبًٌكى فػىٍوقػىهيٍ  يػىٍومىًئذو ٜبىىانًيىةه  اضتاقة

كىأىنَّوي كىافى رًجىاؿه ًمنى اأًلٍنًس يػىعيوذيكفى ًبرًجىاؿو ًمنى ا١بًٍنًٌ فػىزىاديكىيٍ   اصتن
 رىىىقان 

ٔ ُّْ 

 اظتدثر

 ًلكى يػىٍومىًئذو يػىٍوـه عىًسّبه )ٖالنَّاقيوًر ) فىً ذىا نيًقرى ُب ( عىلىى ٗ( فىذى
  اٍلكىاًفرًينى غىيػٍري يىًسّبو 

ٖ-َُ ِٕٔ 

( ًئكىةن َّعىلىيػٍهىا ًتٍسعىةى عىشىرى ( كىمىا جىعىٍلنىا أىٍصحىابى النَّاًر ًإالَّ مىالى
نىةن لًلًَّذينى كىفىريكا تػىهيٍ  ًإالَّ ًفتػٍ  ُْٗ ُّ-َّ كىمىا جىعىٍلنىا ًعدَّ
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  كىيػىٍزدىادى الًَّذينى آمىنيوا ًإٲبىاانن ُّ ُِٖ 
 ًكىمىا يػىٍعلى ي جينيودى رىبًٌكى ًإالَّ ىيوى كىمىا ًىيى ًإالَّ ذًٍكرىل لًٍلةىشىر  ُّ ُٔٗ 
( كىمىا يىٍذكيريكفى ًإالَّ أىٍف يىشىاتى اَّللَّي ىيوى أىٍىلي ٓٓفىمىٍن شىاتى ذىكىرىهي )

ٍغًفرىةً التػٍَّقوىل   كىأىٍىلي اٍلمى
ٓٓ-ٓٔ َٕ 

 القيامة
 ال أيٍقًس ي بًيػىٍوـً اٍلًقيىامىًة ُ ِٔٗ 
( ًضرىةه ًظرىةه ِِكيجيوهه يػىٍومىًئذو انى  ِٖٓ ِِ،ِّ ( ًإاى رى ًٌىا انى

يٍػنىاهي السًَّةيلى ًإمَّا شىاًكرنا كىًإمَّا كىفيورنا اإلنساف  ْٓ ّ ًإانَّ ىىدى
 َِّ ِ-ُ ( عىًن النػَّةىً  اٍلعىًتي ً ُيػىتىسىاتىليوفى )عى َّ  النبأ

 ُٖٓ ُٔ-ُٓ ( ًكرىاـو بػىرىرىةو ُٓأبًىٍيًدم سىفىرىةو )  عبس

 التكوير

 ٍكىًإذىا اٍلويحيوشي حيًشرىت  ٓ ِْٕ 
 ( كىمىا تىشىاتيكفى ًإالَّ أىٍف يىشىاتى اَّللَّي ًِٖلمىٍن شىاتى ًمٍنكيٍ  أىٍف يىٍستىًقي ى )

 ُٕ،ِٔ ِٖ،ِٗ ِ                 رىبُّ اٍلعىالىًمْبى 

 كىمىا تىشىاتيكفى ًإالَّ أىٍف يىشىاتى اَّللَّي رىبُّ اٍلعىالىًمْبى ِٗ ِٔ 

 االنفطار
  ٍ( يػىٍعلىميوفى مىا ُُ( ًكرىامنا كىاتًًةْبى )٢َُبىىاًفًتْبى )كىًإفَّ عىلىٍيكي

 ُْٖ ُِ-َُ ِ    تػىٍفعىليوفى 

( ًكرىامنا كىاتًًةْبى َُكىًإفَّ عىلىٍيكيٍ  ٢بىىاًفًتْبى )  َُ-ُُ ُْٗ 

 اظتطففٌن
 كىالَّ بىٍل رىافى عىلىى قػيليوً ًٍ  مىا كىانيوا يىٍكًسةيوفى ُْ ِٖ 
  ( ٍبيَّ ًإنػَّهيٍ  لىصىاليوا ُٓكىالَّ ًإنػَّهيٍ  عىٍن رى ًًٌٍ  يػىٍومىًئذو لىمىٍحجيوبيوفى )

  ا١بٍىًحي ً 
ُٓ ،ُٔ ّٖ 

 األعلى
(كىالًَّذم قىدَّرى ِ( الًَّذم خىلىقى فىسىوَّل)ُسىةًًٌح اٍس ى رىبًٌكى اأٍلىٍعلىى )

 ِ  فػىهىدىل
ُ-ّ ّْ،ْٖ 

 ا لىًفي الصُّحيًف  ُِْ ُٗ،ُٖ  ( صيحيًف ًإبٍػرىاًىي ى كىميوسىىُٖاأٍليكاى )ًإفَّ ىىذى
رى عىلىٍيًو رًٍزقىوي  الفجر هي فػىقىدى  ٓٓ ُٔ  كىأىمَّا ًإذىا مىا ابٍػتىالى

 ْٕ ٕ كىنػىٍفسو كىمىا سىوَّاىىا   الشمس
ًديىوي )  العلا نًيىةى ُٕفػىٍليىٍدعي انى  ُْٗ ُٖ-ُٕ ( سىنىٍدعي الزَّابى
رنا يػىرىهي ) الزلزلة يػٍ ٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو خى  ِٖٕ ٖ،ٕ( كىمىٍن يػىٍعمىٍل ًمثٍػقىاؿى ذىرَّةو شىرِّا ٕفىمىٍن يػىٍعمى
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 يػىرىهي 

( كىأىمَّا مىٍن ٕ( فػىهيوى ُب ًعيشىةو رىاًضيىةو )ٔفىاىمَّا مىٍن ثػىقيلىٍت مىوىازًينيوي ) القارعة
اًكيىةه ٖخىفٍَّت مىوىازًينيوي )  ِٖٕ ٗ-ٔ ( فىايمُّوي ىى

 ِّٔ ِ حىٌبَّ زيٍرًبيي اٍلمىقىاًبرى   التكاثر
ٍن خىٍوؼو  قريش  َُٔ ْ كىآمىنػىهي  مًٌ

 الكوثر
 ٍوثػىرى نىاؾى اٍلكى  ِٕٕ،ِٕٔ ُ ًإانَّ أىٍعطىيػٍ
 ٍفىصىلًٌ ًلرىبًٌكى كىا٫ٍبىر ِ ُِْ 

ا اٍلكىاًفريكفى ) الكافركف ( كىالى أىنٍػتيٍ  ِ( الى أىٍعةيدي مىا تػىٍعةيديكفى )ُقيٍل ايى أىيػُّهى
 ( كىالى أىانى عىاًبده مىا عىةىٍدًبيٍ ّعىاًبديكفى مىا أىٍعةيدي )

ُ-ٔ َِْ 

 

 فهرس األحاديث النبوية

 رقم الصفحة طرؼ اضتديث أك األثر                             الرتقيم

 أ )

 َُٓ (أخلف كعد كإذا كذب، حدث إذا: ثالث ا٤بنافق )آية
 ُُُ )أسالك بكلًٌ اس  ىو لك، ٠بيت بو نفسك(

 ُّّ )اس  هللا األعت  ُب سور من القراف(
 َِٓ (أعطيت ٟبسا مل يعطهن أحد قةلي نصرت ابلرعا مسّبة شهر)
 ُّٓ (أال أستحي من رجل تستحي منو ا٤بالئكة)

السنن، قلت  كالذم نفسي بيده كما قالت بنو  هللا أكرب إ ا)
  إسرائيل ٤بوسى

ُُْ 

 ُّّ )الله  إ  أسالك أبف لك ا٢بمد ال إلو إال أنت(
)أمرت أف أقاتل الناس حٌب يشهدكا أف ال إلو إال هللا، كأف دمحمان رسوؿ  

 ِ(     هللا
َِ،ُٔٔ 

 ُِٓ (أان سيد كلد آدـ يـو القيامة كأكؿ من ينشق عنو القرب)
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 يـو ا٣بالئق رؤكس على أمٍب من رجال يستخلر جل ك عز هللا أف )

 (القيامة
ِٕٗ 

 ُٕ (أف تؤمن اب كمالئكتو ككتابو كلقائو كرسلو كتؤمن ابلةعث ) 
 ُٖٔ (أف تؤمن اب كمالئكتو ككتةو كرسلو كاليـو اآلخر)

 ُّٗ (أف ال يةقْب ُب رقةة بعّب قالدة من كتر)
 ٖٔ (٦بوس ىذه األمةأ   )

 ُّٖ (انزعها ف  ا ال تزيدؾ إال كىنا)
 َِٔ،ِٗٓ (مغر ا من الشمس طلوع خركجا اآلايت أكؿ )إف

 َُْ (التولة شرؾ إف الرقى كالتمائ  ك)
 َِّ،َُّ (يفيق حٌب اجملنوف عن: ثالثة عن رفع القل  )إف
 ُِٗ (إف هللا يستحي من عةده إذا مد يداه إليو)

 ِٕٕ (اليمن من كصنعات أيلة بْب كما حوضي قدر )إف

 ُْْ (إنو ال يستغاث يب كإ٭با يستغاث اب)
ا   َُٓ  ()إف  تسعةن كتسعْب ا٠بنا، مائة إال كاحدن
أكصيك  ابلسمع كالطاعة ، ف نو من يعش منك  بعدم فسّبل اختالفنا  )

 (كثّبنا
ُّْ 

 َُٕ،ُٖٔ (أىٍك ًبٍضعه كىًستُّوفى شيٍعةىةن ) اإًلٲبىافي ًبٍضعه كىسىةػٍعيوفى 
 َّٖ ()السمع كالطاعة على ا٤برت ا٤بسل  فيما أحا ككره ما مل يؤمر ٗبعصية

 ّٔ (الضعيف ا٤بؤمن من هللا إا كأحا خّب القول )ا٤بؤمن
 َّٖ،َّٕ (على السمع كالطاعة ُب ا٤بنشط كا٤بكره ابيعنا رسوؿ هللا ) )ب 

 )ث 
 ُِٔ،ِٗٓ (آمنت تكن مل إٲبا ا نفسا ينفع ال خرجن إذا )ثالث

 ُِٖ  ( جهن  ظهرم بْب فيجعل اب١بسر يؤتى )ٍب
 ِٕٕ (ا٤بسك من أطيا كرٰبو اللنب من أبيض ماؤه شهر مسّبة )حوضي )ح 
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 َُّ ()خيار أئمتك  الذم ٙبةو   كٰبةونك  )خ 

 ُّّ بو أعطى ()دعا هللا اب٠بو األعت  الذم إذا دعي بو أجاب كإذا سئل  )د 

 )ع 
 َّٗ ()عليك السمع كالطاعة ُب عسرؾ كيسرؾ

 ٖٔ  )عجةا ألمر ا٤بؤمنن إف أمره كلو خّب

 )ؼ 
 ٓٓ ()فاقدره يل، كيسره يل

 ِّٕ (إا ىرقل - -بكتاب من رسوؿ هللا  جيتـ إذ افةينا أان ابلش)

قد كاف ُب األم  قةلك  ٧بدَّثوف ، ف ف يكن ُب أمٍب أحد ف ف عمر بن ) )ؽ 
 (ا٣بطاب منه  

ُّٓ 

 )ؾ 
 ِٕٗ (كلمتاف خفيفتاف على اللساف ثقيلتاف ُب ا٤بيزاف) 
 ْٔ ٲبجسانو( أك ينصرانو أك يهودانو فابواه الفطرة على يولد مولود ) كل 

 )ؿ 

ا رجال ٰبا هللا كرسولىو )   ُّٔ،ُّٓ (ألعطْب الراية غدن

 ُِْ (لعن هللا من ذبح لغّب هللا، لعن هللا من لعن كالديو)

ا من أىل األرض خليال ، الٚبذت أاب بكر خليال)  ُّٓ (لو كنت متخذن
 ُّٓ (لياتْب على أمٍب ما أتى على بِب إسرائيل)

 )ـ 
 

 ِٓٓ (السائل من أبعل  عنها ا٤بسؤكؿ )ما
 ِّٓ (ما من األنةيات نيب إال أعطي ما مثلو آمن عليو الةشر)

 شوكة ٥با مفلطحة كحسكة ككالليا خطاطيف عليو مزلة )مدحضة
 ِِٖ (بنجد تكوف عقيفة

 َُٓ من أحصاىا دخل ا١بنة()

 ُّٖ  من تعلق ٛبيمة فال أًب هللا لو)

 َّٗ (ميتتو جاىلية)من خرج من الطاعة، كفارؽ ا١بماعة، فمات 
 َُّ (وػ)من خلع يدان من طاعة لقي هللا يـو القيامة ال حجة ل
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 رقم الصفحة طرؼ اضتديث أك األثر                             الرتقيم
 َُّ ()من رأل من أمّبه شيئان فليصرب ف نو من فارؽ ا١بماعة شربان 

 ُْٓ (من عمل عمال ليس عليو أمران فهو رد)

من نزؿ منزال فقاؿ: أعوذ بكلمات هللا التامات من شر ما )
 (خلق

ُّْ 

 )ك 

)كالذم نفسي بيده لقد ساؿ هللا اب٠بو األعت  الذم إذا دعي بو 
 أجاب ( 

ُّّ 

 ُٗ () كهللا إ  ألرجو أف أكوف أخشاك   
 ُٔ (كشره خّبه ابلقدر )كتؤمن 

 )م 
 

 َّٓ  مسالة( عن أعطيتها ف ف اإلمارة، تساؿ ال ٠برة بن الرٞبن عةد )اي
 ُٔٔ (بًًلسىانًًو كىملٍى يىٍدخيًل اإًلٲبىافي قػىٍلةىوي الى تػىٍغتىابيوا اٍلميٍسًلًمْبى )ايى مىٍعشىرى مىٍن آمىنى 

 ُٓٔ  )ٱبرج من النار من قاؿ ال إلو إال هللا
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 فهرس اظتصادر كاظتراجع

 القرآف الكرش.*

٦بمع  ٙبقيق ،الوسيطاظتعجم النجار،  القادر، دمحمعةد  الزايت، حامدإبراىي  مصطفى، أٞبد  .ُ
 (.د.ت ،: دار الدعوةد.ـ) د.ط،اللغة العربية، 

عةد قيق ٙب جامع األصوؿ يف أحاديث الرسوؿ أبو السعادات ا٤بةارؾ ا١بزرم،  األثّب،ابن  .ِ
 /ىػ  ُِّٗمكتةة دار الةياف، ،مطةعة ا٤بالح  ،مكتةة ا٢بلوا  د.ـ:)  ،ُط القادر األرنؤكط،

 ـ(. ُِٕٗ

طاىر  :قيق، ٙبكاألثرالنهاية يف غريب اضتديث ا١بزرم، السعادات ا٤بةارؾ  األثّب، أبوابن  .ّ
 ـ(.ُٕٗٗ /ىػ ُّٗٗا٤بكتةة العلمية،  بّبكت:) د.ط، ٧بمود دمحم الطناحي، الزاكل،أٞبد 

د.ـ: ) ،ُط ،العقليةك العقائد السلفية أبدلتها النقلية الةنعلي،  أٞبد بن حجر آؿ بوطامي .ْ
 ـ(.ُْٗٗ/قُُْٓدار الكتا القطرية،

 :د.ف)ا٤بدينة ا٤بنورة د.ط، ،العقدية اظتتعلقة ابإلمياف ابلرسل اظتباحثالنجار، أٞبد بن دمحم  .ٓ
 ق(.ُِّْ،

 د.ـ:د.ف،)د.ط،  عةد السالـ دمحم ىاركف،قيق ٙب ،هتذيب اللغةدمحم بن أٞبد،  ،األزىرم .ٔ
 (.د.ت

دمحم  قيقٙب ،اإلسبلميٌن كاختبلؼ اظتصلٌن مقاالتإ٠باعيل، ا٢بسن علي بن  األشعرم، أبو .ٕ
 ىػ(.ُّٖٗمكتةة النهضة ا٤بصرية،  د.ـ:) ، ٧ِبيي الدين عةد ا٢بميد،ط
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مركز الةحوث  قيق، ٙباظتفردات يف غريب القرآفاألصفها ، أبو القاس  ا٢بسْب بن دمحم،  .ٖ
 (.،د.تمكتةة نزار مصطفى الةاز:ا٤بكرمة د.ط، )مكة كالدراسات،

 ،) دمشق: دار القل  د.ط،،مفردات ألفاظ القرآفو القاس  ا٢بسْب بن دمحم، األصفها ، أب .ٗ
 (.د.ت

 ،العقيدة الطحاكية الدين، شرحصدر الدين دمحم بن عالت ، ابن أيب العز ا٢بنفي .َُ
)بّبكت : ا٤بكتا اإلسالمي،  د.ط، ٝباعة من العلمات ، ٚبريج  انصر الدين األلةا ، قيقٙب

 ـ(.ُٔٗٗ/ىػُُْٔ

: ، )بّبكتِط ،ختريج شرح الطحاكية البن أيب العز دمحم انصر الدين، ،األلةا  .ُُ
 ق(.ُُْْا٤بكتا اإلسالمي،

األحاديث الضعيفة كاظتوضوعة كأثرىا السيئ يف  سلسلةالدين، األلةا ، دمحم انصر  .ُِ
 .ـ(ُِٗٗ/ىػ ُُِْ: دار ا٤بعارؼ،، )الرايضُطاألمة  

اظتعاين يف تفسًن القرآف العظيم ركح  ،شهاب الدين ٧بمود بن عةد هللا ،األلوسي .ُّ
 ق(.ُُْٓ،دار الكتا العلمية ، )بّبكت:ُط ،علي عةد الةارم عطية ٙبقيق ،كالسبع اظتثاين

، ّطمصطفى ديا الةغا،  قيقٙب ،صحيح البخارمالةخارم، دمحم بن إ٠باعيل،  .ُْ
 .ـ(ُٕٖٗ /ق َُْٕ)بّبكت: دار ابن كثّب،

، ُ، طالسلفكالصفات عند  الكلية لؤلشتا القواعد  دمحم،إبراىي  بن ، الربيكاف .ُٓ
 .ـ(ُْٗٗ/ىػُُْْدار ا٥بجرة ، )الرايض:
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لدراسة العقيدة اإلسبلمية على مذىب أىل  اظتدخل دمحم،بن  الربيكاف، إبراىي  .ُٔ
 ـ(.ََِّ/قُِّْدار ابن القي ، :)الرايض ،ِط كاصتماعة السنة 

عادؿ بن  قيقٙب ،الصغرل اإلابنة دمحم،أيب عةد هللا عةيد هللا بن  بن بطة العكربم،ا .ُٕ
 ق(.ُّّْ كالتوزيع،)الرايض: دار األمر للنشر  ،ِط عةد هللا بن سعد،

 الدين عةد ا٢بميد، دمحمقيق ٙب ،الفرؽ بٌن الفرؽعةد القاىر بن طاىر،  ،الةغدادم .ُٖ
 .(د.ت ،دار ا٤بعرفة )بّبكت: د.ط،

دار الكتا  )بّبكت:  د.ط معامل التنزيل ا٢بسْب بن مسعود، ، الةغوم .ُٗ
 ـ(.ََِْ/ىػُِْْالعلمية،

 أٞبد دمحم شاكر قيقٙب ،اصتامع الصحيح سنن الرتمذم، بن عيسىالَبمذم، دمحم  .َِ
 (.د.ت )بّبكت: دار إحيات الَباث العريب،د.ط،  ،آخركفك 

د.ط،  ،الصفات اإلعتية تعريفها كأقسامها علي، خليفة بن بن دمحم، التميمي .ُِ
 .، د.ت(العا٤بيةجامعة ا٤بدينة )ماليزاي: 

علي بن  قيقٙب أسباب رفع العقوبة عن العبد ا٢بلي ، أٞبد بن عةد  ،ابن تيمية .22
 .د.ت( ،د.ف )د.ـ :،  طد. ، انيف الشحود

كالقرامطة بغية اظتراتد يف الرٌد على اظتتفلسفة ا٢بلي ، أٞبد بن عةد  ،ابن تيمية .ِّ
مكتةة العلـو كا٢بك ،  )ا٤بدينة ا٤بنورة:، ُط موسى الدكيش،ٙبقيق    كالباطنية )السبعينية

 (.ىػَُْٖ
، )ا٤بدينة ُسامل، طدمحم رشاد  ، ٙبقيقاالستقامة ا٢بلي ،أٞبد بن عةد  ،ابن تيمية .ِْ

 ق(.َُّْ،جامعة اإلماـ دمحم بن سعود ا٤بنورة:
ٙبقيق   اصتواب الصحيح ظتن بدؿ دين اظتسيح ا٢بلي ،أٞبد بن عةد  ،ابن تيمية .ِٓ
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 ق(.ُُْْ،دار العاصمة الرايض:)، ُ، طعلي حسن انصر ،عةد العزيز إبراىي  ،ٞبداف دمحم
 دمحم رشاد سامل،قيق ٙب ،در  تعارض العقل كالنقلأٞبد عةد ا٢بلي ، ابن تيمية،  .ِٔ

 ق(. ُُّٗ: دار الكنوز األدبية،د.ط، )الرايض
، )بّبكت: دار ا٤بعرفةد.ط،  ،الرد على اظتنطقيٌنابن تيمية، أٞبد عةد ا٢بلي ،  .ِٕ

 (.د.ت
   كاستعينوا ابلصرب كالصبلة :)رسالة يف قولو تعاىل ا٢بلي ،أٞبد بن عةد  ،ابن تيمية .22

 ، د.ط، )مصر: د.ف،د.ت(.ٙبقيق دمحم رشاد رفيق سامل
، د.ف )د.ـ:، ِسامل، طدمحم رشاد  قيقٙب ،الصفديةا٢بلي ، أٞبد بن عةد  ،ابن تيمية .ِٗ

 .(ىػَُْٔ
 ،ُسعيدام، طإبراىي   ، ٙبقيقاألصفهانيةالعقيدة أٞبد بن عةد ا٢بلي ،  ،ابن تيمية .َّ

 ق(.ُُْٓ)الرايض: مكتةة الرشد،
ٙبقيق أشرؼ بن عةد ،الواسطية العقيدة أٞبد بن عةد ا٢بلي ،  ،ابن تيمية .ُّ

 (.ـُٗٗٗق/َُِْالرايض: مكتةة أضوات السلف،،) ِطا٤بقصود،
، عطا القادر عةددمحم  قيقٙب ،الكربل الفتاكلا٢بلي ، أٞبد بن عةد  ،ابن تيمية .ِّ

 .(ـُٕٖٗ /ىػ َُْٖ ،العلميةدار الكتا  )د.ـ:، ُط عطا عةد القادرمصطفى 
 كتاب اإلمياف األكسط ضمن غتموع الفتاكل  أٞبد بن عةد ا٢بلي ، ،ابن تيمية .ّّ

 ـ(. ََِٓىػ /  ُِْٔ: دار الوفات، )الناشر ،ّطا١بزار، عامر  ،أنور الةاز قيقٙب
 قيقٙب ،الفتاكلكتاب اإلمياف الكبًن ضمن غتموع  أٞبد بن عةد ا٢بلي ، ،ابن تيمية .34

 ـ(. ََِٓىػ /  ُِْٔدار الوفات،  )الناشر: ،ّطا١بزار، عامر  ،أنور الةاز

، كتب كرسائل كفتاكل شيخ اإلسبلـ ابن تيمية ا٢بلي ،أٞبد بن عةد  ،ابن تيمية .ّٓ
 ، د.ت(.مكتةة ابن تيمية ، د.ط، )د.ـ :الرٞبن بن دمحم النجدم ٙبقيق عةد

ا١بزار، عامر  ،أنور الةاز قيقٙب ،الفتاكل غتموعا٢بلي ، أٞبد بن عةد  ،ابن تيمية .ّٔ
 ـ(. ََِٓىػ /  ُِْٔدار الوفات،  )الناشر:، ّط
، ُط دمحم رشاد سامل، قيقٙب ،منهاج السنة النبوية أٞبد بن عةد ا٢بلي ، ،ابن تيمية .ّٕ
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 (.، د.تمؤسسة قرطةةد.ـ: )
)القاىرة: ا٤بطةعة د.ط،  ،النبوات  أٞبد بن عةد ا٢بلي  ،ابن تيمية .ّٖ

 ق(.ُّٖٔالسلفية،
 . ـ(ُِٗٗدار الكتاب العريب، :)بّبكت، ِط التعريفات بن دمحم،  ا١برجا ، علي .ّٗ

)بّبكت: دار د.ط،  ،صيد اطتاطر، الرٞبنٝباؿ الدين أيب الفرج عةد ، ابن ا١بوزم .َْ
 ، د.ت(.الكتا العلمية

نزىة األعٌن النواظر يف علم الوجوه  الرٞبن،ابن ا١بوزم، ٝباؿ الدين أيب الفرج عةد  .ُْ
 /ىػ َُْْمؤسسة الرسالة، :بّبكت، )ُط دمحم عةد الكرمي كاظ  الراضي، قيقٙب كالنظائر 
 ـ(. ُْٖٗ

أٞبد عةد  قيقٙب الصحاح اتج اللغة كصحاح العربية  ٞباد،إ٠باعيل بن  ا١بوىرم، .ِْ
 .ق(ُّٗٗدار العل  للماليْب ، :)بّبكتد.ط،  الغفور عطار،

مصطفى  قيقٙب ،اظتستدرؾ على الصحيحٌن ،عةد هللابن ا٢باك  النيسابورم، دمحم  .ّْ
 ـ(.َُٗٗ/قُُُْ)بّبكت: دار الكتا العلمية، ،ُط عطا،عةد القادر 

شعيا  قيق، ٙبابن حباف برتتيب ابن بلباف صحيحالتميمي، ابن حةاف، دمحم  .ْْ
 (.ـُّٗٗ/ق ُُْْ: مؤسسة الرسالة، ، )بّبكتِط األرنؤكط،

 ،تعجيل اظتنفعة بزكائد رجاؿ األئمة األربعة علي،أٞبد بن  العسقال ،ابن حجر  .ْٓ
 ـ(.ُٔٗٗ)بّبكت: دار الةشائر، ،ُط إكراـ هللا إمداد ا٢بق، قيقٙب

عةد الوىاب بن عةد قيق ٙب ،التهذيب تقريب علي،بن  أٞبد ،حجر العسقال ابن  .ْٔ
 ق(.ُّٓٗكالنشر،دار ا٤بعرفة للطةاعة  )بّبكت: ،ِاللطيف، ط
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عدانف دركيش،  قيق، ٙبذيل الدرر الكامنة ، أٞبد بن علي،حجر العسقال ابن  .ْٕ
 (.ـُِٗٗ /ىػُُِْ د.ف، :)القاىرة د.ط،

 قيقٙب فتح البارم شرح صحيح البخارم  علي،أٞبد بن  العسقال ،ابن حجر  .ْٖ
 ق(.ُّٕٗدار ا٤بعرفة، )بّبكت: د.ط، العسقال ،أٞبد بن علي بن حجر أبو الفضل 

أٞبد عةد  قيقٙب ،الزكاجر عن اقرتاؼ الكبائرأٞبد بن دمحم،  ،بن حجر ا٥بيتمي .ْٗ
 (.ىػَُْٕدار الفكر،: بّبكت) ،ُط الشاُب،

 (.د.ت إقرا،مؤسسة  ، )القاىرة:ُط ،العقائدرسالة  الةنا،حسن  .َٓ

 ،اظتنصورة أعبلـ السنة اظتنشورة العتقاد الطائفة الناجيةا٢بكمي، حافظ بن أٞبد،  .ُٓ
 ىػ(.ُِِْكزارة الشؤكف اإلسالمية، :)ا٤بملكة العربية السعودية ،ِالقاضي، طحاـز قيق ٙب

  معارج القبوؿ بشرح سلم الوصوؿ إىل علم األصوؿ  حافظ بن أٞبد ،ا٢بكمي .ِٓ
 ـ(.َُٗٗ /ىػ َُُْ)الدماـ: دار ابن القي ، ،ُط عمر بن ٧بمود أبو عمر،قيق ٙب

، د.ف)د.ـ : د.ط ،  هللا مفهـو الصرب عند ابن تيمية رزتو  أبو ٞبزة الشامي، .ّٓ
 .د.ت(

القاىرة: مؤسسة )  د.ط اإلماـ أزتد بن حنبل  الشيةا ، مسندابن حنةل، أٞبد  .ْٓ
 د.ت(.قرطةة، 

ا٤بدنية )  د.ط منهج أىل السنة كاصتماعة كمنهج األشاعرة خالد بن عةد اللطيف،  .ٓٓ
 ق( .ُُِْمكتةة الغرابت، :ا٤بنورة
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 ،ُالدقاؽ، طأٞبد بن يوسف  قيقٙب شأف الدعا  ٞبد بن دمحم الةسٍب،  ،ا٣بطايب .ٔٓ
 ىػ(. َُْْ للَباث،دار ا٤باموف  د.ـ:)

قيق ٙب معامل السنن هبامش ؼتتصر سنن أيب داكد  ٞبد بن دمحم الةسٍب، ،ا٣بطايب .ٕٓ
إلدارات  : دار ا٤بعرفة، توزيع الر سة العامة)الرايض د.ط، أٞبد شاكر كدمحم حامد الفقي،

 (.د.ت ،الةحوث العلمية

 قيقٙب الكفاية يف علم الركاية أٞبد بن علي بن اثبت، أبو بكر  ا٣بطيا الةغدادم، .ٖٓ
 ق(.ُّٕٓا٤بكتةة العلمية، :)ا٤بدنية ا٤بنورة د.ط، ا٤بد ،إبراىي  ٞبدم 

)مكة ا٤بكرمة: دار الةاز للنشر  ،ْط اظتقدمة  عةد الرٞبن بن دمحم،، ابن خلدكف .ٗٓ
 ق(.ُّٖٗكالتوزيع،

دمحم ٧بي ٙبقيق ، كفيات األعياف كأنبا  أبنا  الزمافأٞبد بن دمحم، ، ابن خلكاف .َٔ
 ىػ(.ُّٕٔ ،مكتةة النهضة ا٤بصرية: د.ـ) ،ُالدين عةد ا٢بميد، ط

 )بّبكت: دار الكتاب العريب، د.ط، سنن أيب داكد  األشعث،أبو داكد، سليماف بن  .ُٔ
 (.د.ت

دمحم نعي   األرانؤكط،ٙبقيق شعيا  أعبلـ النببل     سًندمحم بن أٞبد ،الذىيب .ِٔ
 ىػ(.ُُّْ،مؤسسة الرسالة )بّبكت: ،ٗالعرقسوسي، ط

أبو دمحم أشرؼ بن عةد ا٤بقصود، ٙبقيق  العلو للعلي الغفار  أٞبد،دمحم بن  ،الذىيب .ّٔ
 ـ(.ُٓٗٗ السلف،)الرايض: مكتةة أضوات  ،ُط

 ـ(. ُٕٔٗ،الكتاب العريب بّبكت: دار) ،ُط الٌصحاح  ؼتتار بكر،دمحم أيب ، لرٌازما .ْٔ
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: جامعة ا٤بدينة )ماليزاي ،د.ط ،اآلاثر اإلميانية ألشتا  هللا اضتسىن رابب ٪بيا أمْب، .ٓٔ
 ـ(.َُِّ /ىػ ُّْْالعا٤بية،

 ،ُط ،جامع العلـو كاضتكمأبو الفرج عةد الرٞبن بن أٞبد،  ،ابن رجا ا٢بنةلي .ٔٔ
 ىػ(.َُْٖا٤بعرفة، ر)بّبكت: دا

، الذيل على طبقات اضتنابلةأبو الفرج عةد الرٞبن بن أٞبد،  ،ا٢بنةليابن رجا  .ٕٔ
 /ىػُِْٓمكتةة العةياف ، :)الرايض ،ُعةد الرٞبن بن سليماف العثيمْب، ط قيقٙب

 ـ(. ََِٓ

مكتةة  :)مصر ،ُط  سهل يف التوحيد كالعقيدة دمحم بن عةد الرازؽ، الرضوا ، .ٖٔ
 ـ(.َُُِ/قُّّْسلسةيل،

علي ٧بيي الدين  ٙبقيق معىن "ال إلو إال هللا" بدر الدين دمحم بن عةد هللا،  ،الزركشي .ٗٔ
 ـ(.ُٖٓٗىػ/ َُْٓ: دار االعتصاـ،)القاىرة ،ّط علي القرة،

دار العل   ، )بّبكت:ُٓط  األعبلـ دمحم،خّب الدين بن ٧بمود بن  ،الزركلي .َٕ
 ـ(.ََِِللماليْب، 

٧بمود دمحم الطناحي، عةد ٙبقيق  طبقات الشافعية  علي،بن عةد الوىاب  السةكي، .ُٕ
 ىػ(.ُّّٖ كشركاه،مطةعة عيسى الةايب ا٢بليب  د.ـ:) د.ط،الفتاح ا٢بلو، 

العقائد النسفية لنجم  شرحهللا، مسعود بن عمر بن عةد  ، بنالتفتازاىن سعد الدين .ِٕ
 ق(.ُِّٔشركة الصحافة العثمانية ، د.ـ:)  د.ط الدين عمر النسفي 

، ُط، القصيميةاألجوبة السعدية عن اظتسائل عةد الرٞبن بن انصر،  ،السعدم .ّٕ
 ـ(.ََِٓ/قُِْٔالةشائر اإلسالمية، بّبكت: دار)
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هبجة قلوب األبرار كقرة عيوف األخيار يف شرح  السعدم، عةد الرٞبن بن انصر، .ْٕ
كزارة الشئوف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعوة  السعودية:العربية  )ا٤بملكة ،ْط ،جوامع األخبار

 ىػ(.ُِّْكاإلرشاد،

 : مكتةةالسعودية، )ُط، الشافيةتوضيح الكافية عةد الرٞبن بن انصر،  ،السعدم .ٕٓ
 ىػ(.َُْٕ،ابن ا١بوزم

 عةيد بن علي العةيد، قيق، ٙبتفسًن األشتا  اضتسىن، السعدم، عةد الرٞبن انصر .ٕٔ
 ىػ(. ُُِْا٤بنورة: ا١بامعة اإلسالمية، )ا٤بدنيةد.ط، 

التنبيهات اللطيفة فيما احتوت عليو الواسطية من السعدم، عةد الرٞبن بن انصر،  .ٕٕ
 ىػ(.َُْٗ،ابن القي : دار الدماـ) ،ُط ،اظتباحث اظتنيفة

 ٙبقيقاظتناف  تيسًن الكرش الرزتن يف تفسًن كبلـ عةد الرٞبن بن انصر، ، السعدم .ٖٕ
 ـ(.َََِ/ىػ َُِْمؤسسة الرسالة، د.ـ:) ،ُط ،عةد الرٞبن بن معال اللوٰبق

 ،تيسًن اللطيف اظتناف يف خبلصة تفسًن القرآف السعدم، عةد الرٞبن بن انصر، .ٕٗ
كزارة الشئوف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعوة  السعودية:العربية  )ا٤بملكة ،ُط

 ىػ(.ُِِْكاإلرشاد،

اضتا الواضح اظتبٌن يف شرح توحيد عةد الرٞبن بن انصر بن عةد هللا، ، السعدم .َٖ
 ـ(.ُٖٔٗ/ىػَُْٔ،الرايض:مكتةة ا٤بعارؼ، )ُط األنبيا  كاظترسلٌن 

 ، )الر سةِط ،اطتطب اظتنربية على اظتناسباتالسعدم، عةد الرٞبن بن انصر،  .ُٖ
 .ىػ(ُُِْالعامة إلدارات الةحوث العلمية كاإلفتات كالدعوة كاإلرشاد،
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الدرة البهية شرح القصيدة التائية يف حل اظتشكلة عةد الرٞبن بن انصر، ، السعدم .ِٖ
 /ىػ ُُْٗأضوات السلف،مكتةة  :الرايض، )ُأشرؼ بن عةد ا٤بقصود، ط قيقٙب القدرية 
 ـ(.ُٖٗٗ

،ٙبقيق  رسالتاف يف فتنة الدجاؿ كأيجوج كمأجوجالسعدم، عةد الرٞبن بن انصر، .ّٖ
 ـ(.ََِٔق/ُِْٕ،)د.ـ،دار ابن ا١بوزم ،ِطأٞبد بن عةد الرٞبن بن عثماف القاضي،

الرايض الناضرة كاضتدائا النًنة الزاىرة يف العقائد  السعدم، عةد الرٞبن بن انصر، .ْٖ
 ـ(.ََِٓ/قُِْٔدار ا٤بنهاج، ، )القاىرة:ُط ،كالفنوف اظتتنوعة الفاخرة

كبياف موانع  ؤاؿ كجواب يف أىم اظتهمات س عةد الرٞبن بن انصر، ،السعدم   .ٖٓ
أضوات مكتةة  :الرايض، )ُأشرؼ بن عةد ا٤بقصود، ط قيقٙب )تعليم أصوؿ اإلمياف   اإلمياف

 ـ(.ُٖٗٗ /ىػ ُُْٗالسلف،

طريا الوصوؿ إىل العلم اظتأموؿ مبعرفة القواعد عةد الرٞبن بن انصر، ، السعدم .ٖٔ
 (.ـُّٗٗق/ُُّْابن تيمية،القاىرة: مكتةة ، )ُط ،كالضوابط كاألصوؿ

ا٤بؤسسة  )الرايض: د.ط، ،الفتاكل السعديةعةد الرٞبن بن انصر،  ،السعدم   .ٕٖ
 (.د.ت ،السعيدية

عةد الرزاؽ بن ٙبقيق  فتح الرحيم اظتلك العبلـ  بن انصر،السعدم، عةد الرٞبن  .ٖٖ
 ىػ(.ُُِْ)ا٤بملكة العربية السعودية: دار ابن ا١بوزم،  ،ُعةد اسن الةدر، ط

د.ـ: ، )ُط الفواكو الشهية يف اطتطب اظتنربية السعدم، عةد الرٞبن بن انصر،  .ٖٗ
 ـ(.ُُٗٗ/ىػ ُُِْالعامة إلدارات الةحوث العلمية كاإلفتات كالدعوة كاإلرشاد، الر سة
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ا٤برتضى قيق ٙب ،القوؿ السديد يف مقاصد التوحيدعةد الرٞبن بن انصر، ، السعدم .َٗ
 (.، د.تتحف النفائس الدكلية٦بموعة ال، )د.ـ: ُط الزين أٞبد،

عةد هللا  ، تقدمي:األكابد  غتموع الفوائد كاقتناص عةد الرٞبن بن انصر ،السعدم .ُٗ
العربية السعودية: دار ابن  )ا٤بملكة د.ط، بن عةد الرٞبن الةساـ،

 .(ـََِّ/ق١ُِْْبوزم،ا

بن اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ عبد الرزتن عةد الرٞبن بن انصر، ، السعدم .ِٗ
السعودية: مركز صاّب بن صاّب الثقاُب بعنيزة )  د.ط   انصر السعدم)التفسًن

 ـ(.ُٖٖٗ/قَُْٖ،

اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ عبد الرزتن بن  عةد الرٞبن بن انصر، ،السعدم .ّٗ
السعودية: مركز صاّب بن صاّب )، د.ط   اجمللد األكؿ-)ثقافة إسبلمية انصر السعدم
 ـ(.َُٗٗ/قُُُْالثقاُب بعنيزة ،

اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ عبد الرزتن بن  عةد الرٞبن بن انصر،، السعدم .ْٗ
السعودية: مركز صاّب بن صاّب ) د.ط، اجمللد الثاين  -)ثقافة إسبلمية انصر السعدم
 ـ(.َُٗٗ/قُُُْالثقاُب بعنيزة ،

الرزتن بن اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ عبد عةد الرٞبن بن انصر،  ،السعدم .ٓٗ
السعودية: مركز صاّب بن صاّب الثقاُب بعنيزة )  د.ط )اضتديث   انصر السعدم

 ـ(.َُٗٗ /قُُُْ،
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اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ عبد الرزتن بن  عةد الرٞبن بن انصر، ،السعدم .ٔٗ
السعودية: مركز صاّب بن صاّب الثقاُب بعنيزة )  د.ط (،)العقيدة اإلسبلمية انصر السعدم

 ـ(.َُٗٗ/قُُُْ،

اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ عبد الرزتن بن  عةد الرٞبن بن انصر، ،السعدم .ٕٗ
 /قُُُْ)السعودية: مركز صاّب بن صاّب الثقاُب بعنيزة ،د.ط،    الفتاكلانصر السعدم)

 ـ(.َُٗٗ

اجملموعة الكاملة ظتؤلفات الشيخ عبد الرزتن بن  عةد الرٞبن بن انصر،، السعدم .ٖٗ
 /قُُُْالسعودية: مركز صاّب بن صاّب الثقاُب بعنيزة ،)   د.ط انصر السعدم)اطتطب  

 ـ(.َُٗٗ

، ِط ،منهج السالكٌن كتوضيح الفقو يف الدينالسعدم، عةد الرٞبن بن انصر،  .ٗٗ
 ـ(.ََِِ/ىػُِّْدار الوطن،)د.ـ:

أبو قيق ٙب اظتواىب الرابنية من اآلايت القرآنية  انصر،عةد الرٞبن بن  ،السعدم .ََُ
 ـ(.ُٔٗٗ/قُُْٕ، )الدماـ: رمادم للنشر، ِطعةد الرٞبن ٠بّب ا٤باضي، 

العقيدة السفارينية )الدرة اظتضية يف عقد أىل  السفاريِب،  س الدين دمحم بن أٞبد، .َُُ
 ،مكتةة أضوات السلف ، )الرايض:ُعةد ا٤بقصود، طبن  ٙبقيق أشرؼ  الفرقة اظترضية 

 ـ(.ُٖٗٗ

األثرية  كسواطع األسرارلوامع األنوار البهية  السفاريِب،  س الدين دمحم بن أٞبد، .َُِ
: مؤسسة ا٣بافقْب )دمشق ،ِط ،لشرح الدرة اظتضية يف عقد الفرقة اظترضية

 ـ(. ُِٖٗ /ىػ  َُِْكمكتةتها،
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دمحم قيق ، ٙبالصاضتٌنالببلتٌن من طيبات كلمات سلفنا  شذراتالصا٢بْب، سلفنا  .َُّ
 ىػ(. ُّٕٓ)القاىرة: مطةعة السنة امدية ، د.ط، حامد الفقي،

تيسًن العزيز اضتميد يف شرح كتاب سليماف بن عةد هللا بن دمحم بن عةد الوىاب،  .َُْ
 (.د.ت ،مكتةة الرايض ا٢بديثة :لرايض)ا  د.ط التوحيد 

عةاس، بن  إبراىي ، غني ايسر بن  قيقٙب ،تفسًن القرآفالسمعا ، منصور بن دمحم،  .َُٓ
 ـ(.ُٕٗٗىػ/ُُْٖد.ط، )الرايض: دار الوطن،

، ٙبقيق اإلكليل يف استنباط التنزيل السيوطي، جالؿ الدين عةد الرٞبن بن أيب بكر، .َُٔ
 ـ(. ُُٖٗىػ /  َُُْ،دار الكتا العلمية د.ط، )بّبكت: القادر،سيف الدين عةد 

بغية الوعاة يف طبقات اللغويٌن  جالؿ الدين عةد الرٞبن بن أيب بكر، ،السيوطي .َُٕ
 .د.ت( ،ا٤بكتةة العصرية )بّبكت: د.ط، الفضل إبراىي ،دمحم أبو  ، ٙبقيقكالنحاة

، ابلقرآفالبياف يف إيضاح القرآف  أضوا  ا٤بختار،الشنقيطي، دمحم األمْب بن دمحم  .َُٖ
 (.د.ت دار عامل الفوائد للنشر كالتوزيع، د.ـ:) د.ط، زيد،بكر بن عةد هللا أبو قيق ٙب

  د.ط البدر الطالع مبحاسن من بعد القرف السابع دمحم بن علي، ، الشوكا  .َُٗ
 (.د.ت ،دار الكتاب اإلسالمي القاىرة:)

:دار  )ا٤بنصورة، ِط عةد الرٞبن عمّبة، ، ٙبقيقالقديرفتح دمحم بن علي، ، الشوكا  .َُُ
 ـ(.ُٕٗٗ/ ىػُُْٖالوفات،

 ٞبدم بن عةد اجمليد السلفي، ٙبقيق ،اظتعجم الكبًنسليماف بن أٞبد،  الطربا ، .ُُُ
 ـ(.ُّٖٗ/ق َُْْ: مكتةة العلـو كا٢بك ،، )ا٤بوصلِط
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 ،ُط أٞبد دمحم شاكر،ٙبقيق  جامع البياف يف أتكيل القرآف دمحم بن جرير،  ،الطربم .ُُِ
 ـ(. َََِ/ىػ  َُِْ)بّبكت: مؤسسة الرسالة،

 /)األردف، ُط تعليق ٦بدم أبو عريش، ،العقيدة الطحاكية دمحم،أٞبد بن ، الطحاكم .ُُّ
 ـ(.ََُِ/قُُِْدار الةيارؽ للطةاعة كالنشر، :عماف

: ا٤بكتا بّبكت، )ُط كتاب السنة  ،بن عمرك ، أٞبدعاص بن أيب ا .ُُْ
 ىػ(.ََُْاإلسالمي،

يف الشيخ عبد الرزتن ابن سعدم كجهوده  ،الةدر العةَّادبن عةد اسن عةد الرزاؽ  .ُُٓ
 ـ(.ُّٗٗ/قُُْْمكتةة الرشد، :)الرايض ،ِط ،توضيح العقيدة

 :)الرايض ،ٔط الكواشف اصتلية عن معاين الواسطية  السلماف،عةد العزيز امد  .ُُٔ
 ـ(.ُٖٕٗ/قُّٖٗمكتةة الرايض ا٢بديثة،

 ،ُط دمحم بن سعيد القحطا ،ٙبقيق   السنة كتاب  حنةل،أٞبد بن بن  عةد هللا .ُُٕ
 ىػ(.َُْٔابن القي ، : دارالدماـ)

خوارمو  نواقضو عند أىل السنة  اإلمياف حقيقتو  ،األثرمعةد هللا بن عةد ا٢بميد   .ُُٖ
الرايض: مدار الوطن للنشر،  (،ُط عةد الرٞبن بن صاّب امود، مراجعة كتقدمي  كاصتماعة
 ـ(.ََِّ /قُِْْ

الرايض:  (،ُط ،الصاحليف عقيدة السلف  الوجيز، األثرمعةد هللا بن عةد ا٢بميد   .ُُٗ
 ـ(.ََِّ /قُِْْمدار الوطن للنشر، 
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 ،ِط ؾتد خبلؿ ذتانية قركف  علما ، الةساـعةد هللا بن عةد الرٞبن بن صاّب   .َُِ
 ق(. ُُْٗدار العاصمة، :)الرايض

 ،ْط إلسبلمية اؼتتصر تسهيل العقيدة  شرح ا١بربين،عةد هللا بن عةد العزيز  .ُُِ
 ق(.ُّّْمكتةة الرشد، :)الرايض

دار الوطن للنشر  ، )الرايض:ِ، طاضتسىنأشتا  هللا الغصن،  عةد هللا بن صاّب  .ُِِ
 ـ(.ُٗٗٗ /ىػَُِْ،

 اإلمامة العظمى عند أىل السنة كاصتماعة  الدميجي،عةد هللا بن عمر بن سليماف  .ُِّ
 ق(.َُْٖ: دار طيةة ،، )الرايضِط

-الشيخ  ابن سعدمفقو عةد هللا بن دمحم الطيار، سليماف بن عةد هللا أاب ا٣بيل ، .ُِْ
 ـ(.ُٔٗٗق/ُُْٔ)السعودية: دار العاصمة ،،ُط -رزتو هللا تعاىل

مكتةة  :)جدة ،ْط لدراسة العقيدة اإلسبلمية  مدخلضمّبية، ٝبعة  عثماف .ُِٓ
 ـ(.ََِّ/قُِّْالسوادم للتوزيع،

دار  ، )الرايض:ُط ،تفسًن آايت األحكاـ  دمحم بن صاّب بن دمحم، ابن عثيمْب .ُِٔ
 ق(. َُُْالوطن،

مدار الوطن  :الرايض)  د.ط التدمرية  تقريب دمحم،دمحم بن صاّب بن ، ابن عثيمْب .ُِٕ
 ق(.ُّّْللنشر، 

دار  )الرايض: ،ُط ،شرح أصوؿ اإلمياف  دمحم بن صاّب بن دمحم، ابن عثيمْب .ُِٖ
 ق(. َُُْالوطن،

فهد بن انصر  إعداد شرح العقيدة الواسطية  بن دمحم،ابن عثيمْب، دمحم صاّب  .ُِٗ
 ـ(.  ُٖٗٗ/قُُْٗدار الثراي ، :)الرايض، ُط السليماف،
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 القواعد اظتثلي يف صفات هللا كأشتائو اضتسىن دمحم بن صاّب بن دمحم،  ،ابن عثيمْب .َُّ
 (.ىػَُْٔ الكوثر،مكتةة  )الرايض: د.ط،

، ِط  القوؿ اظتفيد على كتاب التوحيد  دمحم بن صاّب بن دمحم، ابن عثيمْب .ُُّ
 (.ىػ ُِْْدار ابن ا١بوزم، :العربية السعودية ا٤بملكة)

فهد ٙبقيق  غتموع فتاكل كرسائل ابن عثيمٌن  بن دمحم، ابن عثيمْب، دمحم بن صاّب .ُِّ
 ىػ(. ُُّْدار الثراي، الوطن: )دار ،َُط بن انصر بن إبراىي  السليماف،

 ،ّعطا، طدمحم عةد القادر ٙبقيق  ،القرآف أحكاـهللا، ابن العريب، دمحم بن عةد  .ُّّ
 (.ـََِّ/قُِْْدار الكتا العلمية، :)بّبكت

ية كهلل األشتا  اضتسىن فادعوه هبا دراسة تربوية لآلاثر اإلميانعةد العزيز ا١بليل،  .ُّْ
 .ق(ُِْٗ طيةة،دار : د.ـ) ،ُط  اضتسىنكالسلوكية ألشتا  هللا 

  الدُّرىري علمات ٪بد األعالـ من عصر الشيخ دمحم بن عةد الوىاب إا عصران ىذا .ُّٓ
، )د.ـ: ٔط ،بن قاس عةد الرٞبن بن دمحم قيق ٙب ،السًَّنيَّةي يف األجوبة النجدية

 .(ـُٔٗٗىػ/ُُْٕد.ف،

 ،ُط ،اظتنتخب من كتب شيخ اإلسبلـ ابن تيميةعلوم بن عةد القادر السَّقَّاؼ،  .ُّٔ
 ـ(. ُٖٗٗىػ /  ُُْٗدار ا٥بدل، )الرايض:

، ط ذىبشذرات الذىب يف أخبار من  أٞبد،، عةد ا٢بي بن  ابن العماد العكرم .ُّٕ
 (. د.ت ،دار الكتا العلمية :)بّبكت ،ٕ

 ـ(.ََِْق/ُِّْ النفائس،: دار ، )األردفُ، طهللا اضتسىن أشتا عمر األشقر،  .ُّٖ

)األردف: ، ِ، ط اصتماعة أشتا  هللا كصفاتو يف معتقد أىل السنة كعمر األشقر،  .ُّٗ
 ـ(.ُْٗٗق/ُُْْدار النفائس، 
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 النفائس،دار  :)األردف، ْط ،الرسل كالرساالتعمر األشقر،  .َُْ
 ـ(.ُٖٗٗ/قَُُْ

 ـ(.ُٗٗٗ/قُُْٗ النفائس،دار  :)األردف، د.ط ،هللاالعقيدة يف عمر األشقر،  .ُُْ

 ـ(.ُٓٗٗ/قُُْٓ النفائس،دار  :)األردف، ٔط ،القيامة الكربلعمر األشقر،  .ُِْ

 ـ(.ُُٗٗ/قُُُْ النفائس،دار  :)األردف، ْطالقيامة الصغرل عمر األشقر،  .ُّْ

 د.ط، عةد الرٞبن بدكم، قيقٙب فضائح الباطنية  دمحم،أبو حامد دمحم بن  ،الغزايل .ُْْ
 (.د.ت ،)الكويت: مؤسسة دار الكتا الثقافية

 ىاركف،عةد السالـ دمحم  ، ٙبقيقاللغةمعجم مقاييس  زكراي،أٞبد بن ، ابن فارس  .ُْٓ
 (.قُّٗٗ،دار الفكر )بّبكت: د.ط،

 الفقي،دمحم حامد  ٙبقيق  السلطانية   األحكاـا٢بسْبالفرات، أيب يعلى دمحم بن  .ُْٔ
 ـ(.َََِ/قُُِْالكتا العلمية ، )لةناف: دار د.ط،

ا٤بؤسسة العربية للطةاعة  د.ـ:) ،ْط القاموس احمليط الفّبكز آابدم، ٦بد الدين،  .ُْٕ
 (.تكالٌنشر، د.

 (.ـُٕٖٗ)بّبكت: مكتةة لةناف، ،ُ، طاظتنًن اظتصباحدمحم، الفيومي، أٞبد بن  .ُْٖ

 ، ٙبقيقاضتديثقواعد التحديث من فنوف مصطلح  دمحم ٝباؿ الدين، ،القا٠بي .ُْٗ
 ـ(.ََِْ /قُِْٓ: مؤسسة الرسالة، )بّبكت، ُط مصطفى شيخ مصطفى،

، ٙبقيق عرفاف بن سلي  األسىن يف شرح أشتا  هللا اضتسىن ،أٞبددمحم بن القرطيب،  .َُٓ
 ـ(.ََِٔىػ/ُِْٕحسونة، د.ط، )بّبكت: ا٤بكتةة العصرية،
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دار  د.ـ:)، ُالصادؽ بن دمحم بن إبراىي ، ط ، ٙبقيقالتذكرة  أٞبددمحم بن  ،القرطيب .ُُٓ
 ق(.ُِْٓا٤بنهاج،

إحيات الَباث  بّبكت: دار) ،ُط اصتامع ألحكاـ القرآف   القرطيب، دمحم بن أٞبد .ُِٓ
 ـ(.ُٓٗٗ/قُُْٔالعريب،

 العلـو أجبد العلـو الوشي اظترقـو يف بياف أحواؿ القنوجي، صديق بن حسن،  .ُّٓ
 ـ(.ُٖٕٗ: دار الكتا العلمية، )بّبكت د.ط، عةد ا١بةار زكار، قيقٙب

اجتماع اصتيوش اإلسبلمية على غزك اظتعطلة ، أيوب ابن القي ، دمحم بن أيب بكر .ُْٓ
 ـ(.ُْٖٗىػ /َُْْ، )بّبكت: دار الكتا العلمية،ُط كاصتهمية 

ٙبقيق طو عةد  ،العاظتٌنإعبلـ اظتوقعٌن عن رب   ابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب .ُٓٓ
 ـ(.ُّٕٗد.ط، )بّبكت: دار ا١بيل، سعد، الرؤكؼ

 ،، ٙبقيق دمحم حامد الفقيإغاثة اللهفاف من مصائد الشيطاف  ابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب
 ـ(.ُٕٓٗىػ/ُّٓٗ، )بّبكت: دار ا٤بعرفة،ِط 

ٙبقيق ىشاـ عةد العزيز عطا،    بدائع الفوائد ابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب .ُٔٓ
 ـ(.ُٔٗٗىػ/ُُْٔ، )مكة ا٤بكرمة: مكتةة نزار مصطفى الةاز،ُط

دار  )د.ـ: د.ط، ،التبياف يف أقساـ القرآف ،ابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب .ُٕٓ
 د.ت(. ،الفكر

 تفسًن القرآف الكرش )ابن القيم   :التفسًن القيم، ابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب .ُٖٓ
 د.ت(. د.ف، )د.ـ: ، د.ط ٝبع دمحم أكيس الندكم،
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جبل  األفهاـ يف فضل الصبلة على دمحم خًن ابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب،  .ُٗٓ
، )الكويت: دار ِٙبقيق شعيا األرانؤكط، عةد القادر األرانؤكط، طاألانـ  
 ـ(.ُٕٖٗىػ/َُْٕالعركبة،

، اٍلكىايف ًلمىٍن سىأىؿى عىٍن الدَّكىاً  الشًَّايفاصتٍىوىابي  ،ابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب .َُٔ
 (.ـُٕٗٗىػ / ُُْٖ،دار ا٤بعرفة د.ط، )د.ـ:

هللا  عةدٙبقيق  ،رسالة ابن القيم إىل أحد إخوانو ،ابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب .ُُٔ
 ق(.َُِْ،فهرسة مكتةة ا٤بلك فهد الوطنية ، )الرايض:ُ، طبن دمحم ا٤بديفر

  الركح يف الكبلـ على أركاح األموات كاألحيا  ن أيب بكر أيوبابن القي ، دمحم ب .ُِٔ
 ـ(.ُٕٓٗىػ/ُّٓٗ،دار الكتا العلمية د.ط، )بّبكت:ابلدالئل من الكتاب كالسنة  

، )بّبكت: ِٕ، طزاد اظتعاد يف ىدم خًن العباد، ابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب .ُّٔ
 ـ(.ُْٗٗىػ /ُُْٓ،مؤسسة الرسالة، الكويت: مكتةة ا٤بنار اإلسالمية 

، ٝبع كترتيا أٞبد بن شرح أشتا  هللا اضتسىنابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب،  .ُْٔ
 ـ(.ََِٔىػ/ ُِْٕ، )القاىػرة: مكتةة الصفا، ُشعةاف، ط

شفا  العليل يف مسائل القضا  كالقدر كاضتكمة ابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب،  .ُٓٔ
ىػ /  ُّٖٗٙبقيق دمحم بدر الدين النعسا  ا٢بليب، د.ط، )بّبكت: دار الفكر، كالتعليل 
 ـ(. ُٖٕٗ

)ا٤بدينة ا٤بنورة:  ، د.ط،الصبلة كأحكاـ اتركها ،ابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب .ُٔٔ
 د.ت(. مكتةة الثقافة،
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 ، ٙبقيقالصواعا اظترسلة على اصتهمية كاظتعطلةابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب،  .ُٕٔ
 ـ(.ُٖٗٗىػ / ُُْٖ، )الرايض: دار العاصمة ،ّعلي بن دمحم الدخيل هللا، ط

ٙبقيق عمر بن   طريا اعتجرتٌن كابب السعادتٌن  ابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب .ُٖٔ
 ـ(.ُْٗٗىػ / ُُْْ، )الدماـ: دار ابن القي ،٧ِبمود، ط

،) ّط ،الشاكرينعدة الصابرين كذخًنة ، ابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب .ُٗٔ
 ـ(.ُٖٗٗىػ/ َُْٗ ،مكتةة دار الَباث :السعودية/ ا٤بدينة ا٤بنورة

، )بّبكت: دار الكتا ِ، ط   الفوائدابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب .َُٕ
 ـ(.ُّٕٗىػ/ُّّٗالعلمية،

   الكافية الشافية يف االنتصار للفرقة الناجية ابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب .ُُٕ
  ق(.ُِْٖ، )مكة ا٤بكرمة: دار عامل الفوائد،ُةد الرٞبن العريفي، ط ٙبقيق دمحم بن ع

 د.ط،  مفتاح دار السعادة كمنشور كالية العلم كاإلرادة ،ابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب .ُِٕ
 د.ت(. دار الكتا العلمية، )بّبكت:

مدارج السالكٌن بٌن منازؿ إايؾ نعبد كإايؾ ابن القي ، دمحم بن أيب بكر أيوب،  .ُّٕ
 ـ(.ُّٕٗىػ /ُّّٗ، )بّبكت: دار الكتاب العريب،ِٙبقيق دمحم حامد الفقي، ط نستعٌن 

،  ،ُط  اجمللي يف شرح القواعد اظتثلىكاملة الكوارم،  .ُْٕ )بّبكت: دار ابن حـز
 ـ(.ََِِ /ىػُِِْ

 ،ُط علي شّبم، ٙبقيق ،البداية كالنهاية  ابن كثّب، أبو الفدات إ٠باعيل بن عمر .ُٕٓ
 ـ(. ُٖٖٗىػ /  َُْٖالَباث العريب،)د.ـ: دار إحيات 
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سامي بن دمحم ٙبقيق    تفسًن القرآف العظيم أبو الفدات إ٠باعيل بن عمر ،ابن كثّب .ُٕٔ
 ـ(. ُٗٗٗ /ىػ َُِْدار طيةة للنشر كالتوزيع، د.ـ:) ،ِط سالمة،

األشتا  اضتسىن يف القراف الكرش كآاثرىا الوجدانية الكردم، عةد ا٢بميد راجح،  .ُٕٕ
 ـ(.ََِٕىػ/ُِْٖ، )عماف: دار ا٤باموف للنشر،ُط، كالسلوكية

ٙبقيق ، كاصتماعةأصوؿ اعتقاد أىل السنة  شرح ،ا٢بسنبن الاللكائي، ىةة هللا  .ُٖٕ
 ـ(.ُٓٗٗ /قُُْٔدار طيةة للنشر كالتوزيع، )الرايض:، ْط أٞبد بن سعد الغامدم،

)بّبكت: ، د.ط دمحم فؤاد عةد الةاقي،ٙبقيق  ،سنن ابن ماجو ابن ماجو، دمحم بن يزيد، .ُٕٗ
 (.د.ت ،دار الفكر

، )الكويت: مكتةة اإلماـ الذىيب، ٖط اصتامع أشتا  هللا اضتسىن  ماىر مقدـ، .َُٖ
 ـ(.َُُِىػ/ُِّْ

، ُط أٞبد مةارؾ الةغدادم،ٙبقيق  ،  األحكاـ السلطانيةبن دمحم ا٤باكردم، علي .ُُٖ
 ـ(.ُٖٗٗ /ق َُْٗ)الكويت: مكتةة دار ابن قتيةة،

فتح العليم العلي يف التعليا على تفسًن العبلمة  ا٤بغريب،دمحم بن أٞبد بن ا٢بسن   .ُِٖ
الدار الةيضات  )ا٤بغرب األقصى: د.ط، السالـ،تقدمي دمحم بن عةد  ،السعدم

 .(ـََِٗ/قَُّْ،

الصفات األعتية يف الكتاب كالسنة النبوية يف ضو  ، ا١بامىبن علي  دمحم أماف .ُّٖ
 ـ(.ََِِ/قُِّْ)عجماف: مكتةة الفرقاف،، ّط اإلثبات كالتنزيو 
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 :)الرايض ،ِط ،مواقف اجتماعية من حياة السعدم بن عةد الرٞبن السعدم، دمحم .ُْٖ
 ـ(.ََِٕ/قُِْٖ ،ا٤بيمافدار 

العربية  ، )ا٤بملكةِط القوؿ السديد شرح كتاب التوحيد دمحم بن عةد الوىاب،  .ُٖٓ
 ىػ(.ُُِْالسعودية: كزارة الشئوف اإلسالمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد،

العربية السعودية: كزارة الشؤكف  ، )ا٤بملكةِط ،الكبائر  دمحم بن عةد الوىاب .ُٖٔ
 ىػ(.َُِْاإلسالمية كاألكقاؼ كالدعوة كاإلرشاد،

ركضة الناظرين عن مآثر علما  ؾتد كحوادث   دمحم القاضي بن عثماف بن صاّب .ُٕٖ
 .ـ(ُّٖٗ/قَُّْ، طيةع ٗبطةعة ا٢بليب :)الرايض ،ِط السنٌن 

القضا  كالقدر يف ضو  الكتاب كالسنة كمذاىب الناس  امود،عةد الرٞبن صاّب  .ُٖٖ
 ـ(.ُٕٗٗ/ىػُُْٖ)الرايض: دار الوطن،  ،ِ، طفيو

 د.ط، ،من جواىر القاموس اتج العركس ا٢بسيِب،بن  الزبيدم، ٧بٌمدا٤برتضى  .ُٖٗ
 د.ت(.: دار ا٥بداية، د.ـ)

   مسائل اإلماـ أزتد بن حنبل كإسحاؽ بن راىويو ا٤بركزم، إسحاؽ بن منصور .َُٗ
 ـ(.ََِِىػ/ُِْٓا١بامعة اإلسالمية، ا٤بنورة:)ا٤بدينة ، ُطالعلمي، عمادة الةحث ٙبقيق 

 ،الصحيح اظتسمى صحيح مسلم   اصتامعالنيسابورم بن ا٢بجاجن مسل ، أبو ا٢بس .ُُٗ
 (.د.ت دار األفاؽ ا١بديدة، بّبكت،)بّبكت: دار ا١بيل د.ط، 

)الكويت:  ُط بدر الةدر،ٙبقيق  ،ذـ التأكيلموفق الدين ابن قدامة،  ،ا٤بقدسي .ُِٗ
 ىػ(.َُْٔالدار السلفية ،
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)األزىر: ا٤بطةعة  ،ُط ،جتريد التوحيد  تقي الدين أٞبد بن على، ا٤بقريزم .ُّٗ
 ق(. ُّّٕا٤بنّبية،

مكتةة ا٤بعارؼ للنشر  ، )د.ـ:ّط ،مباحث يف علـو القرآف القطاف، بن خليلمناع   .ُْٗ
 ـ(.َََِ /ىػ ُُِْكالتوزيع،

دمحم بن عةد هللا الوىييب، ٙبقيق  ،كتاب التوحيد أيب عةد هللا دمحم بن إسحاؽ، ،ابن منده .ُٓٗ
 .ـ(ََِٕ/ىػُِْٖدار ا٥بدم النةوم ، )مصر: ،ُالغصن، طموسى بن عةد العزيز 

 حامد الفقي، دمحمٙبقيق  ،سنن أيب داكد ؼتتصرالعتي ، عةد بن  زكي الدين، ا٤بنذرم .ُٔٗ
 (.د.ت ،دار ا٤بعرفة للطةاعة كالنشر )بّبكت: د.ط،

ُٕٗ.  ، ىػ َُُْ صادر،دار  بّبكت:، )ُط ،لساف العربابن منتور، دمحم بن مكـر
 ـ(.َُٗٗ/

)غزة: ا١بامعة د.ط،  ،تفسًنهمنهج الشيخ السعدم يف  ا٤برنخ،العةد سلي   انصر .ُٖٗ
 ـ(.ََِِ/قُِّْاإلسالمية ،

مباحث يف عقيدة أىل السنة كاصتماعة كموقف  ،الكرميبن عةد  العقلانصر  .ُٗٗ
 ق(.ُُِْالوطن للنشر، : دارالرايض) ،ُط اضتركات اإلسبلمية اظتعاصرة منها 

، ٓط ،اضتسىنالنهج األشتى يف شرح أشتا  هللا  ا٢بمود،بن  دمحم، الٌنجدم .ََِ
 ىػ(.ُِّْ الٌذىػيب،مكتةة األماـ  )الكويت:

 ،ِط عةد الفتاح أبو غدة،ٙبقيق  ،النسائي سننشعيا، النسائي، أٞبد بن  .َُِ
 .ـ(ُٖٔٗ/ق َُْٔ)حلا: مكتا ا٤بطةوعات اإلسالمية،
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سليماف عةد الغفار ٙبقيق  ،سنن النسائي الكربل النسائي، أٞبد بن شعيا، .َِِ
 ـ (.ُُٗٗ/قُُُْ: دار الكتا العلمية،، )بّبكتُط حسن، سيد كسركم الةندارم،

اجملموع شرح  مع التكملة مد ٪بيا ا٤بطيعي، ٧بي الدين ٰبٓب بن شرؼ، النوكم، .َِّ
 (.د.ت ،)مصر: مطةعة اإلماـد.ط،  علي يوسف، زكرايٙبقيق  ،اظتهذب

 ،ِط صحيح مسلم بن اضتجاج   اظتنهاج شرح ٰبٓب بن شرؼالنوكم، ٧بي الدين  .َِْ
 ق(.ُِّٗ)بّبكت: دار إحيات الَباث العريب،

ابن تيمية السلفي )نقده ظتسالك اظتتكلمٌن كالفبلسفة يف  خليل،بن دمحم  ،ىراس .َِٓ
 ـ(.ُْٖٗ/قَُْْدار الكتا العلمية، :)بّبكت، ُط ،اإلعتيات 

الر سة العامة إلدارات د.ـ: ) ،ُط شرح العقيدة الواسطية  خليل،بن دمحم  ،ىراس .َِٔ
 ـ(.ُِٗٗ /ىػ ُُّْالةحوث العلمية كاإلفتات كالدعوة كاإلرشاد،

)بّبكت:  ،ّط غتمع الزكائد كمنبع الفوائد بن أيب بكر،  الدين علينور  ،ا٥بيثمي  .َِٕ
 ىػ(.َُِْدار الكتا العريب،

: مكتةة ابن د.ط، )القاىرة ،يف القدر حيح  اصتامع الصمقةل بن ىادم ،الوادعي .َِٖ
 (.د.ت ،تيمية

، ُط هللا اصتامع ضتياة العبلمة دمحم بن صاحل العثيمٌن رزتو كليد ا٢بسْب،  .َِٗ
 .(ـََِِ /ىػ  ُِِْ)بريطانيا: ٦بلة ا٢بكمة،

د.ط،  دمحم حامد الفقي، ، ٙبقيقاضتنابلة  طبقات ابن أيب يعلى، دمحم بن دمحم .َُِ
 (.، د.تللطةاعة كالنشر )بّبكت: دار ا٤بعرفة
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من إصدارات موقع الشيخ ابن  ،كاألخبلؽمنظومة يف العقيدة السعدم،  .ُُِ
 "       "www.binsaadi.comسعدم

 ".http://www.mediu.edu.my/ar:" موقع جامعة ا٤بدينة العا٤بية .ُِِ
إعداد ، الثالث انصر، اإلصدارعةد الرٞبن بن  السعدم،للشيخ : االلكَبكنية ا٤بكتةة .213

 ".www.islamspirit.com : "موقع ركح اإلسالـ
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