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 بالمغة العربية ممخص الدراسة

أما  ،ألو كصحبو عمىبي بعده نبينا محمد ك مف ال ن عمىالحمد هلل كحده كالصبلة كالسبلـ 
 . .بعد

ضكء سكرة الرعد  فىفقد اشتممت ىذه الرسالة العممية كالتي ىي بعنكاف )قضايا العقيدة 
  .مقدمة كتمييد كستة فصكؿ كخاتمة عمىابف كثير كالشككاني(  يرلبيف تفس
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 ،ترجمة اإلماـ ابف كثير عمىكاشتمؿ  :المبحث الثاني .كمقاصدىا ،كفضائميا ،كسبب نزكليا

  .عميوه كمصنفاتو كثناء العمماء مع ذكر لشيكخو كتبلميذ ،عقيدتو فيوكبينت 
مع  ،نشأتو كطمبو لمعمـ فيوكبينت  ،ترجمة اإلماـ الشككاني فيوذكرت  :المبحث الثالث

  .مف شيكخو كتبلميذه كمصنفاتو كذكرت بعضان  ،بياف معتقده
كتكحيد  ،تكحيد الربكبية ،سكرة الرعد فىأنكاع التكحيد  فيوفبينت  :وأما الفصل األول

كبياف لرأم  ،مع ذكر نكاقض كؿ قسـ مف ىذه األقساـ ،كحيد األسماء كالصفاتت ،األلكىية
ىذا الفصؿ  فىكما تناكلت  ،ىذه القضايا فى تعالىرحميما اهلل ابف كثير كالشككاني  يفاإلمام
 . لقرآف كبلـ اهلل كمكقؼ الفرؽ منومسألة ا
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  .منكرم البعث كالحساب عمىكما تناكلت الرد  ،رأم اإلماـ ابف كثير كالشككاني فيوكبينت 

 ،ابف كثير كالشككاني يرلعف القدر كمراتبو بيف تفس فيوكتحدثت  :وأما الفصل الثالث
 يثاره التفكائد اإليماف بالقدر كآ فيوكما بينت  ،كتناكلت اآليات الكريمة التي تتحدث عف ذلؾ

  .الفرد كالمجتمع عمىتعكد بالنفع 
 معنىمع بياف  السكرة الكريمة، فىيبيات الكاردة عف الغ فيوفقد تكممت  :وأما الفصل الرابع
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كأكصاؼ األشقياء  ،مف المؤمنيف عف أكصاؼ السعداء فيوفتحدثت  :وأما الفصل الخامس
  .السكرة فىالكاردة  الييكدمع ذكر لبعض صفات  ،الجزاء لكبل الفريقيف فيوكبينت  ،مف الكفار
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Abstract 
 

 Praise is due to Allah alone, and may peace and prayers be upon the Final 

Messenger Muhammad, and his family and companions. To proceed: 

This dissertation titled “Issues of creed in the light of Surat Al-Ra’d between Tafsir 

of Ibn Kathir and Tafsir Al-Shawkaani” includes an introduction, a preface, six 

chapters and a conclusion. 

As for introduction, it highlights importance of the subject, the reasons for its 

selection, its objectives, the implemented approach it, the previous similar studies, 

and the research plan. 

The preface included three sections. The first section presented the reason for naming 

this noble Surah, the cause of its revelation, its virtues, and its purposes. The second 

section included a biography of Imam Ibn Kathir, his believes, sheikhs, students, 

books, and recommendations made by the scholars. 

The third section presented a biography of Imam Al-Shawkani, his early life and 

knowledge seeking, his believes, sheikhs, students, and books. 

The first chapter highlighted the types of Tawheed as mentioned in Surat Al-Ra’d, 

which are Tawheed Al-Ruboubeyyah, Tawheed Al-Ulouheyya, and Tawheed Al-

Asmaa’ and Al-Sifat. The chapter also mentioned the nullifiers of each type and the 

opinions of Imams Ibn Kathir and Al-Shawkani in this regard. This chapter also 

discussed the issue of describing the Noble Qur’an as the word of Allah and the 

stance of the difference sects in this regard. 

The second chapter tackled the issues of resurrection as stated in Surat Al-Ra’d, 

explained the opinions of Imams Ibn Kathir and Al-Shawkani in this regard, and 

argued the opinions of those denying resurrection and judgment. 

The third chapter discussed the issue of destiny and its ranks as mentioned in the 

Tafsirs of Ibn Kathir and Al-Shawkani, and addressed the related verses in Surat Al-

Ra’d, in addition to the benefits of believing in destiny and its impact on individuals 

and societies. 

The fourth chapter highlighted the unseen issues mentioned in Surat Al-Ra’d, with a 

statement on the unseen concept, divisions, importance, and opinions of Imam Ibn 

Kathir and Al-Shawkani in this regard. 

The fifth chapter presented description of the blessed believers, and description of 

the miserable disbelievers, and the fate of both categories. The chapter also 

mentioned some attributes of the Jews as mentioned in Surat Al-Ra’d. 

The sixth chapter tackled the Qur’anic examples and its extreme importance in 

fortifying the Islamic creed. The chapter also mentioned their divisions in the Noble 

Qur’an. 

The conclusion included the most important findings and recommendations reached 

in this research. 
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 : تعالىقال 

حلجلمكخكلكحك جكمقحقمفُّ

 .َّخمحمجمهلخلمل
 [88]ىكد: 
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 ْاإِلىَدْاءُ 
 

 ًحصدٌقاً ًحسهًٍاً ًسهى إمياَاً عهٍواهلل  صهىعً حمًد ٍفًش ،ًحبٍيب ،ًقدًحً ،قائدي إىل

 ًرعامها ًأطال أعًارمها ًأحسٍ أعًاهلًا حعاىلًاندي انعشٌشٌٍ حفظيًا اهلل  إىل

 ٌعٍنين ًٌشجعين ىلاانذي سيز جباَيب ًاَشغم باَشغ ىلاغسًجً ان إىل

 َــٌر ًإميـاٌ حبٍباث قهبــً ،سىزاحً اجلًٍالث ،سٌنت احلٍاة اندٍَا إىل

 واحنًَّأسكنيا ج حعاىلرمحيا اهلل ف ٍفرًح ابنج أخيت انطاىزة ر إىل

 إخٌاًَ ًأخٌاحً ًأصدقائً انذٌٍ مل حيزيًٌَ دعٌاهتى إىل

 احلبٍبهٌطٍ نىى فداء رأفنٌا شباهبى ًأعًاهني انذٌٍ زاَا املعخقأسّ إىل

 سبٍم اهلل فىانشيداء انذٌٍ بذنٌا أرًاحيى رخٍصت  إىل األكزو ينا مجٍعاً إىل

ًحفظيا يٍ كم يكزًه  ًمشٌخاً اهلل عشاً جايعخنا انغزاء سادىاً ىذا انصزح انشايخ انساطع ٌَراً إىل

 ًسٌء

 أىدي ىذا انبحث املخٌاضع

 ًعش ًجم أٌ ٌخقبهو ينّسائهت اهلل 
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 وتقديرٌ شكٌر 
، أحمعين وأصحابه أله علىو  للعاملين سحمت املبعىث على والعالم والصالة وحذه هلل الحمذ

 ، وبعذ .الذًن ًىم إلى لهم والخابعين

 وفقني أن الىعم هزه ومن، جحص ي وال حعذ ال التي الجليلت وعمه على حعالى هللا أشكش فإوي

 ثىاء أحص ي ال الشكش وله الحمذ فله، الشظالت هزه إجمام على قهجىفيو  وعىهه هبفضل وأمذوي هللا

 . عليه

  ثم
ا
 أجقذم فإوي ،(1)"هللا ٌشكش ال الىاط ٌشكش ال من" وظلم عليه هللا صلى بقىله عمال

 على أششف الزي ،يرى السم زايدبن  جابر/ الذكخىس  ألاظخار أظخاري إلى والعشفان والثىاء بالشكش

مه وجىحيهاجه ،الطيبت وإسشاداجه ،ووقخه ،حهذه من ومىحني ،ثالبح هزا  ودعمه ،ومالحظاجه ،وجقٍى

 وأن ،املثىبت له ٌعظم أن أظأل حعالى وهللا ،البحث هزا إثشاء فى البالغ ألاثش له كان مما ،املعىىي 

  .وعمشه وعمله علمه فى ًباسك

  :املىاقشت لجىت عضىي  إلى والخقذًش الشكش بخالص أجقذم كما

 ، هللا حفظه،   محمىد الشىبكي   / الفاضل لذكخىس ا ظخارألا 
ا
  مىاقشا

ا
 . داخليا

 ، هللا حفظهعبذالشحمن الجمل ،  / الفاضل الذكخىس  ألاظخارو
ا
  مىاقشا

ا
 . خاسحيا

 البحث جثري  التي، واملالحظاث والخىحيهاث إلاسشاداث وإبذاء مىاقشتي بقبىل  لخفضلهما

  هللا فجضاهم، توالشصاه واملخاهت القىة وجكعبه
ا
 . مافيه هللا وباسك خيرا

ل بالشكش وأجقذم كما ن والذاي   إلى الامخىان وحميل الجٍض ٍض ، وسعاهما هللا حفظهما العٍض

 وكاها، بجاهبي ووقفا شجعاوي اللزًن وصوحخه عمي أشكش أن ًفىجني وال، أعماسهما فى هللا وأطال

 . خير لكل فقهماوو  مافيه هللا باسك، الحىىهين وألام ألاب بمنزلت

 في معاعذحي في وحل عض هللا بعذ الفضل له كان الزي الحبيب صوجي إلى الشكش كل والشكش

 . والامخىان والخقذًش الشكش كل مني فله، البحث هزا إهجاص

ل بالشكش وأجقذم كما  أن العظيم هللا أظأل، الذًن أصىل  كليت في الكشام أظاجزحي إلى الجٍض

 . الجضاء خير ًجضيهم

 وأخص علياال الذساظاث عمادة إلىو ، الغشاء إلاظالميت الجامعت إداسة إلى مىصىل  الشكشو 

 . املعاصشة واملزاهب العقيذة قعم الشامخ وقعمها، الذًن أصىل  كليه بالزكش

 
ا
 في العىن  ًذ له وكان البحث هزا إخشاج في ظاهم من كل إلى والخقذًش بالشكش أجىحه وأخيرا

شض ي ًحب ملا ووفقهم خير كل ىعن الجميع هللا ي فجض ، رلك  سب هلل الحمذ أن دعىاها وآخش، ٍو

 . العاملين

                                                           

 . حكـ عميو األلباني: صحيح [4/339، 1954]الترمذم: سنف الترمذم ، رقـ  (1)



 خ
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 المقدمة
انو سبح أحمده ،كشممت رحمتو كؿ مكجكد ،بحكمتو الكجكد عـٌ  ،الحمد هلل الكاحد المعبكد
كعد  ،الغفكر الكدكد كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو ،كأشكره كىك بكؿ لساف محمكد

عبد اهلل  محمدان كأشيد أف نبينا  ،كتكعد مف عصاه بالنار ذات الكقكد ،مف أطاعو بالعزة كالخمكد
الركع  ،لو كأصحابوأكعمى  عميوصمى اهلل  ،كالحكض المكركد ،المحمكدصاحب المقاـ  ،كرسكلو
 .كالتابعيف كمف تبعيـ مف المؤمنيف الشيكد ،السجكد

 [.102آؿ عمراف: ] ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهُّ 

ينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلملخلُّ 
 [.1: النساء] ٌَّّٰىٰرٰذييميىيحيخيجييهىهجهمه

  ...أما بعد

، الديف يـك إلى كسمـ عميو اهلل صمى لمنبي الخالدة المعجزة ىك الكريـ القرآف أف فيو الشؾ فمما
 . السميمة الصحيحة العقيدة النفكس في كترسيخو لتقريره القرآف بو نزؿ ما أسمى كمف

 أك المرء إيماف صحة عمى لمحكـ الكحيد المعيار كىك، األعماؿ لقبكؿ األساس ىك فالتكحيد
 :تعالى ؿقا،  منحرفة أك فاسدة عقيدتو كانت إذا عمؿ أم اإلنساف مف يقبؿ ال فمذلؾ، بطبلنو

 [.65]الزمر:  َّمخجخمحجحمجحجمثُّ

 الكريـ القرآف كىك أال فيالصا النبع مف ينيؿ أف كمكاف زماف كؿ في مسمـ كؿ عمى فكجب
 .المسمميف نفكس في العقيدة تضعؼ كلئبل ،كالشبيات الضبلالت في الكقكع مخافة، نبيو كسنة

 ،كأسمائو كصفاتو ،كآياتو ،تعالى اهللمف أشرؼ العمكـ كأجميا؛ ألنو العمـ ب اإلسبلمية كالعقيدة
 اآلخر اليكـك  ،ـعميي المنزلة كالكتب ،كالسبلـ الصبلة ـعميي كالرسؿ بالمبلئكة ككذلؾ اإليماف

 بيذه المتعمقة العقيدة مسائؿ مف ذلؾ غير إلى ،كشره خيره كالقدر ،كأحداث مشاىد مف فيو كما
 .الصحيحة كالسنة بالكتاب ررمق ذلؾ ككؿ ،اعتقاده المسمـ عمى يجب كما األركاف

 أراءمع بياف  ،سكرة الرعد فيبحثي ىذا أغمب المكضكعات العقدية الكاردة  فيلذلؾ فقد تناكلت 
 .كجدت إف بينيما الدقيقة الفكارؽ كبياف، فييا الشككاني كثير ابف اإلماميف
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 : تعالى -رحمو اهلل-يقول الشوكاني

ا إلييكيشير  ،اعمييكيكرد األدلة الحسية كالعقمية  ا" كأما مقاصد القرآف الكريـ التي يكررى
كماؿ فيـ  يعرؼ ذلؾ مف لو ،ثبلثة مقاصد فيوغالب قصصو كأمثالو  فىجميع سكره ك  في

إثبات  :المقصد الثاني ،إثبات التكحيد :المقصد األكؿ ،كحسف تدبر كجكدة تصكر كفضؿ تفكر
كبما جاءت بو رسمو كنطقت  أف مف آمف باهلل.. كال ريب .إثبات النبكات :المقصد الثالث ،المعاد

 عميواإليماف بو كأقدـ ما يتحتـ  فإف إيمانو بيذه الثبلثة المقاصد ىك أىـ ما يجب ،بو كتبو
كؿ  فىكين ،يقطع كؿ ريب اتفاقان  اعمييكالرسؿ قد اتفقت  ،اعتقاده ؛ ألف الكتب قد نطقت بيا

  (1)ؾ".شبية كيذىب كؿ شٌ 

 : يمي ما مىع المقدمة ىذه واشتممت
 :أىمية البحث: أولً 

 :في البحث أىمية تكمف

 التشريع مصادر مف األكؿ المصدر ىك الذم، الكريـ بالقرآف يتعمؽ المكضكع ىذا ككف -1
 .اإلسبلمي

 مثؿ، المسمـ اإلنساف حياة في جدان  ميمو عقدية قضايا تتناكؿ التي الرعد بسكرة يتعمؽ -2
 التي كاآليات، باأللكىية كتفرده، كأفعالو كصفاتو ئوبأسما اهلل تكحيد عف تتحدث التي اآليات
 تحقؽ كالتي، كالغيبيات، ستكاءبلكال، كاإلثبات كالمحك، كالقدر، كالنشكر البعث عف تتحدث
 .كاألنداد الشركاء مف عداه ما كنبذ، كحده هلل العبكدية

 : أسباب اختيار البحث:ثانياً 

 إلى:  البحث ليذا اختياري سبب يرجع

تكجد دراسة سابقة مفردة لسكرة الرعد مف جية  لسكرة حيث الادراسة ىذه  مىعالحرص   -1
 .عتقادممكضكعيا المتعمؽ بالجانب اال

 في، العقيدة مسائؿ بعض في الشككاني كاإلماـ كثير ابف اإلماـ بيف الدقيقة الفركؽ معرفة -2
 . الرعد سكرة ضكء

بذكر أراء العمماء  رائيـآك  كائيـتؤكؿ آيات القرآف حسب ضبللتيـ كأىالفرؽ التي  عمىالرد  -3
 .مف سمؼ ىذه األمة

                                                           

 (. 1/3التكحيد كالمعاد )ج عمىاتفاؽ الشرائع  إلىالشككاني، إرشاد الثقات  (1)
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 أىداف البحث  :ثالثاً 

 لمرضاتو كابتغاءن ، الجنة إلى طريقان  اهلل جعمو الذم العمـ طمب في كالممحة الشديدة الرغبة -1
 . تعالىك  سبحانو

 . المسمميف نفكس في القكيمة الصحيحة العقيدة كغرس، كجؿ عز باهلل اإليماف تقكية -2

 .االعتقاد مسائؿ بعض في كثير كابف الشككاني راءآ بياف -3

 تفسير خبلؿ مف ـعميي كالدليؿ كالبرىاف الحجة بإقامة اآلخر اليكـك  البعث منكرم عمى الرد -4
 . كالشككاني كثير ابف

 العالـ في خمقو عظيـ عمى تدؿ التي األدلة ببياف، اإلليية القدرة كماؿ مظاىر عمى التعرؼ -5
 . فيالسم كالعالـ العمكم

 . السكرة في الكاردةعمياال صفاتو ككذلؾ، السكرة في الكاردة الحسنى اهلل أسماء بياف -6
 منيج الدراسة  :رابعاً 

 فىالكص المنيج ككذلؾ،  كالشككاني كثير ابف اإلماميف أقكاؿ بيف المقارف المنيج الباحثة ستتبع
 . التحميمي

 البحث  منيج: خامساً 

 . فيياكرقـ اآلية التي كردت  ،اسـ السكرة كذلؾ بذكر ،سكرىا إلىعزك اآليات  -1
كاالستفادة منيا قدر  ،كتب التفسير كالحديث كأميات كتب العقيدة التي تخدـ البحث تتبع -2

  .المستطاع
ثـ رقـ الجزء  ، الكتابالمؤلؼ ثـ اسـ المصادر كالمراجع يككف بذكر اسـ  تكثيؽ -3

  .ة الطبعةثـ رقـ كسن ،ثـ دار كمكاف النشر ،ثـ المحقؽ ،كالصفحة
  .ترجمة األعبلـ ك شخصيات البحث المبيمة -4
 مصنفاتيـ  فيمكاضعو  إلىكذلؾ بعزكة  ،تكثيؽ ما ينقؿ مف كبلـ العمماء -5
  .البحث فيح كشرح الكممات المبيمة التي كردت يتكض -6
العزك  فيتزاـ الدقة كال ،الكتب الحديثة إلىباإلضافة  ،ةصميالمصادر األ إلىالرجكع  -7

  .كالتكثيؽ
ف كاف الحديث  ،إلييماالصحيحيف أك أحدىما عزكت  فيفإف كاف  :ريج األحاديثتخ -8 كا 

 .الكتب الستة ذكرتو مبينو حكمو في
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 :: الدراسات السابقةسادساً 

، العمـ أىؿ كسؤاؿ، المكضكع ىذا في السابقة الدراسات في كالبحث، كاالطبلع التحرم بعد
 رسائؿ عف الكشاؼ كتاب ككذلؾ، غزة ميةاإلسبل بالجامعة الكتركنية المكتبة في كالكشؼ

، االعتقادم الجانب مف الرعد سكرة في البحث تناكلت عممية رسالة أجد لـ، بالجامعة الماجستير
 عف تتحدث التي القرآنية اآليات بتتبع كذلؾ، كمفصؿ محكـ مكضكع في أفرده أف فأردت
 .العقائد

 : ىي السكرة مف معينة جكانب في تحدثت تيكال، المجاؿ ىذا في كجدتيا التي العممية كالدراسة

 ،يرلالسم عمى سيؼ أحمد أمؿ: لمباحثة ماجستير رسالة -الرعد سكرة في إيمانية براىيف -
 ىػ1426 اليمف  في القرآف كعمكـ التفسير في رسالة كىي ،صكاب يحيى  بف صالح.د إشراؼ

 .منشكرة غير رسالة كىي ،ـ- 2005
 : خطة البحثسابعاً 

مكزعو  ،كخاتمو ،فصكؿ ستةك  ،كتمييد ،مقدمةثة خطة ليذا البحث مككنو مف كضعت الباح
 :إلىالنحك الت عمى

 مقدمةال

كالدراسات  ،كطريقة البحث ،كمنيج البحث ،كأىداؼ البحث ،كسبب اختياره ،أىمية البحث فيياك 
 .كخطة البحث ،السابقة

 التمييد

 :مباحث ثالثة فيوو 

 .الرعد بسكرة تعريؼ :األكؿ المبحث

 .كثير ابف اإلماـ ترجمة :الثاني المبحث

 .الشككاني اإلماـ ترجمة :الثالث المبحث
 الكريمة بالسورة تعريف -:األول المبحث

 .التسمية سبب :أكالن 
 .النزكؿ سبب :ثانيان 
 .فضائميا :ثالثان 
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 .مقاصدىا: رابعان 
 -رحمو اهلل  -كثير ابن المام ترجمة -:الثاني المبحث

 .كنشأتو كميبلده كلقبو كنسبو اسمو :أكالن 
 .لمعمـ طمبو :ثانيان 
 .عقيدتو :ثالثان 
 .كتبلميذه شيكخو :رابعان 

 .العممية مؤلفاتو :خامسان 
 .عميو العمماء ثناء :سادسان 
 .كفاتو :سابعان 

 -رحمو اهلل  - الشوكاني المام ترجمة -:الثالث المبحث

  .كلقبو ككنيتو كنسبو اسمو :أكالن 
 .ككفاتو مكلده :ثانيان 
 .لمعمـ كطمبو نشأتو :ثالثان 
 .كعقيدتو مذىبو :رابعان 

 .كتبلميذه شيكخو :خامسان 
 .عميو العمماء كثناء العممية مصنفاتو :سادسان 

 األول الفصل

 والشوكاني كثير ابن يرىتفس بين ونواقضو الرعد سورة في التوحيد

  مباحث أربعة فيوو 

 .كنكاقضو الربكبية تكحيد: األول المبحث

 : انمطمب فيوو 

  .الربكبية تكحيد: األكؿ المطمب

  .الربكبية تكحيد نكاقض: الثاني المطمب 
  .كنكاقضو األلكىية تكحيد: الثاني المبحث
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 :مطمبان فيوو 

  .األلكىية تكحيد: األكؿ المطمب

  .األلكىية تكحيد نكاقض: الثاني المطمب

  .كنكاقضو كالصفات األسماء تكحيد: الثالث المبحث

 : مطمبان فيوو 

  .كالصفات األسماء تكحيد: األكؿ المطمب

  .كالصفات االسماء تكحيد نكاقض: الثاني المطمب
  .منو الفرؽ كمكقؼ تعالى اهلل كبلـ القرآف: الرابع المبحث

 : مطمبان فيوو 

  .تعالى اهلل كبلـ القرآف: األكؿ المطمب

  .منو الفرؽ مكقؼ: الثاني المطمب
 الثاني الفصل

 والشوكاني كثير ابن يرىتفس نبي والنشور البعث
  :مباحث أربعة فيوو 

  .كالحساب البعث: األول المبحث
 :مطمبان فيوو 

  .البعث: األكؿ المطمب
  .الحساب: الثاني المطمب
  .ـعميي كالرد كالحساب لمبعث الكفار نكارإ :الثاني المبحث

 : مطمبان فيوو 
  .كالحساب لمبعث الكفار نكارإ: األكؿ المطمب
  .كالحساب البعث منكرم عمى الرد: الثاني المطمب
  .كالحساب بالبعث اإليماف أىمية: الثالث المبحث
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 الثالث الفصل
 والشوكاني كثير ابن يرىتفس بين ومراتبو القدر

  .كاصطبلحان  لغةن  القدر تعريؼ
 : مبحثان فيوو 

  .القدر مراتب :األول المبحث
 : مطالب أربعة فيوو 

  .عمـال مرتبة: األكؿ المطمب
 .الكتابة مرتبة: الثاني المطمب
  .المشيئة مرتبة: الثالث المطمب
  .الخمؽ مرتبة: الرابع المطمب
  .كالمجتمع الفرد عمى ثرهأك  بالقدر االيماف فكائد: الثاني المبحث

 :مطمبان فيوو 
  .بالقدر اإليماف فكائد: األكؿ المطمب
  .مجتمعكال الفرد عمى بالقدر اإليماف أثر: الثاني المطمب

 الرابع الفصل

 والشوكاني كثير ابن تفسير بين الرعد سورة في الغيبيات

 مباحث أربعة فيوو 

  .كأىميتو أقسامو ك الغيب معنى: األول المبحث
 :مطالب ثالث فيوو 

  .كاصطبلحان  لغةن  الغيب معنى :األكؿ المطمب
  .الغيب أقساـ: الثاني المطمب
  .الغيب بعالـ اإليماف أىمية: الثالث المطمب
  .المبلئكة: الثاني المبحث
 .كالنار الجنة: الثالث المبحث
  .األخر اليكـ: الرابع المبحث
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 الخامس الفصل

 والشوكاني كثير ابن يرىتفس بين الرعد سورة في وردت كما الناس أوصاف

  مباحث ثالثة فيوو 
  .المؤمنيف مف السعداء: األكؿ المبحث
  .كفارال مف األشقياء: الثاني المبحث
 .الرعد سكرة في الييكد صفات: الثالث المبحث

 السادس الفصل
 القرآني لالمثّ 

  الكريـ القرآف في ؿالمثٌ  تعريؼ
  مبحثين فيوو 

  .العقيدة تقرير في ؿالمثٌ  أىمية: األكؿ المبحث
  .القرآف في ؿالمثٌ  أقساـ: الثاني المبحث
 :الخاتمة

  .البحث عممية خبلؿ اإليي تكصمت التي كالتكصيات النتائج أىـ الباحثة فييا كذكرت
  الفيارس

 : كأىميا الفيارس مف مجمكعة الباحثة ذكرت كقد

 

 فيرس المصادر كالمراجع  -1
 . القرآنية اآليات فيرس -2
 .كاآلثار األحاديث فيرس -3
 .األعبلـ فيرس -4
 .المكضكعات فيرس -5

 
 



 
 
 
 
 يتمييـــدالفصل ال
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 المبحث األول
 عدتعريف بسورة الر 

 سبب التسمية  :أول

 بذلؾ مسماه أنيا عمى يدؿ كذلؾ، مؼالسٌ  عيد مف بو اشتيرت الذم االسـ ىك الرعد سكرة
 . يفتكقي فيك اسميا في يختمفكا لـ إذ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ عيد مف

 الرعد سكرة نزلت: " عنيما اهلل رضي عباس ابف فعف بذلؾ تسميتيا السمؼ عف كرد كقد
  (1)".نةبالمدي

  -:التسمية وجو

مقحقمفُّ  :تعالى قكلو في فييا الرعد ذكر لكركد الرعد إلى بإضافتيا سميت
ممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكخكحكجك
 [.13]لرعد:  َّحنجن

 كميا مكية السكرة ىذه فإف، السكرة ىذه قبؿ سكرة في يذكر لـ الرعد ألف؛ بالرعد فسميت
نما، معظميا أك ٌّٰىٰرٰذييُّ  تعالى قكلو في قرةالب سكرة في الرعد ذكر كا 
ذا، بالمدينة نزلت كىي، [.19: البقرة] ٍََُّّّّ  كـيرى الذم ىك"  آيات كانت كا 
 قبؿ نزؿ ذلؾ أف تعيف، بالمدينة نزؿ مما"  المحاؿ شديد كىك"  قكلو إلى"  كطمعان  خكفان  البرؽ
  (2) .البقرة سكرة نزكؿ

 كما كسمطانو اهلل قدرة فييا ىتتجم التي عجيبةال الككنية الظاىرة لتمؾ بالرعد سميت " كقيؿ
 بيف فيو اهلل جمع كالسحاب، السحاب مف بقدرتو كأنزلو الحياة سبب اهلل جعمو الذم الماء في

الصكاعؽ اإلفناء  فىالماء اإلحياء ك  فىك  ،كالعذاب فيك يحمؿ المطر كيحمؿ الصكاعؽ الرحمة
بو ماء كبو نار فما أجمؿ كأعظـ قدرة  ىذا السحاب ،كجمع بيف النقيضيف مف أسرار قدرتو

  .(3)اهلل"

 
                                                           

  .(80/ 4جالتفسير بالمأثكر ) فىالسيكطي، الدر المنثكر  (1)
 .(13/75جالتحرير كالتنكير ) انظر: ابف عاشكر، (2)
 .(2/72جصفكة التفاسير )الصابكني،  (3)
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 :الرعد سورة في (1) والمدني المكي
أك مدنية مع أف جؿ  ككنيا مكية فيسكرة الرعد مف السكر التي كقع الخبلؼ بيف العمماء 

ابف  مدنيتيا إلىكمف ذىب  ، (2) غير أف مكضكعاتيا ناطؽ بمكيتيا ،المفسريف يقكلكف بمدنيتيا
 (6) -رحمو اهلل  -" كاإلماـ البيضاكم ، (5)بمدنيتيا قاال  -اهلل  مارحمي -(4)كقتادة ،(3)عباس

 .(7)اعتبرىا مدنية "
 (10) -رحمو اهلل - السبلـ عبد بف كالعز،  (9)تفسيره في (8)مقاتؿ"  كمدنية مكية أنيا قاؿ كممف" 
  (11).تفسيره في

                                                           

 المكي كالمدني اصطبلحات ثبلثة أشيرىا: فى كلمعمماء (1)
األكؿ: أف المكي ما نزؿ قبؿ اليجرة، كالمدني ما نزؿ بعدىا،سكاء نزؿ بمكة أـ بالمدينة عاـ الفتح، أك عاـ حجة 

 الكداع، أـ بسفر مف األسفار. 
 بمكة كلك بعد اليجرة، كالمدني ما نزؿ بالمدينة الثاني: أف المكي ما نزؿ 

 فىاإلتقاف  : السيكطي،الثالث: أف المكي ما كقع خطابا ألىؿ مكة، كالمدني ما كقع خطابا الىؿ المدينة، انظر
 (.38-1/37جعمـك القرآف )

 ( بتصرؼ. 11التفسير سكرة التيف نمكذجا ) فىالنسؽ كالتناسؽ كأثره  :انظر (2)
أكثر أحاديث النبي عند ىذا الحي مف  لهلل بف عباس بف عبد المطمب، أبك العباس، الياشمي، رك ىك عبد ا (3)

. (3/933جمعرفة األصحاب ) فىاالستيعاب  : القرطبي،كىك بالطائؼ، انظر 68األنصار، مات سنة 
  .(5/3جالتاريخ الكبير )البخارم، 

تابعي، ثقة، ككاف ضرير البصر، قاؿ ابف  ىك قتادة بف دعامة السدكسي يكني أبا الخطاب، بصرم، (4)
سريف: قتادة أحفظ الناس، كقاؿ اإلماـ أحمد: قتادة عالـ بالتفسير، ككصفو بالحفظ كالفقو، ككاف أحفظ أىؿ 

الطبقات الكبرل . البغدادم، (5/189جاألعبلـ ) الزركمي، ـ( انظر:737 -ىػ 118البصرة فمات بكاسط سنة ) 
 (. 7/185جيخ الكبير )التار البخارم، (، 7/171ج)
  .(3/87جفتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير ) : الشككاني،انظر (5)
الشيرازم، أبك سعيد، أك أبك الخير، ناصر الديف البيضاكم، قاض،  عمىىك عبداهلل بف عمر بف محمد بف  (6)

ز مف تصانيفو " أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ "ك " المدينة البيضاء بفارس قرب شيرا فىمفسر، عبلمة. كلد 
 تكفيعمـ اإلعراب "  فىعمـ األصكؿ "ك " لب المباب  إلىالتكحيد " ك" منياج الكصكؿ  فىكطبلئع األنكار " ك" 

 .(4/110جاألعبلـ ) : الزركمي،ـ( انظر1286 -ىػ 685سنة )
  .(7/63جالتفسير القرآني لمقرآف )الخطيب،  (7)
دم بالكالء، البمخي، أبك الحسف مف أعبلـ المفسريف. أصمو مف بمخ ذقاتؿ بف سميماف بف بشير األىك م (8)

بالبصرة. كاف متركؾ الحديث. مف كتبو " التفسير الكبير جزء  تكفيالبصرة، كدخؿ بغداد فحدث بيا. ك  إلىانتقؿ 
ك" الناسخ كالمنسكخ "ك " القراءات " ك  القدرية " ك " متشابو القرآف " عمىمنو " ك " نكادر التفسير " ك" الرد 

 ( 7/281ـ. انظر: الزركمي، األعبلـ )ج767 -ىػ150سنة  تكفي"الكجكه كالنظائر " 
 .(2/167جتفسير مقاتؿ بف سميماف )، مقاتؿ (9)
الممقب  ىك عبدالعزيز بف عبدالسبلـ بف أبي القاسـ بف الحسف السممي الدمشقي، أبك محمد، عز الديف، (10)

إماـ عصره ببل مدافعة، القائـ باألمر بالمعركؼ ، ف العمماء، شيخ االسبلـ كالمسمميف كأحد أئمة األعبلـ بسمطا
حقائؽ الشريعة كغكامضيا، العارؼ بمقاصدىا كلد سنة سبع أك سنة  عمىزمانو المطمع  فىكالنيي عف المنكر 

 بكي،: الس  انظر .ىػ660سنة  تكفييد، شيخ االسبلـ ابف دقيؽ الع تبلمذتوثماف كسبعيف كخمسمائة، ركم عنو 
 .(8/209ج)الكبرل طبقات الشافعية 

  (.2/134ج)الماكردم( اختصار لتفسير  )كىكتفسير القرآف ، ابف عبد السبلـ (11)
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 أعمـ كأنا إال سكرةما مف  ،غيره إلو ال كالذم:" قاؿ أنو: رضي اهلل عنو مسعكد ابف عف
 ؿعمٌ  كقد،  (1)"إليو لركبت، اإلبؿ تبمغو، مني اهلل بكتاب أعمـ ىك أحدان  عمـأ كلك، أنزلت فيما

ف، األمة فرائض مف ذلؾ عمـ اهلل يجعؿ"  بقكلو -رحمو اهلل  – (2)الباقبلني  بعضو في كجب كا 
  (3) ". ضمنيا الذم الحكـ ؼليعر  كالمنسكخ الناسخ تاريخ معرفة مع العمـ أىؿ عمى

بحركؼ  تبدأ التي، المدنية السكر مف سمسمة في المصحؼ في الرعد سكرة جاءت كقد
براىيـ، كيكسؼ، كىكد، يكنس سكرة بو بدأت لما مماثمة مقطعة  احتكتو ما أف غير، كالحجر، كا 

 الذم نظاميا ككذلؾ، "  (4) المكية السكر في لما مماثمة كصكر كأمثاؿ كتنبييات تقريرات مف
 فيما قدرتو عمى الدالة، تعالى اهلل آيات تعرض التي آياتيا كلمضاميف، المكي الطابع عميو يبدك
  (5) ". المكي القرآف عمى الغالب ىك كذلؾ، جكدك ال ىذا في كصكر أبدع

 المكيات ترتيب مف مكقعيا يذكركا لـ مكية ىي :قالكا فالذيفرحمو اهلل  عاشكر ابف قاؿ
 .إبراىيـ سكرة بعدىا كذكركا ،يكسؼ سكرة بعد ذكركىا أنيـ سكل

 سابعة كعدكىا الرحمف سكرة كقبؿ القتاؿ سكرة بعد النزكؿ في عدكىا مدنية جعمكىا كالذيف
 (6) ". النزكؿ عداد في كتسعيف

، بالمدينة نزلت منيا آيات إال مكية بأنيا كغيره السيكطي ركاه ما االختبلؼ بيف كيجمع
مم ُّ:تعالى قكلو إلى َّجغمعجعمظحطمض ُّ :عالىت اهلل قكؿ يعني
حنجنيمىمممخمُّ :تعالى كقكلو، [.13-12]لرعد:  َّحنجن

 . الراجح ىك كىذا، (7) .[.43لرعد: ا] َّ ينىنمنخن

                                                           

 (،4/1913ج)، بف مسعكد كأمو رضي اهلل عنيما عبد اهللصحيحو، باب مف فضائؿ  فىأخرجو مسمـ ] (1)
 .(2463حديث رقـ )

قاض، مف كبار عمماء الكبلـ. كسكف بغداد. كاف جيد  بكر:مد بف الطيب بف محمد بف جعفر، أبك ىك مح (2)
ىػ 403بغداد سنة  فى تكفي" ك" مناقب األئمة " " اإلنصاؼسريع الجكاب. مف كتبو" اعجاز القرآف" ك االستنباط،

 (. 6/176)جاألعبلـ  الزركمي،ـ انظر 1013 -
 .(1/247ج) االنتصار لمقرآفالباقبلني،  (3)
 (. 5/515)جانظر التفسير الحديث عزت، انظر: (4)
 (. 7/63جالتفسير القرآني لمقرآف )الخطيب،  (5)
 .(12/134جالتحرير كالتنكير )ابف عاشكر،  (6)
 (. 12/134التحرير كالتنكير )ج: ابف عاشكر، انظر( 7)
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 فضائميا  :ثانيا

 كسمـ عميو اهلل صمى اهلل سكؿر  رجؿ ىأت: قاؿ رضي اهلل عنو عمرك بف عبداهلل عف
 كغمط قمبي كاشتد سني كبرت فقاؿ"  آلر ذكات مف ثبلثا اقرأ:" قاؿف، اهلل رسكؿ يا أقرئني: فقاؿ

"  المسبحات مف ثبلثا اقرأ" فقاؿ، مقالتو مثؿ فقاؿ"  حاميـ ذكات مف ثبلثا فاقرأ"  قاؿ، لساني
 زلزلت إذا"  كسمـ عميو اهلل صمى النبي فأقرأه، جامعة سكرة أقرئني الرجؿ فقاؿ،  مقالتو مثؿ فقاؿ

، الرجؿ أدبر ثـ، أبدان  اعميي زيدأ ال بالحؽ بعثؾ كالذم: الرجؿ فقاؿ، منيا غفر  حتى"  األرض
 (1) ". مرتيف الركيجؿ أفمح: كسمـ عميو اهلل صمى النبي فقاؿ

 بف كاثمة فعف كسمـ عميو اهلل صمى (2)الرسكؿ بيا أخبر التي المثاني مف الرعد كسكرة
، السبع التكراة مكاف أعطيت:" قاؿ سمـك  عميو اهلل صمى النبي أف رضي اهلل عنو (3)األسقع

 .(4) "بالمفصؿ كفضمت، المثاني اإلنجيؿ مكاف كأعطيت، المئيف الزبكر مكاف كأعطيت

 

                                                           

، [(1399حديث رقـ ) (،2/57)جكتاب الصبلة/ باب تحزيب القرآف،  نف أبك داككد،س]أبك داككد،  (1)
 ،([. ك]النسائي2282(، حديث رقـ )4/127شعب اإليماف، باب تخصيص سكرة الممؾ بالذكر، )ج ،ك]البييقي

(. كالحديث إسناده حسف 761(، حديث رقـ )1/436)ج ليمة، فىكالميمة، باب مف قرأ مائة أية  اليـكعمؿ  فى
(، كبقية رجاؿ إسناده كميـ ثقات، 441التقريب، )ص فىحافظ عيسى بف ىبلؿ كىك صدكؽ، كما قاؿ ال فيوألف 

شرط الشيخيف كلـ يخرجاه كتعقبو الذىبي بقكلو: )بؿ صحيح( أم فقط مف  عمىكقاؿ الحاكـ: حديث صحيح 
 (.2/580جشرط الشيخيف ) عمىغير أف يككف 

مصاعد النظر البقاعي، ، (4/299)جف القيـ اب(، 3/5تفسير القرآف )ج فى، معالـ التنزيؿ نظر البغكما( 2)
 .(97أسرار ترتيب القرآف )/ ، السيكطي،(2/189لئلشراؼ عمى مقاصد السكر )ج

ىك كاثمة بف األسقع بف عبد العزل بف عبد ياليؿ الميثي الكناني: صحابي، مف أىؿ الصفة. كاف قبؿ  (3)
النبي ثبلث سنيف كشيد فتح  اسبلمو، ينزؿ ناحية المدينة فأعمف إسبلمو لمرسكؿ كشيد تبكؾ معو، كقيؿ خدـ

 76دمشؽ لو  فىدمشؽ، كسكف قرية الببلط عمى ثبلثة فراسخ منيا ككؼ بصره. كىك آخر الصحابة مكتا 
(، 1564 4/1563جمعرفة األصحاب ) فىاالستيعاب  : القرطبي،ـ، انظر702ىػ 83بيا سنة  تكفيحديثا ك 

  (.8/107ج)الزركمي، األعبلـ 

بأنو  طاسناده شعيب األرناؤك  عمى، كعمؽ [(17256، ح 6/1403جمسنده ) فىأخرجو أحمد بف حنبؿ ] (4)
المعجـ الكبير،  فى([، كأبك القاسـ الطبراني 1012، ح 1/136مسنده )ج فىحسف، كأبك داكد الطيالسي، 

([، كخبلصة 1059 ، ح1/241صحيح الجامع الصغير كزيادتو ) فى([، كصححو األلباني 186، ح22/75)ج
 :(، كانظر1/29مكسكعة فضائؿ سكر كآيات القرآف )ج : طيركني،حديث حسف لشكاىده، كانظرالقكؿ أف ال
 (. 1/201)ج عمـك القرآف فىاإلتقاف السيكطي، 



14 

 

 :والمفصل، والمثاني، والمئين، الطوال السبعب والمقصود

، كاألعراؼ، كاألنعاـ، كالمائدة، كالنساء، عمراف كآؿ، البقرة: سبع كىي، الطكاؿ: األكؿ
 الفصؿ لعدـ، ةكاحد سكرة دكنيمايع كانكا ألنيـ، معان  كالتكبة األنفاؿ فقيؿ السابعة في كاختمؼ
 .يكنس سكرة ىي السابعة إف: كقيؿ، بالبسممة بينيما

 عمى تزيد منيا سكرة كؿ ألف، بذلؾ كسميت، الطكاؿ السبع يمي ما كىي: المئكف: الثاني
 . تقاربيا أك، آية مائة

 أكثر كتكرر، الصبلة في ىتثن ألنيا بذلؾ كسميت، المئيف ييم ما كىي: المثاني: الثالث
 . كالمئيف، الطكاؿ مف

 بالمفصؿ ميكسي ، القرآف آخر إلى السكر قصار مف، المئيف يمي ما كىك: المفصؿ: الرابع
  (1) .أيضان  بالمحكـ ىيسم كليذا، فيو المنسكخ لقمة كقيؿ، بالبسممة سكره بيف الفصؿ لكثرة

، كأكؿ قصار المفصؿ مفصؿ )الحجرات(، كأكؿ كسطو )عبس(كالراجح أف أكؿ ال
 )كالضحى( . 

 مقاصدىا  :ثالثا

، كاألرض السمكات خمؽ مف، ككحدانيتو تعالى اهلل كجكد عمى األدلة بإقامة السكرة بدأت
 بالخمؽ منفرد تعالى اهلل كأف، كالثمار كالزركع، كاألنيار كالجباؿ، كالنيار كالميؿ، كالقمر كالشمس

 كأكردت، كالجزاء البعث إثبات في اآليات تمتيا ثـ. كالضر كالنفع، كاإلماتة كاإلحياء يجادكاإل
 فائدة ال الذم كالزبد بالسيؿ، األصناـ يعبد كلمف، كحده اهلل يعبد كلمف، كالباطؿ لمحؽ األمثاؿ

 السكرة كذكرت. يطفك الذم الخبث كيطرح ي ،فالصا النقي ىفيبق، المذاب كبالمعدف، فيو
 كؿ مصير كبينت، كالبصير باألعمى المثؿ ليـ كضربت، الشقاكة كأىؿ السعادة أىؿ صاؼأك 
 . الفريقيف مف

 شيادة ككذا،  اهلل عند مف مرسؿ كأنو ، كالرسالة بالنبكة لرسكلو اهلل بشيادة السكرة كختمت
 مف ؿينز  بما ىؤالء فرح لمد كبياف، كتبيـ في النبي أمارات بكجكد الكتاب أىؿ مف المؤمنيف
  (2) .اإلليية الكتب مف عرفكه لما مصدقان  القرآف

                                                           

 (.1/107عمـك القرآف الكريـ )ج فىدراسات الركمي، (، 1/220اإلتقاف )ج : السيكطي،انظر( 1)
صفكة  : الصابكني،كانظر (.7/106يعة كالمنيج )جالعقيدة كالشر  فىالتفسير المنير الزحيمي،  :انظر( 2)

  (.2/72التفاسير )ج
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  سبب نزوليا :رابعا

خكحكجكمقحقمفُّ  :قكلو نزكؿ سبب في العمماء اختمؼ
 َّحنجنممخمحمجمهلملخلحلجلمكلك
 :أصحيا مف كاف، ركايات عدة فييا ذكر كقد [،13]الرعد: 

 إلى رجبلن  " كسمـ عميو اهلل صمى"  النبي بعث:  قاؿرضي اهلل عنو  (1) مالؾ بف أنس عف
 اذىب: قاؿ. ذلؾ مف ىأعت إنو، اهلل رسكؿ يا: فقاؿ، لي ادعو أف، (2) العرب فراعنة مف رجؿ
 أك ،ىك ذىب أمف؟  اهلل كما، اهلل رسكؿ مف فقاؿ يدعكؾ اهلل رسكؿ: فقاؿ فأتاه: قاؿ. لي فادعو
 مف ىأعت أنو أخبرتؾ قد: كقاؿ فأخبره، اهلل رسكؿ إلى فرجع: قاؿ؟  نحاس مف أك، فضة مف
، األكؿ الكبلـ مثؿ عميو فأعاد إليو فرجع. فادعو الثانية إليو ارجع فقاؿ. ككذا كذا لي قاؿ ذلؾ
 ىك فبينما، الكبلـ ذلؾ مثؿ عميو فأعاد، الثالثة فرجع، إليو ارجع: فقاؿ، فأخبره، النبي إلى فرجع

، رأسو (3) حؼى بقي  ذىبت قد اعقةص منيا فكقعت فرعػػدت رأسو حياؿ سحابة اهلل بعث إذ يكممني
جنممخمحمجمهلملخلحلجلمكلك"  تعالى اهلل فأنزؿ
 .(4) [.13]لرعد: "  حن

 خاص نزكؿ سبب ليا التي، اآلية ىذه إال الرعد سكرة في يكجد ال أنو إلى سبؽ مما نخمص
ائد ، بحيث أنو تجدر اإلشارة إلى أف معظـ القرآف ليس لو سبب نزكؿ ، إنما نزؿ لتقرير عقفقط

 لمعبرة بعمـك المفظ ال بخصكص السبب. فيقاؿكبياف أحكاـ كآداب ... ، حتى سبب النزكؿ ىذا 

 
                                                           

ىك أنس بف مالؾ ابف النضر بف ضمضـ بف زيد بف حراـ بف جندب بف عامر بف غنـ بف عدم بف ( 1)
النجار، اإلماـ المفتي المقرئ المحدث، راية اإلسبلـ، أبك حمزة األنصارم الخزرجي البخارم المدني، خادـ 

الذىبي،  :ىػ. انظر93مات بالبصرة سنة  كقرابتو مف النساء، كتمميذه، كتبعو، كآخر الصحابة مكتان رسكؿ اهلل 
معرفة  فىاالستيعاب ابف حجر، (، 9/105(، ابف كثير، البداية كالنياية)ج4/417سير أعبلـ النببلء )ج

 (. 25-2/24(، الزركمي: األعبلـ )ج 1/109األصحاب )ج
ؿ، فىىك أخك لبيد بف ربيعو ألمو كىك الذم أراد قتؿ رسكؿ اهلل مع عامر بف الطىك ابف جعفر بف كبلب ك ( 2)

 (.2/769)جكاقعة فى متكف األحاديث المسندة غكامض األسماء المبيمة الصاعقة. انظر: ابف بشككؿ، كقتؿ ب
العيف ، الفراىيدم :ىك العظـ فكؽ الدماغ مف الجمجمة، كالجميع: القحفة كاألقحاؼ قطعة ككسره. انظر (3)

 .(2/153(، الخطابي، غريب الحديث )ج3/51)ج
مسنده )المعركؼ بالبحر  فى([، كالبزار 3468 ، ح6/183مسنده، )ج فى صمىالمك  عمى]أخرجو أبك ي( 4)

سناد صالح.2602ح ، 3/96، )ج المعجـ األكسط ،الطبرانيك  [،(7007ح ،13/361الزخار(، )ج  ([، كا 
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 مناسبة السورة لما قبميا ولما بعدىا 

 مناسبة سورة الرعد لسورة يوسف  :أول

 سكرة بعد الرعد سكرة كضع كجو"آخر سكرة يكسؼ ،  فيسكرة الرعد ما أجممو  فيؿ فصٌ 
ـ   ذلؾ" (1) "شأنو جؿٌ  ؿفصٌ  حيث، يكسؼ  خاتمة لمجمؿ(2) " الرعد سكرة مطمع في تفصيؿ أت
 :تعالى كقكلو يكسؼ سكرة في (3) " كاألرضية السماكية اآليات فذكر،" السبلـ عميو يكسؼ سكرة

ييىيمي   خيحيجييهىهمهجهينىنمنخن ُّ
يئىئنئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذ
  [.108-105: كسؼي] َّ ىبنبمبزبرب

ميخيحيجييهىه ُّ   الرعد سكرة في تعالى قكلو في اتالسمك  أم كبياف
زبربيئنئىئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذىييي
 [.2]لرعد:  َّرتيبىبنبمب

مثزثرثيتىتنتمت ُّ الرعد سكرة في تعالى قكلو في األرض آم كبياف
زنرنمماميلملىليكىكلكمكاكيقىقيفىفيثنثىث

  (4) [3]لرعد:    َّمن

ٌٍَّّّ ُّ   بقكلو التكحيد لةأد إلى يكسؼ سكرة في شأنو جؿٌ  أشار كقد
سكرة  في بإسياب األدلة ؿفصٌ  ثـ" [.39: كسؼي] َّ مئزئرئُِّّّٰ

                                                           

التفسير الكاضح حجازم،  :(، كانظر4/118األيات كالسكر )جتناسب  فىالبقاعي، نظـ الدرر ( 1)
 (.7/80كالسبع المثاني )ج فى تفسير القرآف العظيـ (، األلكسي، ركح المعاني11/212)ج
 .(5/2722التفسير )ج فى(، حكل، األساس 13/60جالمراغي، تفسير المراغي ) (2)
 (.  4/118، نظـ الدرر )البقاعي (3)
(، 118-117/ 4نظـ الدرر )جالبقاعي، (، 1/232تناسب سكر القرآف )ج فىالبرىاف  : الغرناطي،انظر( 4)

 –(، شرؼ الديف، المكسكعة القرآنية 2/271تيسير التفسير )جالقطاف، (، 110كالسيكطي، أسرار ترتيب القرآف )
  .(3/185خصائص السكر )ج
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 كثير كذكر، التكحيد لدعكة امتداد كىذا، " (1) سالفيا في يذكر لـالرعد ، كذكر أدلة مف األيات 
 . (2) "اهلل صفات مف

 قكلو في (4) يكسؼ ةسكر  اختتاـ مع ىذا (3) تسمية فيو ما اآليات مف السكرتيف في كجاء"
لكخكحكجكمقحقخفمفحفجفمغجغمعجع ُّ تعالى
 [.111: كسؼي]   َّ ممخمحمجمهلملخلحلجلمك

  (5) ". يؤمنكف لقكـ كرحمة ىدم كأنو، القرآف حقيقة عمى بالدليؿ"

اختتمت سكرة يكسؼ ببياف حقيقة القرآف ، كأنو ىدل كرحمة لقـك يؤمنكف ، كافتتحت سكرة 
جمحميلىلخلمل ُّ    قكلو في، ذلؾ بمثؿ ىذه افتتاح كف، فيالرعد بالحديث عف القرآ

 تشابو مف كىك، [1لرعد:ا] َّجهينىنمنخنحنجنيمىمممخم
  (6).األطراؼ

   تعالى قكلو في كاألرض السمكات في آياتو مف، يحسكنو ما كثرة إلى أشار أف كبعد
: يكسؼ] َّ خيحيجييهىهمهجهينىنمنخنُّ  

جمحميلىلخلمل ُّ    تعالى فقاؿ بذلؾ الرعد ةسكر  ابتدأ (7) عنيا اإلعراض مع ،[105
  (8) [1لرعد: ا] َّ جهينىنمنخنحنجنيمىمممخم

 مناسبة سورة الرعد لسورة إبراىيم  :ثانيا

  تعالى قكلو في، الكتاب عمـ عنده مف شيادة تكافئ شيادة ال بأنو الرعد سكرة ختمت كلما
ىنمنخنحنجنيمىمممخمجمحميلىلملخل ُّ

                                                           

 (.13/60المراغي، تفسير المراغي )ج( 1)

 (. 2/212 ج) ححجازم، التفسير الكاض (2)

 .(26/27المناسبة بيف الفكاصؿ القرآنية كآياتيا ، )جسدر، ( 3)
  (.1/97أسرار ترتيب القرآف )ج : السيكطي،انظر( 4)
 (. 118-4/117تناسب اآليات كالسكر )ج فىالبقاعي، نظـ الدرر ( 5)
 (.1/97انظر: السيكطي، أسرار ترتيب القرآف )ج( 6)
 (.14/156ركابي عمـك القرآف )ج فىائؽ الركح كالريحاف ، تفسير حديررلالانظر: ا( 7)
لبحر المديد ا ،نجرماأل(،7/80)ج ، ركح المعاني فى تفسير القرآف العظيـ كالسبع المثانييانظر: األلكس( 8)

 .(3/5تفسير القرآف المجيد )ج فى
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ىيميخيحيجييهمهىهُّ   تعالى قكلو في أشار ،[34لرعد: ا] َّ ين

أف الكتاب  إلى، [1: إبراىيـ] َّ ٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذيي
أنو  عمىفتمؾ الشيادة التي تدؿ  ، (1) العمكـمف فنكف  لكما حك  ،بببلغتو ،ىك الشاىد بإعجازه

ألف الشيادة قكؿ  ،مراتب الشيادة عمىكىذا أ ،ككنو صادقان  عمىسبحانو أظير المعجزات الدالة 
 يكجب القطع بككنو رسكالن  ،فإنو فعؿ مخصكص ،أما المعجز .غمبة الظف بأف األمر كذلؾ يفيد

كككنو أعظـ  ، (2) معانيو فيفكاف إظيار المعجزة أعظـ مراتب الشيادة  ،تعالىمف عند اهلل 
كبياف أف ىذا الكتاب  ،كما حكل ،بإعجازه بببلغتو ، (3) مر االعصار عمىالمعجزات الباقي 

  .(4) إليو مالمؤد،عميوألنو كامؿ ببياف الصراط الداؿ  ،اهلل إلى غاية الببلغ

 -:كجكه مف بعدىا التي بالسكرة الرعد سكرة كارتباط

 بحكمة يصرح كلـ، عربيان  حكمان  القرآف أنزؿ أنو الرعد سكرة في تعالىك  سبحانو ذكر قد أنو -
مكلكاكيقىقيفىفىثيثنثمثزثُّ  تعالى قكلو في ذلؾ
 في، إبراىيـ سكرة في بيا كصرح ،[37لرعد: ا] َّ زنرنمماميلىلمليكىك
ٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهمهىهُّ   تعالى قكلو

 .[1: إبراىيـ] َّ ٌٍَُِّّّّّ

مبهبخبحبجبهئمئخئحئجئُّ  قكلو الرعد سكرة في ذكر كجؿٌ  عز اهلل أف -
جييهىهمهُّ  قالكا السبلـ ـعميي الرسؿ أف ذكر إبراىيـ سكرة فىك ، [38لرعد: ا] َّ

  .،[11: براىيـإ] َّييٰذىيميخيحي
ٌّٰىٰرُّ  تعالى قكلو في اهلل عمى بالتككؿ محمد نبيو الرعد سكرة في كجؿٌ  عز اهلل أمر -

 عف حكى  إبراىيـ سكرة فىك  ،[30لرعد: ا] َّ مئزئرئٍَُِّّّّّٰ
زئرئُُِّّّّٰ  تعالى قكلو في، شأنو جؿٌ  عميو بالتككؿ أمرىـ المرسميف إخكانو

                                                           

 (.4/165تناسب اآليات كالسكر )ج فىانظر: البقاعي، نظـ الدرر ( 1)
 .( 74-19/73مفاتيح الغيب )جازم، الر  :انظر (2)
 (. 6/403التفسير، )ج فى، البحر المحيط حسينىالانظر: ( 3)
 (.4/166تناسب اآليات كالسكر )ج فى، نظـ الدرر ىالبقاع :انظر( 4)
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 َّنتمتزترتىبيبنبمبزبيئربىئنئمئ
  (1) .سبحانو أمرىـ كمتكلي خالقيـ فيك ،[12: يـإبراى]

متختحتجتهبُّ  تعالى كقكلو، كالباطؿ الحؽ تمثيؿ عمى الرعد سكرة اشتممت -
حضجضمصخصحصمسخسحسجسمخمحجخجحمجحجمثهت
خكحكجكمقمفحقخفحفجفجغمغمعجعمظحطخضمض
 . [17لرعد: ا] َّجمهلملخلجلحلمكلك

خضمضحضجضمصُّ  تعالى قكلو في أيضان  ذلؾ عمى إبراىيـ سكرة كاشتممت -
حكجكمقحقمفحفخفجفمغجغمعجعمظحط
 . [18: إبراىيـ] َّخلحلجلمكخكلك

 الشمس كتسخير، األرض كمد، عمد بغير السماء رفع الرعد سكرة في كجؿٌ  عز اهلل ذكر -
ٌٍّّٰىٰرٰذىيييميخيحيجييهىهُّ  تعالى قكلو في، كالقمر
ىبنبمبزبربيئنئىئمئزئرئَُِّّّّٰ

ملخلُّ  تعالى قكلو في، ذلؾ نحك إبراىيـ سكرة في كذكر ،[2لرعد: ا] َّرتيب

: إبراىيـ] َّىنمنخنحنجنيمممىمخمحمجميلىل
، البديع الخمؽ ىذا عمى قدر فمف، كاألرض السمكات خمؽ عمى قادر تعالى اهلل أف، [19
  (2) .جديد بخمؽ كاإلتياف الناس إفناء عمى قادر فيك

مصخصحصمسخسُّ  تعالى قكلو في، الكفار مكر الرعد سكرة في كجؿٌ  عز اهلل ذكر -

حكجكمقحقمفخفحفجفجغمغمعجعمظحطخضمضحضجض

جههنمنخنحنممجنخمحمجمهلملخلحلمكجللكخك

يثىثنثمثزثُّ إبراىيـ سكرة في تعالى كقكلو، [33لرعد: ا] َّ ٰهمه
 كصفو مف ذكر ،[46: إبراىيـ] َّ مكلكاكيقىقيفىف

  (3) .الرعد سكرة في يذكر لـ ما إبراىيـ سكرة في

                                                           

 ( بتصرؼ.13/122المراغي، تفسير المراغي )ج( 1)
 ( بتصرؼ.2/1179كسيط )جالتفسير ال الزحيمي: (،13/122انظر: المراغي، تفسير المراغي )ج( 2)
 ( بتصرؼ.13/122المراغي، تفسير المراغي )ج( 3)
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متُّ  تعالى كقكلو، كاألنفس اآلفاؽ في المنصكبة ألدلةا الرعد سكرة في عزكجؿٌ  اهلل ذكر -
يكىكلكمكاكيقىقيفىفيثنثىثمثزثرثيتىتنت
 مف نحكان  إبراىيـ سكرة في كذكر، [3لرعد: ا] َّمنزنرنمماميلملىل
خصحصمسخسحسجسمخجخمحُّ  تعالى قكلو في، ذلؾ
حقخفمفحفجفمغجغمعجعحطمظمضخضحضجضمص

 . [32: إبراىيـ] َّ جكمق

 كيؤدكف، البدنية العبادات يقيمكف الذيف لعباده كصفان  الرعد رةسك  في كجؿٌ  عز اهلل ذكر -
يبىبنبمبزبربيئُّ  تعالى قكلو في، كمآليـ، ةاليالم الفرائض
لرعد: ا] َّ يثىثنثمثزثرثيتىتنتمتزترت
 قكلو في، عذابو مف لينجكا، بصفاتيـ يتصفكا بأف تعالى اهلل أمرىـ، إبراىيـ سكرة فىك ، [22

مبخبحبجبهئمئخئحئجئييىينيُّ  تعالى

 ،[31: إبراىيـ] َّ مجحجمثهتمتختحتجتهب
 يعقؿ كما، الحؽ ىك إنما محمد نبينا عمى ينزؿ ما بأف الرعد سكرة في كجؿٌ  عز اهلل ذكر -

خمحمجميلىلملُّ تعالى قكلو في،  (1) السميمة العقكؿ ذكك إال بو كيتذكر ىذا
 سكرة في كجؿ عز اهلل كذكر، [19لرعد: ا] َّ جهينىنمنحنخنجنيمىممم

نذار، الناس لجميع ببلغ القرآف ىذا أف إبراىيـ  كليتذكر، كاحد إلو تعالى اهلل كأف، ليـ كا 
جغمعجعمظحطمضُّ تعالى قكلو في (2) ربيـ عظمة العقكؿ أكلكا
 .[52: إبراىيـ] َّ مقحقمفخفحفجفمغ

 

 

 
  

                                                           

 (.2/283تيسير التفسير )ج: القطاف، انظر( 1)
 ( بتصرؼ. 5/515عزت، التفسير الحديث )ج( 2)
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 المبحث الثاني
 ترجمة اإلمام ابن كثير 

 أول: اسمو ونسبو ولقبو وميالده ونشأتو 
اـ إسماعيؿ بف عمر بف كثير بف ضكء بف كثير بف ضكء بف درع القرشي الدمشقي اإلم
"الكالد ىك  :البداية كالنياية فيككنيتو أبك الفداء كنسبو القرشي يقكؿ  ،لقبو عماد الديف .الشافعي

الخطيب شياب الديف أبك حفص عمر بف كثير بف ضكء بف كثير بف ضكء بف درع القرشي مف 
بعضيا شيخنا المزم فأعجبو  عمىكقؼ  ،برؼ كبأيدييـ نس  الش   إلىنتسبكف كىـ ي ،بني حصمة

  (1) .القرشي " :نسبي بسبب ذلؾ فيفصار يكتب  ،ذلؾ كابتيج بو

 :تاريخو قائبل فيسنة احدم كسبعمائة كما أخبر ىك عف نفسو  -رحمو اهلل -كلد الحافظ 
كاهلل سبحانو  ،افعي عفا اهلل عنوكلد كاتبو إسماعيؿ ابف كثير القرشي المصرم الش فييا"ك 

  (2).أعمـ"

إذ  ، كسبعمائة لسنة احد في (4) لصر القرية مف أعماؿ مدينة بي  (3)بمجدؿ :"ككاف مكلده
  (5) .سنة ست كسبعمائة" فيدمشؽ  إلىبيا ثـ انتقؿ  كاف أبكه خطيبان 

كثير  فأبكه عمر بف حفص بف ،بيت عمـ كديف في -رحمو اهلل  -نشأ الحافظ ابف كثير
 ،أبكه كعمره ثبلث سنكات أك نحكىما تكفيك  ،أخذ عف النككم كالفزارم ككاف خطيب قريتو

كعنو  ،بعد فقدىا لكالدىا ،ىػ 707سنة  فيدمشؽ  إلىكانتقمت األسرة بعد مكت كالد ابف كثير 
 50نة س إلىكقد تأخرت كفاتو  ،شفكقان  قان يفكبنا ر  ، " كقد كاف لنا شقيقان  :يقكؿ الحافظ ابف كثير

  (6) .هلل منو ما تيسر كسيؿ منو ما تعسر"افيسر العمـ  فييديو  عمىىػ فاشتغمت 

 

                                                           

 (.4/36، البداية كالنياية )جف كثيراب( 1)
 (. 4/25)ج لمرجع السابؽا( 2)
التنبيو كاإليقاظ لما  ،في: الحنبكه يخطب بيا كىي بمدة صغيرة، انظراسـ البمدة التابعة لبصرم التي كاف أ( 3)

  .(1/25ذيكؿ تذكرة الحفاظ )ج فى
سكاف ثانيو كفتح الراء الميممة مدينة حكراف. األندلسي، معجـ ما استعجـ مف أسماء  لبصر ( 4) بضـ أكلو كا 

 (.1/253الببلد كالمكاضع )ج
  .(1/38الدمشقي، ذيؿ تذكرة الحفاظ )ج( 5)
 (.14/37البداية كالنياية )ج ابف كثير،( 6)
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 طمبو لمعمم  :ثانيا
انتقؿ  - رحمو اهلل -تحصيمو " فقد قاؿ تمميذه الحسيني  فيكأما عف طمبو لمعمـ كرحبلتو 

سمع ابف ك ، الشيخ برىاف الديف الفزارم كغيره  عمىسنة ست كسبعمائة كتفقو  فيدمشؽ  إلى
فأكثر عنو  -رحميـ اهلل  – كصاىر شيخنا الحافظ المزم ،السكيدم كالقاسـ بف عساكر كخمقان 

الرجاؿ كالعمؿ ككلي  فيكأمعف النظر  ،كالنحك ،كالتفسير ،الفقو فيكبرع  ،كناظر ،كدرس ،ىكأفت
 يفمسكدة طبقات الحفاظ كقاؿ  فيذكره الذىبي  ،بعد الذىبي مشيخة أـ الصالح كالتنكزية

  (1) .دة "يفىك فقيو متقف كمحدث محقؽ كمفسر نقاد كلو تصانيؼ م :المعجـ المختص

كلي مشيخة  -رحمو اهلل  -"ككلي مشيخة أـ الصالح بعد مكت الذىبي كبعد مكت السبكي
  (2) .ة مدة يسيرة ثـ أخذت منو "يفدار الحديث األشر 

كتفقو بالبرىاف  ،حاجبكحفظ مختصر ابف ال ،كعرضو سنة ثماني عشر ،"كحفظ التنبيو
  (3) ." ابف تيمية كصحب  ،ثـ صاىر المزم ،بف قاضي شيبوالكالكماؿ  ،الفزارم

 عقيـــدتـــو  :ثالثا
ىي عقيدة  -رحمو اهلل  -أف عقيدة اإلماـ ابف كثير فىمف األمكر الظاىرة التي ال تخ

 يره تفس فيكأسمائو كصفاتو كىذا كاضح  تعالىتكحيد اهلل  فيالسمؼ الصالح 

هتمتختحتجتهبمبخبحبُّ تعالى قكلو تفسير عند يقكؿ

 َّجعمظحطمضخضجضحضمصخصحصمسخسحسجسمخ جخ محجححجمجمث

 .[63-61: نكبكتعلا]

 - الذيف يعبدكف معو غيره - أنو ال إلو إال ىك ؛ ألف المشركيف مقرران  تعالى" يقكؿ 
كأنو  ،لميؿ كالنياركتسخير ا ،كالشمس كالقمر، معترفكف أنو المستقؿ بخمؽ السمكات كاألرض 

فمنيـ الغني  ،كاختبلفيا كاختبلؼ أرزاقيـ ففاكت بينيـ ،كمقدر آجاليـ ،الخالؽ الرازؽ لعباده
فذكر أنو  ،ممف يستحؽ الفقر ىكمف يستحؽ الغن ،منيـ بما يصمح كبلن  عميـ كىك ال ،كالفقير

 عمىغيره ؟ كلـ يتككؿ  فإذا كاف االمر كذلؾ فمـ يعبد ،المستبد بخمؽ األشياء المتفرد بتدبيرىا
مقاـ اإلليية  تعالىما يقر  ككثيران  ،عبادتو فيممكو فميكف الكاحد  فيغيره ؟ فكما أنو الكاحد 

                                                           

 (. 1/38الحسيني، ذيؿ تذكرة الحفاظ )ج (1)

  .(3/86، طبقات الشافعية )بف شيبوا( 2)
 .(1/39أنباء الغمر بأبناء العمر )جابف حجر، ( 3)
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 :تمبيتيـ فيكما كانكا يقكلكف  ،كقد كاف المشرككف يعترفكف بذلؾ .باالعتراؼ بتكحيد الربكبية
  (1) تممكو كما ممؾ". ،ىك لؾ إال شريكان  ،لبيؾ ال شريؾ لؾ

  -:باب األسماء كالصفات قائبلن  فيقرر عقيد السمؼ كي
ىذا المقاـ مقاالت  فيفممناس [، 2لرعد: ا] َّ ٌٍّّٰىٰرٰذُّ " تعالىقكلو  عند
نما يسمؾ  ،كليس ىذا مكضع بسطيا ،كثيرة جدان   ،مالؾ :ىذا المقاـ مذىب السمؼ الصالح فيكا 
سحاؽ بف راىكيو ،نبؿكأحمد بف ح ،كالشافعي ،كالميث بف سعد ،كالثكرم ،كاألكزاعي رحميـ  -كا 

ؼ كال كىك إمرارىا كما جاءت مف غير تكي   ،كحديثان  كغيرىـ مف أئمة المسمميف قديمان   -تعالىاهلل 
فإف اهلل ال  ،عف اهلل سبحانو  يفأذىاف المشبييف من إلىكالظاىر كالمتبادر  .تشبيو كال تعطيؿ

بؿ األمر  ؛[11: كرلشلا] َّحيجييهمهىهجهين ُّ ،يشبيو شيء مف خمقو
) مف شبو -اهلل  مارحمي – شيخ البخارم (3) الخزاعي (2) منيـ نعيـ بف حماد -كما قاؿ األئمة 

كصؼ اهلل بو نفسو  فيماكليس  .كمف جحد ما كصؼ اهلل بو نفسو فقد كفر( ،اهلل بخمقو فقد كفر
 عمى ،لصحيحةخبار اما كردت بو اآليات الصريحة كاأل تعالىفمف أثبت هلل  ،كال رسكلو تشبيو

  (4) ." لفقد سمؾ سبيؿ اليد ،عف اهلل النقائص ىفكن ،تعالىالكجو الذم يميؽ بجبلؿ اهلل 

 عمىة مأخكذة مف القرآف كالسنة مبنية فىعقيدة سم -رحمو اهلل  -فكما ىك مبلحظ أف عقيدتو 
  .فيـ السمؼ الصالح رحميـ اهلل كرضي عنيـ

كمما يؤكد انتسابو لمشافعي  ،الجميع عمىاهلل  ةمالفركع مذىب اإلماـ الشافعي رح فيكأما 
الرد الكافر " أبك الفداء اسماعيؿ ابف الشيخ العالـ الخطيب أبي حفص عمر بف  في ما جاء

  (5) .بف كثير بف ضكء بف زرع القرشي البصرم ثـ الدمشقي الشافعي " كثير بف ضكء
ذم الفضائؿ عماد الديف " كسمعت مع الفقيو المفتي المحدث  تذكرة الحفاظ فيكقاؿ 

  (6) .الشافعي" إسماعيؿ بف عمر بف كثير البصراكم
                                                           

  .(6/294جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (1)
خزاعي المركزم، صاحب التصانيؼ، كاف مف كبار أكعية العمـ، نعيـ بف حماد بف معاكية، أبك عبد اهلل ال( 2)

  (.9/17سير أعبلـ النببلء )ج الذىبي،:ىػ، انظر229سنة  تكفيركاياتو  إلىلكنو ال تركف النفس 

سنة  تكفيبف أحمد بف محمد بف الحسيف الخزاعي، الشيخ الصدكؽ، العالـ المحدث، أبك القاسـ،  عمىىك  (3)
 (.10/503سير أعبلـ النببلء )ج ي،الذىبانظر:ىػ، 411

 (.427/ 3، تفسير القرآف العظيـ )جابف كثير (4)
 .(1/92الدمشقي، الرد الكافر )ج( 5)
 .(4/201تذكرة الحفاظ )جالذىبي، ( 6)
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" إسماعيؿ بف عمر ابف كثير بف ضكء بف كثير بف ضكء بف درع  :إنباء الغمر فىك 
  (1) .الفقيو الشافعي الحافظ " ،ثـ الدمشقي البصراكم

 شيوخو وتالميذه  :رابعا
ثير مف أفاضؿ عصره كعمماء بمده فممف ذكرىـ ك عمى –رحمو اهلل  –تتممذ الحافظ ابف كثير 

  :التاريخ

  (2) .كبو تخرج -رحمو اهلل  -شيخ اإلسبلـ أبك العباس أحمد بف تيمية  -
  (3) .-رحمو اهلل  -الحافظ أبك الحجاج جماؿ الديف يكسؼ المزم  -
  (4) .-رحمو اهلل  -الشيخ أبك العباس أحمد الحجار الشيير بػ ابف "الشيخة "  -
  (5) .-رحمو اهلل  - أبك عبداهلل محمد بف أحمد الذىبي الحافظ -
  (6) .-رحمو اهلل  -الحافظ كماؿ الديف عبدالكىاب الشيير ب ) ابف قاضي شيبة (  -
  (7) .-رحمو اهلل  -محمد الزممكاني  الياإلماـ كماؿ الديف أبك المع -
 يففكيرة السممي الحنمحمد بف عبدالرحمف بف محمد بف الحافظ بدر الديف أبك عبداهلل بف ال -

  (8) .-رحمو اهلل  -
  (9) .-رحمو اهلل  -الشيباني  يحيى اإلماـ محيي الديف أبك زكريا  -
  (10) .-رحمو اهلل  - يلااإلماـ عمـ الديف محمد القاسـ البرز  -
  (11) .-رحمو اهلل  -الشيخ شمس الديف أبك نصر محمد الشيرازم  -

                                                           

 (. 1/39ابف حجر، إنباء الغمر )ج (1)
 (.2/415)ج فىبعد الكا تكفىكالمس فى، المنيؿ الصابف تغرما( 2)
 (. 415/ 2ؽ )جالمرجع الساب( 3)
 (. 415/ 2)ج فىالمنيؿ الصا( 4)
 (.1/98المعجـ المختص بالمحدثيف )جالذىبي، ( 5)
ىك أبك بكر بف أحمد بف محمد بف عمر بف محمد بف عبدالكىاب، تقي الديف، المعركؼ بابف شيبة ككنيتو ( 6)

طبقات  : ابف شيبة،بدمشؽ كعاش آنفا كأربعيف سنة، انظر تكفيأبك الصدؽ، كىك مفسر كمحدث كمتصكؼ 
 .(3/57ف )جفىمعجـ المؤل : كحالة،(، انظر1/114الشافعية )ج

  (.14/151ابف كثير، البداية كالنياية )ج( 7)

  .(1/435تاريخ المدارس )ج فىالدمشقي، الدارس  (8)
 (. 132/ 14البداية كالنياية )ج( 9)
 (. 13/313)ج لمرجع السابؽا (10)
  (. 2/415)ج فىالمنيؿ الصا (11)
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  (1) .-و اهلل رحم -الشيخ شمس الديف محمكد األصبياني  -
  (2) .-رحمو اهلل  -اآلمدم األصبياني  ىؼ الديف إسحاؽ بف يحييفع -
  (3) .-رحمو اهلل -الشيخ بياء الديف القاسـ بف عساكر  -
  (4) .-رحمو اهلل  -بف المطعـ  ىأبك محمد عيس -
  (5) .- اهلل رحمو - الصالحي الرضي بف محمد بكر أبك الشيخ -

  (6) .- اهلل رحمو - طبال في بارع، السكيدم بف محمد -

  (7) .- اهلل رحمو - القراءات شيخ، المباد جعفر بف محمد -

  (8) .- اهلل رحمو - الزرد بف محمد الشيخ -

  (9) .- اهلل رحمو - الفزارم الديف برىاف -

 :تالميــذه
 :كثر فمنيـ كأما تبلميذه فيـ أيضان 

  .(10)-رحمو اهلل-ي الشافعيأحمد بف محمد بف أحمد بف عمر بف رضكاف شياب الديف الدمشق -
 - يفمحمكد بف عمر بف محمكد بف إيماف نحكم دمشؽ شرؼ الديف األنطاكي الدمشقي الحن -

  (11) .-رحمو اهلل
بف أحمد السعدم  مكسىأحمد بف عبلء الديف حجي بف  ،الحافظ ابف حجي الشافعي -

  .منوما اجتمعت بو قط إال استفدت  :قاؿ ابف حجي -رحمو اهلل  - (12)الحسباني
  (13).-رحمو اهلل  -محمد بف محمد بف خضر القرشي بف أبي العدؿ  -

                                                           

 (. 39/ 1إنباء الغمر )جابف حجر،  (1)
 (.2/415)ج فىالمنيؿ الصاابف تغرم،  (2)
 (. 38/ 1ذيؿ تذكرة الحفاظ )جالحسيني، ( 3)
 (. 2/415)ج فىالمنيؿ الصاابف تغرم، ( 4)
  .(1/445أعياف المائة الثمانية )ج فى، الدرر الكامنة بف حجرا (5)
 (. 1/38)ج ذيؿ تذكرة الحفاظ لمحسينيالحسيني، ( 6)
 (. 4/131ابف كثير، البداية كالنياية)ج( 7)
 (. 2/415)ج فىالمنيؿ الصاابف تغرم، ( 8)
 (. 38/ 1جالحسيني، ذيؿ تذكرة الحفاظ )( 9)
  .(81/ 2الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسع )ج السخاكم،( 10)
  .(2/275ركاة السنف كالمسانيد )ج فىذيؿ القييد المالكي، ( 11)
 (. 39/ 1ر، إنباء الغمر )جابف حج( 12)
  .(1/222طبقات المغكييف كالنحاة )ج فىالسيكطي، بغية الكعاة ( 13)
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  (1) .-رحمو اهلل  -شرؼ الديف مسعكد بف عمر األنطاكي النحكم  -
قاؿ أخبرني شيخنا  -رحمو اهلل  -شيخ عمـ القراءات  ،محمد بف محمد بف الجزرم -

  (2) .إسماعيؿ بف عمر بف كثير الحافظ مف لفظو
  (3) .-رحمو اهلل  -ف إسماعيؿ بف عمر بف كثير ابنو عبدالكىاب ب -
  (4) .-رحمو اهلل  - الحنفياإلماـ ابف أبي العز  -
  (5) .-رحمو اهلل  -الحافظ أبك المحاسف الحسيني  -
قاؿ " كقد ذكر شيخنا عماد الديف إسماعيؿ بف  -رحمو اهلل  -أحمد بف عبدالقادر المقريزم  -

  (6) ." تاريخو أنو اجتمع بو فيعمر بف كثير 

 مؤلفاتــو  :خامســـا
مختمؼ العمكـ كالفنكف كمف  في كبيران  عمميان  أما آثاره العممية فقد ترؾ لنا الحافظ ابف كثير تراثان 

 :ذلؾ

 .أحد مثموالتفسير الذم لـ يؤلؼ  ،(7) مجمدات خمسة فيتفسير القرآف العظيـ  -
  (8) .كىك ممحؽ بالتفسير :فضائؿ القرآف -
  (9) .-رضي اهلل عنو  -مسند أبي بكر الصديؽ  -:السنة كعمكميا فىك  -
  (10) .-رضي اهلل عنو  -مسند عمر بف الخطاب  -
  (11) .عمـك الحديث -
  (12) .أحاديث الكتب الستة كالمسانيد األربعة فيوجمع  ،جامع المسانيد -

                                                           

 (. 1/67أخبار مف ذىب )ج فىشذرات الذىب الحنبمي، ( 1)
 (.1/33طبقات القراء )ج فىغاية النياية الجزرم، ( 2)
 (. 98/ 5الضكء البلمع )جالسخاكم، ( 3)
  .(1/220كية )جشرح العقيدة الطحاالطحاكم، ( 4)
 (.  1/38ذيؿ تذكرة الحفاظ )جالحسيني، ( 5)
 .(4/183السمكؾ لمعرفة الدكؿ الممكؾ )جالمقريزم، ( 6)
 (.2/415)ج فىالمنيؿ الصاابف تغرم، ( 7)
  .(239السيكطي، ذيؿ طبقات الحفاظ )ص ( 8)
 .(1/15، تفسير القرآف العظيـ )جابف كثير( 9)
 (.  6/225كالنياية)جابف كثير، البداية  :انظر( 10)
 (. 361السيكطي، ذيؿ طبقات الحفاظ )ص( 11)
 (.2/283ف )جفىمعجـ المؤل كحالة، (12)
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  (1) .البخارم كلـ يكممو عمىككتب  -
  (2) .كخرج أحاديث مختصر ابف الحاجب -
جمع بيف كتاب التيذيب كالميزاف كىك  ،الثقات كالضعفاء كالمجاىيؿ معرفة فيالتكميؿ  -

  (3) .خمسة مجمدات
جمع بيف مسند اإلماـ أحمد كالبزار كأبي  ،أحاديث المسانيد كالسنف فيكتاب اليدم كالسنف  -

  (4) .الكتب الستة إلىكابف شيبة  يعمي
  (5) .األحكاـ لـ يتمو فيكتاب كبير  الفقو كأصكلو فىك  -
غاية  فيكىك  (6) أربعة كخمسيف جزءا فيالتاريخ كالسير كتاب البداية كالنياية  فىك  -

 .(7)كدالجٌ 
  (8) .كتاب طبقات الفقياء -
  (9) .مناقب الشافعي -
  (10) .طبقات الشافعية -
  (11) .سيرة الرسكؿ فيالفضكؿ  -

  :عميوثناء العمماء 

  :تبلميذه كمحبيو كمف ذلؾحظي الحافظ ابف كثير بكثير مف الثناء العطر مف قبؿ أشياخو ك 

" ىك فقيو متقف كمحدث محقؽ كمفسر نقاد كلو  (12) المعجـ المختص فيما جاء 
 .دة "يفتصانيؼ م

                                                           

 (. 2/415)ج فىالمنيؿ الصاابف تغرم، ( 1)
 (. 2/415المصدر السابؽ )ج( 2)
 (. 1/38ذيؿ تذكرة الحفاظ )جالحسيني، ( 3)
 (. 1/38)ج لمرجع السابؽا( 4)
 (. 239فاظ )ص ذيؿ طبقات الحالسيكطي، ( 5)
 (. 38/ 1الحسيني، ذيؿ تذكرة الحفاظ )ج( 6)
 (.2/415)ج فىالمنيؿ الصاابف تغرم، ( 7)
 (. 415/ 2)ج لمرجع السابؽا( 8)
 (. 415/ 2)ج لمرجع السابؽا( 9)
 (. 239السيكطي، ذيؿ طبقات الحفاظ )ص ( 10)
 (. 283/ 2ف )جفىمعجـ المؤلكحالة، ( 11)
 (. 1/75ماز الذىبي )جبف قايٍ  لمحمد بف أحمد بف عثماف( 12)
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كيحفظ جممة صالحة مف المتكف  ،كيفيـ العربية كاألصكؿ ى"يدرم الفقو كأفت كقاؿ أيضان 
  (1) .كالتفسير كالرجاؿ كأحكاليـ كلو حفظ كمعرفة "

كسمعت مع الفقيو المفتي المحدث ذم الفضائؿ عماد الديف إسماعيؿ  " تذكرة الحفاظ فىك 
كخرج كألؼ كناظر  ،.. كلو عناية بالرجاؿ كالمتكف كالفقو.بف عمر بف كثير البصراكم الشافعي

  (2) .ر كتقدـ "كصنؼ كفسٌ 

العربية كيستحضر  فيككاف يشارؾ  ،" ككاف كثير االستحضار قميؿ النسياف جيد الفيـ
ما اجتمعت بو قط إال  (3) قاؿ ابف حجي ،أخر كقت كينظـ نظما كسطا إلى عميويكرر التنبيو ك 

  (4) .كقد الزمتو ست سنيف " ،استفدت منو

كأعرفيـ بجرحيا ، " أحفظ مف أدركناه لمتكف األحاديث :كقاؿ عنو تمميذه ابف حجي أيضا
ا أعرؼ أني اجتمعت بو كصحيحيا كسقيميا ككاف أقرانو كشيكخو يعترفكف لو بذلؾ كم، كرجاليا 

  (5) .إال استفدت منو " إليوكثرة ترددم  عمى

ة المحدثيف عمدة المؤرخيف " الشيخ اإلماـ العبلمة الحافظ عماد الديف ثقٌ  :الرد الكافر فىك 
عمـ المفسريف أبك الفداء إسماعيؿ ابف الشيخ العالـ الخطيب أبي حفص عمر بف كثير بف ضكء 

  (6) .لقرشي البصرم ثـ الدمشقي الشافعي "بف كثير بف ضكء بف ذرع ا
 ." كاف قدكة العمماء كالحفاظ كعمدة أىؿ المعاني كاأللفاظ –رحمو اهلل  (7) قاؿ العيني

 ،الحديث كالتفسير كالتاريخ فيككاف لو اطبلع عظيـ  .كسمع كجمع كصنؼ كدرس كحدث كألؼ

                                                           

 (. 1/75المعجـ المختص بالمحدثيف )جالذىبي، ( 1)
 (.8/399تذكرة الحفاظ ) الذىبي، ( 2)

 فىي بف مكسي بف أحمد بف سعيد السعدم الحسبانى الدمشقي الشافعي تمميذ ابف كثير، تقدـ أحمد بف حج  ( 3)
 (.1/269الضكء البلمع )جالسخاكم،  :، انظر810تبلميذه ت/ 

 (. 1/39ابف حجر، إنباء الغمر )ج (4)
 (. 433 432/ 6شذرات الذىب )جالذىبي،  (5)
 (. 92الرد الكافر ) صالدمشقي،  (6)
مؤرخ، عبلمة، مف كبار ، الحنفي( محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمد، أبك محمد، بدر الديف العيني 7)

 :(، انظر2/275بغية الكعاة )ج: السيكطي، نظر، " اشرح البخارم فىعمدة القارم "مف كتبو ، المحدثيف
 (. 7/163األعبلـ )جالزركمي، 
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كالتفسير كلو مصنفات عديدة  عمـ التاريخ كالحديث إليو ىكانتي ،كاشتير بالضبط كالتحرير
  (1).دة"يفم

 فيالببلد  في" كاف كثير االستحضار كسارت تصانيفو   -رحمو اهلل -قاؿ ابف حجر
كتمييز ،  ىكالتحصيؿ الع فيطريؽ المحدثيف  عمىحياتو كانتفع بو الناس بعد كفاتو كلـ يكف 

نما ىك مف محدثي الفقياء العالى ـ الحديث معرفة صحيح عم فيقمت العمدة  .مف النازؿ كا 
كالنازؿ فيك مف  العالىكأما  كتعديبلن  الحديث كسقيمو كعممو كاختبلؼ طرقو كرجالو جرحان 

  (2) الفضبلت ال مف األصكؿ الميمة ".
 فييشارؾ  ،جيد الفيـ ،قميؿ النسياف ،قاؿ ابف العماد الحنبمي " كاف كثير االستحضار

  (3) ." كسطان  كينظـ نظمان  ،العربية
  وفـــاتـــو :ادســــاســـ

 تكفييكـ الخميس السادس كالعشريف مف شير شعباف سنة أربع كسبعيف كسبعمائة  في" 
ككانت  - رحمو اهلل - ابف تيمية ة عند شيخو فىكدفف بمقبرة الصك  ،الحافظ ابف كثير بدمشؽ

 -مو اهلل رح – ابف تيمية تربة شيخو شيخ االسبلـ  فيجنازتو حافمة مشيكدة كدفف بكصية منو 
  (4) .ة خارج باب النصر مف دمشؽ "يفبمقبرة الصك 

  (5) .كقد أجاز لمف أدرؾ حياتو " ،خامس عشر مف شعباف في"ككانت كفاتو بدمشؽ 
عف أربع  ،"كقيؿ يـك الخميس سادس عشر مف شعباف سنة أربع كسبعيف كسبعمائة بدمشؽ

 :قائبلن  كرثاه بعض طمبتو ،كسبعيف سنة
 تأسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفكا لفقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدؾ طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلب العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ

 كجػػػػػػػػػػػػػػػػػادكا بػػػػػػػػػػػػػػػػػدمع ال يبيػػػػػػػػػػػػػػػػػد غزيػػػػػػػػػػػػػػػػػر  

  

 كلػػػػػػػػػػػػػك مزجػػػػػػػػػػػػػكا مػػػػػػػػػػػػػاء المػػػػػػػػػػػػػدامع بالػػػػػػػػػػػػػدما

(6)يػػػػػػػػا ابػػػػػػػػف كثيػػػػػػػػر" فيػػػػػػػػؾلكػػػػػػػػاف قمػػػػػػػػيبل   
 

  

 

 

 

                                                           

  .(11/123ممكؾ مصر كالقاىرة )ج فى، النجـك الزاىرة الحنفي( 1)
 (.239/ 1السيكطي، ذيؿ طبقات الحفاظ )ج( 2)
  (.1/68شذرات الذىب )جالذىبي، ( 3)

 (. 2/283ف )جفىجـ المؤلمعكحالة، (، ك انظر:  92الرد الكافر ) ص  الدمشقي،(4)
 (. 1/40ابف حجر، إنباء الغمر )ج( 5)
  (.2/415)ج فىالمنيؿ الصاابف تغرم، ( 6)
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 المبحث الثالث
 ترجمة اإلمام الشوكاني

 اسمو ونسبو وكنيتو ولقبو  :أول

بف  عمىبف محمد بف عبداهلل بف الحسف بف محمد بف صبلح بف  عمىىك محمد بف 
 ،عالـ جميؿ ،مفسر ،محدث ،فقيو .(1)ثـ الصنعاني )أبك عبداهلل( ،الخكالني ،نيعبداهلل الشككا
  (2) .كأثريو العبلمة النظار الجيبذ القاضي " ،"ىك اإلماـ خاتمة محدثيو المشرؽ قاؿ الكتاني:

  مولده ووفاتو :ثانيا

 في ،ىػ1173ف الثامف كالعشريف مف شير ذم القعدة سنة يثنكسط نيار يكـ اال فيكلد 
العصر الحديث شيخ  فيكمف أشيرىـ  ،بعضيـ مناصب القضاء  ىكتكل ،(3) ىجرة شككاف

ككاف كالده مف  ،كفالة كالده في ىكترب ،صنعاء فيكنشأ  ، (4) الشككاني عمىاالسبلـ محمد بف 
مشايخ  عمىده كجكٌ  ،جماعة مف المعمميف عمىقرأ القرآف  ،كبار عمماء صنعاء كقضاتيا

 (5). شيكخ الزيدية ىعممو عم ىكتمق ،القراءات بصنعاء

                                                           

البدر الطالع بمحاسف مف بعد  فىترجمتو  : الشككاني،(، كانظر11/53ف )جفىكحالة، معجـ المؤلانظر: ( 1)
اجـ كالمشيخات كالمسمسبلت فيرس الفيارس كاإلثبات كمعجـ المع(، الكتاني، 2/214القرف السابع )ج

سركس، (، 2253 4/2201اليمف )ج فىىجر العمـ كمعاقمو األككع، (، باعتناء إحساف عباس، 2/1083)ج
المكسكعة اليمنية ؼ، فيع(، 6/298األعبلـ )جالزركمي، (، 2/1160معجـ المطبكعات العربية كالمعربة )

 (.1791-3/1790)ج
 (. 11/53ف )جفىمعجـ المؤل كحالة، :، كانظر(2/1083فيرس الفيارس )ج ،الكتاني (2)
" شككاف " كىي قرية مف قرم السحامية، إحدل قبائؿ "خكالف " بينيا كبيف صنعاء دكف مسافة إلىنسبة ( 3)

، انظر  (.1/480، البدر الطالع )جالشككاني :يـك
  (.3/1789المكسكعة اليمنية )ج : عفيؼ ،انظر( 4)
زيف العابديف الذم صاغ نظرية شيعية  عمىمؤسسيا زيد بف  إلى، نسبتيا ترجع الزيدية إحدل الفرؽ الشيعية (5)

سبيميا، ككاف يرل صحة إمامة أبي بكر كعمر كعثماف  فىالسياسة كالحكـ، كقد جاىد مف أجميا كقتؿ  فى
أحد مف الصحابة كمف مذىبيـ جكاز إمامة المفضكؿ مع  تكفير رضي اهلل عنيـ جميعا، كلـ يقؿ أحد منيـ ب

الندكة العالمية لشباب اإلسبلـ )الرياض(،  :، كانظر(225إسبلـ ببل مذاىب ) : الشكعة،كجكد االفضؿ، انظر
  .(255/ 2األدياف كالمذاىب المعاصرة )ج فىالمكسكعة الميسرة 
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 ،ىػ عف ست كسبعيف سنة1251جمادم اآلخرة سنة  في -رحمو اهلل  -اإلماـ الشككاني  تكفي
  (1) .كدفف بخزيمة المقبرة المشيكرة بصنعاء

قبؿ  إليوأبيات كتبيا  في -رحمو اهلل- يبف صالح السحكليحيى القاضي  عميوأثنى كقد " 
 :فيياقاؿ  ،كف بينيما اتصاؿكلـ ي ،مكتو بنحك سنة

 البمػػػػػػد فػػػػػػي التػػػػػػدريس فػػػػػػي النػػػػػػاس أنفػػػػػػع يػػػػػػا

 الصػػػػػػػػػػػػػمد طاعػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػي نفسػػػػػػػػػػػػػو كبػػػػػػػػػػػػػاذال  

  

 كمػػػػػػػؿ عػػػػػػػف التحقيػػػػػػػؽ أكلػػػػػػػي جمػػػػػػػاؿ يػػػػػػػا ك

 كالرشػػػػػػػػػػػد الفضػػػػػػػػػػػؿ أىػػػػػػػػػػػؿ تكاضػػػػػػػػػػػع عمػػػػػػػػػػػى  

  

 فػػػػػػػػي بالمحبػػػػػػػػة يقضػػػػػػػػي القمػػػػػػػػب لػػػػػػػػو كمػػػػػػػػف

 األبػػػػػػػػػػػد عمػػػػػػػػػػػى زالػػػػػػػػػػػت ال الميػػػػػػػػػػػيمف حػػػػػػػػػػػب  

  

 ًن مجتيػػػػػػػػػػػػدا العمػػػػػػػػػػػػـ ربػػػػػػػػػػػػكع تحيػػػػػػػػػػػػي بقيػػػػػػػػػػػػت

 كالسػػػػػػػند التحقيػػػػػػػؽ أكلػػػػػػػي عػػػػػػػف نشػػػػػػػرىا فػػػػػػػي  

  

 كال العمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكـ بآفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػغمت كال

(2)األحػػػػػد خبلقنػػػػػا مػػػػػف المطػػػػػؼ فػػػػػي برحػػػػػت  
 

  

 شيوخو وتالميذه  :ثالثا

فبذؿ لو الماؿ  ،كنؼ كالده الذم كاف أحد كبار عمماء صنعاء كقضاتيا فينشأ الشككاني "
كتنكعت  ،اتو كمسمكعاتوفكثرت مقركء ،العمماء كالمشايخ إلىطمب العمـ كالجمكس  عمىكساعده 

كثرة شيكخو الذيف أخذ عنيـ العمـ كقرأ  عمىكىذا يدلؿ  ،كخاصة الدينية منيا ،مختمؼ العمكـ في
 .(3)ـ كسمع منيـ كمف ىؤالء العمماء كالمشايخعميي
  .بف محمد الشككاني يعمكالده  -
  .الفقيو حسف بف محمد بف عبداهلل اليبؿ -

  .العبلمة عبدالرحمف بف قاسـ المدني -

 .يالعبلمة أحمد بف عامر الحدائ -

 .العبلمة أحمد بف محمد الحرازم -

  .إسماعيؿ بف الحسف أحمد بف الحسيف بف اإلماـ القاسـ بف محمد -

  .العبلمة عبداهلل بف إسماعيؿ النيمي -

 .يالخكالن يحيى العبلمة القاسـ بف  -

 .العبلمة الحسف بف إسماعيؿ المغربي -

  .بف ىادم عرىب عمى -

                                                           

 (. 2/302ج(، كانظر: زيارة، نيؿ الكطر )ج2276/ 4اليمف )ج فىىجر العمـ كمعاقمو األككع، انظر: ( 1)
 (.2/337كاني، البدر الطالع )جالشك ( 2)
 .(2/1085فيرس الفيارس )ج ،الكتاني :(، كانظر218 2/215، البدر الطالع )جالشككاني (3)
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  .يلقادر بف أحمد الكككباناإلماـ عبدا -

  .يالعبلمة ىادم بف حسيف القارن -

  .العبلمة عبدالرحمف بف حسيف األككع -

  .بف إبراىيـ بف أحمد بف عامر عمىبف إبراىيـ بف  عمىالعبلمة  -

  .بف محمد الحكثي يحيى السيد العارؼ  -

 عمىالمحدث يكسؼ بف محمد بف عبلء الديف المزجاجي الزبيدم كصديؽ بف  -
 .اجيالمزج

التبلميذ قبؿ أف يفرغ  إليوحيث كاف يجتمع  ،أما تبلميذه الذيف أخذكا عنو العمـ فيـ كثر
بؿ ربما اجتمعكا  ،فإذا فرغ مف كتاب قراءة أخذه عنو تبلمذتو ،شيكخو  عمىمف قراءة الكتب 

ة كالميم اليكـ فيككانت تبمغ دركسو  ،شيخو عمىاألخذ عنو قبؿ أف يفرغ مف قراءة الكتاب  ىعم
كاستمر  ،ذتو تبلم كمنيا ما يأخذ عنو ،منيا ما يأخذ عف مشايخو ،نحك ثبلثة عشر درسان  إلى
طمبة العمـ مف أماكف  عميوكأقبؿ  ،جامع صنعاء فيحيث تصدر لمتدريس  ،(1) ذلؾ مدة عمى

 .(2) ـ مف كاف مف شيكخوفييك  ،كعمكمو المتعددة المختمفة ،شتى ينيمكف مف معارفو الكاسعة
 ،كالحكمة ،كالعربية ،كالفقو كأصكلو ،كالحديث ،كالتفسير ،ذه الدركس مف مختمؼ العمكـككانت ى

بؿ كاف يمقي  ؛قراءتيا عنده فحسب فيالكتب التي يرغب الطبلب  عمىتدريسو  فيكلـ يقتصر 
جمكس عدد كبير مف  عمىكىذا يدلؿ  (3) ىتماـ بقراءة عمـك القرآف كالسنة النبكيةـ االإليي

 .يديو عمىتعمـ التبلميذ لم

  (4) ومن ىؤلء التالميذ
 .كميليياالرحمف بف أحمد  القاضي عبد -
  .الشككاني عمىأحمد بف محمد بف  -

  .محمد بف ناصر الحازمي -

  .مؤرخ مكة الشياب أحمد بف محمد الحضراكم المكي -

  .التغرم عمىبف أحمد المجاىد بف  يحيى  -

  .أحمد بف حسف المجاىد -

                                                           

 (.2/218ج) ، البدر الطالعالشككاني :انظر (1)
 (.4/2252جاليمف ) فىىجر العمـ كمعاقمو األككع،  (2)
 المصدر السابؽ نفس الجزء كالصفحة.  :انظر (3)
  (.1086 2/1088ج) فيرس الفيارس ،نيالكتا (4)
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  .الحسف الديف الباعمكم -

 .ياليمن فىالشر  عمىأحمد بف  -

  .أبك الفضؿ عبدالحؽ العثماني المكي المناكم -

 .(1) بف أحمد حجاؼ الصنعاني كمحمد بف أحمد مشحـ لطؼ اهلل -

سيرتو كذكر  فيكمف أشير تبلميذه محمد بف حسف الشجني صاحب "كتاب التقصار"  -
 .(2) مشايخو كتبلميذه

 نشأتو وطمبو لمعمم  :رابعاً 
طمب  فيكأخذ  ،العفاؼ كالطيارة عمىحجر أبيو  فيكتربي  ،بصنعاء تعالى نشأ رحمو اهلل

جماعة مف  عمىفقرأ القرآف  ،كفرغ نفسو لمطمب كجد كاجتيد ،العمـ كسماع العمماء األعبلـ
جماعة مف مشايخ القرآف  عمىده كجكٌ  ،الفقيو حسف بف عبداهلل اليبؿ عمىكختمو  ،المعمميف
كالممحة  ،كمختصر الفرائض لمعصيفرم ،الفقو فيماـ ميدم ثـ حفظ األزىار لئل ،بصنعاء

عمـك  فيكالتمخيص  ،كالتيذيب لمعبلمة التفتازاني ،البف الحاجبالشافية ك  الكافية ك  ،يرللمحر 
أصكؿ  فيالبف الحاجب  منتيى كبعض مختصر ال ،كالغاية البف اإلماـ ،الببلغة لمقزكيني

داب البحث كالمناظرة آك  ،العركض فينظكمة الجزار كم ،القراءات فيكمنظكمة الجزرم  ،الفقو
 فيكقبؿ شركعة  ،ككاف حفظو لبعض ىذه المختصرات .كرسالة الكضع لو أيضان  ،لئلماـ العضد

الطمب كالسماع  فيثـ شرع  ،الطمب كاف كثير االشتغاؿ بمطالعة كتب التاريخ كمجاميع كثيرة
  (3) .إليو يشار أف صار إمامان  إلىكالتمقي مف أفكاه الرجاؿ 

نما كاف يطمع  ،باستيفاء ما عند شيكخو مف كتب يفيكت ككاف ال كثيرة  أخرل كتب  عمىكا 
كعمـ  ،كعمـ البيئة ،ات كاإلليي ،كالطبيعية ،فقد تعمـ العمكـ الرياضية ،بشكؿ مستقؿ عنيـ

  (4) .لتبلميذه كدرس ىذه العمكـ أيضان  ،كعمـ الكضع كحده دكف معمـ مباشر ،المناظرة
بيت العمـ  فيكجكده كتربيتو  ،طمب العمـ كالنبكغ المبكر عمىما ساعد اإلماـ الشككاني كم
كما أف أكثر أىؿ  ،ذلؾ العصر فيكاف مف العمماء المبرزيف  –رحمو اهلل  –فإف كالده  ،كالفضؿ

 .ىذه القرية كانكا كذلؾ مف أىؿ العمـ كالفضؿ
 :قريتو عف كالده كأىؿ -رحمو اهلل  -قاؿ الشيخ الشككاني 

                                                           

 (.1/23الشككاني، فتح القدير )ج( 1)
 (. 6/298الزركمي، األعبلـ )ج( 2)
  (.218-2/215ج) ، البدر الطالعالشككاني :كانظر (،1/5جفتح القدير )انظر: الشككاني، ( 3)

 (. 2/219ج) ، البدر الطالعالشككانيانظر: ( 4)
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يخمك كجكد عالـ  ال ،"... كىذه اليجرة مغمكرة بأىؿ الفضؿ كالصبلح كالديف مف قديـ الزماف
كليـ عند سمؼ  ،أخرل بطكف  فيكتارة  ،بعض البطكف فيكلكنو يككف تارة  ،منيـ مف كؿ زمف

ـ فإف لي ،حركب األتراؾ فيناصركا األئمة كالسيما  ،ـ رؤساء كبارفييك  ،األئمة جبللة عظيمة
سائر الببلد الخكالنة  فييعرفكف  ،ـ إذ ذاؾ عمماء كفضبلءفييككاف  ،د البيضاءاليذلؾ  في

  (1) .بالقضاة "
 في نابغان  ألف يصبح عالمان  وبيئة عممية تييئ في ىمف ىنا يتبيف أف الشككاني نشأ كترب

 .حصيؿ العمـاؿ المستمر بتشتغاال إلىتكجييو  فيككاف لكالده األثر الفعاؿ  ،العمـك الشرعية

 مذىبو وعقيدتو  :خامسا
كقد بمغ مرتبة  ،عممائيا عمىكدرس كتفقو  ،بيئة زيدية في -رحمو اهلل  -" نشأ الشككاني 

" كيترؾ التقميد كيجتيد  ،(2) " العشريف مف عمره فيكىك  تيمف النبكغ كالتفكؽ المبكريف جعمتو يف
أم أنو لـ يمبث أف تخمى عف التقميد  ، (3) غير مقيد كىك قبؿ الثبلثيف " مطمقان  رأيو اجتيادان 
 ،كأصبح ال يتقيد بفرقة مف الفرؽ أك مذىب مف المذاىب ،بمنصب االجتياد ىكتحم ،كالتمذىب

استنباط  فىك  ،فيـ نصكصيما في مجتيدان  ،الكتاب كالسنة عمى مباشران  بؿ اعتمد اعتمادان 
  .ب األربعة كمياكلك خالؼ مذىب الزيدية أك المذاى ،األحكاـ الشرعية منيا

كثير مف مؤلفاتو كخاصة  فيالمقمديف  عمىكأنكر بشدة  ،مذىبو االجتيادم إلىكقد دعا 
كالسيؿ الجرار  ،األرب منتيى كآداب الطمب ك  ،أدلة االجتياد كالتقميد في المفيدكتابة القكؿ  في

 .(4)لآليات تفسيره فىك  ،حدائؽ األزىار عمىالمتدفؽ 
دليؿ  عميوـ قكطرح ما لـ ي ،األخذ بالدليؿ إلى دائمان   -و اهلل رحم -كقد دعا الشككاني 

ليس ىك مف العمـ  عميومؤلفاتو قكلو )كؿ قكؿ ال دليؿ  في ككاف يردد كثيران  ،المجردة مف اآلراء
  (5) .بؿ مف الجيؿ المحض( ؛شيء في
 

                                                           

  (.2/218)ج طالع، البدر الالشككانيانظر:  (1)
 (،. 2/219ج) ، البدر الطالعالشككاني (2)
  (.2/224)ج لمرجع السابؽا( 3)

  .(1/7الشككاني، فتح القدير ) :انظر( 4)
 (.  2/524الشككاني، فتح القدير )ج( 5)
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 تعالىهلل مف حمؿ صفات ا ،فكانت عقيدة السمؼ -تعالىرحمو اهلل  -" أما عقيدة الشككاني 
بياف  فيالقرآف كالسنة الصحيحة عمى ظاىرىا مف غير تأكيؿ كال تحريؼ، كلو رسالة  فيالكاردة 

 (1) .مذىب الٌسمؼ "في ذلؾ اسميا التحؼ 

" كقد دعا إلى جانب ذلؾ إلى نبذ كبلـ المتكمميف، كتطيير عقيدة التكحيد مف مظاىر الشرؾ، 
كثير مف  في ف البدع كالخرافات. كيظير ىذا جميان كتخميص ما دخؿ عمى حياة الناس كتدينيـ م

 (2) .كتبو، كبخاصة كتابو قطر الكلٌي عمى حديث الكلي "

كال يمكف  ،أف طرؽ المتكمميف ال تكصؿ إلى يقيف  -رحمو اهلل  -الشككاني " ككاف يرل
د ال مستن ،؛ ألف معظميا ػ كما يقكؿ ػ قاـ عمى أصكؿ ظنية إليوىدفت  فيماأف تصيب الحؽ 

فكؿ فريؽ منيـ قد جعؿ لو أصكالن تخالؼ  .كالفرية عمى الفطرة ،ليا إال مجرد الدعكل عمى العقؿ
مف حكـ عقمو الخاص  ،كقد أقاـ ىذه األصكؿ عمى ما رآه عنده ىك صحيحان  ،اآلخر عميوما 

كقاسكا بيذه األصكؿ المتعارضة  ،فبطؿ عنده ما صح عند غيره ،المبني عمى نظره القاصر
فأصبح كؿ منيـ يعتقد نقيض ما  ،اإللييات كما يتصؿ بيا مف العقائد فيٌمو كرسكلو كبلـ ال

  (3) .يعتقده اآلخر"
كصرح بأنو ال ينبغي لعالـ أف  ،اب كالسنةتفيـ الك فيكقد نيج منيج السمؼ الصالح 

ما  عمىيديف بغير ما داف بو السمؼ الصالح مف الصحابة كالتابعيف كتابعييـ مف الكقكؼ 
براز الصفات كما جاءت ،أدلة الكتاب كالسنة يوتقتض  ،اهلل سبحانو إلىكرد عمـ المتشابو  ،كا 

شفا  عمىأم عمـ الكبلـ( المبنية ىذا العمـ ) فيمف تمؾ القكاعد المدكنة  يءكعدـ االعتداد بش
 العقؿ بما ال عمىكال تثبت إال بمجرد الدعاكم كاالفتراء  ،جرؼ ىار مف أدلة العقؿ التي ال تعقؿ

فإنيا حديث  ،القرآف كالسنة فيكال سيما اذا كانت مخالفة ألدلة الشرع الثابتة  ،ليطابؽ اليك 
كبالكعد  ،معرفة ما يتعمؽ بالرب سبحانو إلىفبل سبيؿ لمعباد يتكصمكف بو  ،خرافة كلعبة العب

 ،كسبلمو ـعمييإال ما جاءت بو األنبياء صمكات اهلل  ،كالمبدأ كالمعاد ،كالجنة كالنار ،كالكعيد
  (4) .تمؾ األمكر إلىكليس لمعقكؿ كصكؿ 

االعتقاد ىك مذىب أىؿ السنة  في -رحمو اهلل  -يتبيف مما سبؽ أف مذىب الشككاني 
  .تعالىالفصكؿ القادمة إف شاء اهلل  في، كسأكضح ذلؾ  الغالب فيكالجماعة إال 

                                                           

 (.1/7الشككاني، فتح القدير )ج (1)
 المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة.( 2)
 .(2/53مف مكاقؼ العمماء الربانييف )ج زىرة البساتيفي، العفان( 3)

  .(146 /1جاألرب ) منتيى أدب الطمب ك انظر الشككاني، ( 4)
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 :عميومصنفاتو العممية وثناء العمماء  :سادساً 
 ،مجتيدان  ،فقييان  ،اليمف إماـ عصره كمف كبار عمماء  -رحمو اهلل  -الشككاني  عديي 
كالذم أىمو ألف يجمع كؿ ىذه الصفات  ،مان يحك ،متكممان  ،نحكيان  ،ان يبأد ،مؤرخان  ،أصكليان  ،محدثان 

طمب العمـ بيمة ال  عمىفقد أقبؿ  ،كاأللقاب اىتمامو بالعمـ كجمكسو لمتعمـ كمتابعتو لمعمماء
 إلىكصكلو  فياتو كمسمكعاتو كالتي كاف ليا األثر الكبير  لممؿ فكثرت مقركءتعرؼ الكمؿ أك ا
ثـ حفظ  ،جماعة مف مشايخ القرآف بصنعاء عمىده العمـ فقرأ القرآف كجكٌ  فيعة يفتمؾ المكانة الر 

البف الشافية ة ك يفكالكا يرلكمختصر الفرائض لمعصيفرم كالممحة لمحر ، األزىار لئلماـ الميدم 
 منتيى كالغاية البف اإلماـ كبعض مختصر ال ،كالتمخيص لمقزكيني ،التيذيب لمتفتازانيك  ،الحاجب

كرسالة الكضع لو أيضا  ،العركض كآداب البحث لمعضد فيكمنظكمة الجزار  ،البف الحاجب
 فيثـ قبؿ شركعو  ،الطمب كبعضيا بعد ذلؾ فيككاف حفظو ليذه المختصرات قبؿ الشركع 

المكتب  فيؿ بمطالعة كتب التكاريخ كمجاميع األدب مف أياـ ككنو شتغاالطمب كاف كثير اال
  (1) .عدة كمجاميع كثيرة فطالع كتبان 

مشايخو  إلىقراءة ما حفظو  فيكبدأ  ،ىذه الكتب كالمجاميع التي حفظيا قبؿ الطمب
لمختصر  مشرح األزىار كشرح الناظر  :مثؿ أخرل كتب  إلىإضافة  ،اليمف فيكعمماء عصره 

ككذلؾ قكاعد اإلعراب كشرحيا  ،النحك فيكبياف ابف مظفر كالممحة كشرحيا  ،رمالعصيف
كشرح  ،كحكاشيو الكافية  عمىكشرح الخبيصى  ،الكافية عمىكشرح السيد المفتي  ،لؤلزىرم
كشرح  ،كشرح التيذيب لمشيرازم ،لمطؼ اهلل الغياثالشافية كقرأ شرح  ،الكافية عمىالرضي 

كالشرح  ،كشرح التمخيص المختصر لمسعد كحاشيتو لمطؼ اهلل الغياث ،الشمسية كحاشية الشريؼ
المختصر كشرح  عمىكشرح العضد  ،كشرح الغاية ،كحاشيتو لمشمبي المطكؿ لمسعد التفتازاني
 ،كشرح الجزرية ،كشرح المكاقؼ العضدية لمشريؼ ،كشرح القبلئد لمبخرم ،جمع الجكامع لممحمي
 حشر  عمىكضكء النيار  ،البحر الزخار كحاشيتو كتخريجوككذلؾ قرأ  ،كشفاء األمير الحسيف

 (2) .األزىار كالكشاؼ كحاشيتو
مشايخو التي تبيف مدل إلمامو بالعمـك المختمفة  عمى -رحمو اهلل -ىذه مف مقركءات الشككاني

 كمفتيان  كثيرة جعمتو بحؽ إماـ عصره كقاضيان  بؿ جمع عمكمان  ؛عمـ كاحد عمىفمـ يقتصر 
زيادة ثقافتو كسعة  فيالعمماء ككانت لو مسمكعات كثيرة كاف ليا دكر  إلىجمس بؿ  ،كمجددان 

طأ مالؾ ك كبعض م ،سمع البخارم كصحيح مسمـ كسنف الترمذم ،عممو كمف ىذه المسمكعات
                                                           

 (. 2/1086جكاإلثبات ) فيرس الفيارس ،الكتانيانظر: ( 1)
 (.2/215البدر الطالع )ج :انظر( 2)
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كبعض سنف النسائي كبعض سنف ابف  ،كبعض شفاء القاضي عياض كبعض جامع األصكؿ
كبعض المعالـ لمخطابي كبعض شرح  ،لممنذرمكسمع جميع سنف أبي داكد كتخريجيا  ،ماجو

كبعض شرح  ،كبعض فتح البارم ،كشرح بمكغ المراـ ،بف تيمية ال ىكبعض المنتق ،ابف رسبلف
 ألفية كبعض  ،كالنخبة كشرحيا ،عمكـ الحديث فيكالتنقيح  ،كبعض شرح العمدة ،مسمـ لمنككم

الفرايض  فيلبحث كحكاشيو كشرح أدب ا ،كجميع منظكمة الجزاز ،الزيف العراقي كشرحيا
كبعص صحاح الجكىرم كبعض  ،المناسخة فيكالضرب كالكصايا كالمساحة كطريقة ابف اليايـ 

 .(1) القامكس
 في عميوكما ستككف  ،ىذه المسمكعات تعطينا صكرة كاممة عف شخصية الشككاني

كجعمت  ،صقؿ شخصيتو فيالتي كاف ليا أثر  ،المستقبؿ بعد إلمامو بتمؾ العمكـ كاآلداب
 .كجعمت الطبلب يمتفكف حكلو كيتعممكف منو ،مويعمالعمماء يحبكف مجالستو كت

كجو القرف المنصـر )الثالث عشر  فيالمذككر شامة  -رحمو اهلل  -كقد كاف الشككاني " 
 فيوكأكتي  ،كثير ممف قبمو عمىانتيج مف مناىج العمـ ما عمي  ،جبيف الدىر فياليجرم( كغرة 
  (2) ."بؿ العرب  اليمف فيك مف مفاخر  ،كالزعامة ما لـ ينطمؽ بو قمـ غيره مف طبلقة القمـ

بعض األكقات  فيكاجتمع منيا  ،فنكف متعددة فيككانت الدركس التي يعطييا لطبلبو "  
التفسير كالحديث كاألصكؿ كالنحك كالصرؼ كالمعاني كالبياف كالمنطؽ كالفقو كالجدؿ 

  (3)."كالعركض
العشريف مف  فيألىؿ صنعاء كمف حكليا كىك  مفتيان  -رحمو اهلل  - ككاف الشككاني" 

قرائو ل عمىأياـ قراءتو  فيفقد كاف  ،عمره بؿ كمف فد ؛ ذتو يفتي أىؿ صنعاء تبلمالشيكخ كا 
 عميوككادت الفتيا تدكر  ،مف الديار التيامية كشيكخو إذ ذاؾ أحياء لالفتاك  عميوبؿ ترد  ؛اإليي

  (4)". كاستمر يفتي مف نحك العشريف مف عمره فما بعد ذلؾ  ،يـمف أعكاـ الناس كخكاصت
القضاء كىك ما بيف الثبلثيف كاألربعيف مف  -رحمو اهلل  -ككذلؾ كلي االماـ الشككاني 

 إلى.. الذم عيد .بف الميدم عباس عمىالمنصكر  :حيث عاصر ثبلثة أئمة أكليـ ،العمر
أخر شير رجب سنة  فيكذلؾ  ،(5) ذلؾ امتحانان الشككاني بالقضاء األكبر كاعتبر الشككاني 

                                                           

 (.217-2/218، البدر الطالع )جالشككاني :انظر (1)

 (.2/1086جبات )الثاك  فيرس الفيارس ،الكتاني (2)
 (. 2/219، البدر الطالع )جالشككاني (3)
 (. 2/1160جمعجـ المطبكعات العربية كالمعربة ) سركس،:نفس الجزء كالصفحة، كانظر لمرجع السابؽا( 4)
 (.3/1791المكسكعة اليمنية )ج عفيؼ ، انظر:( 5)
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كال  ،غير رغبة منو عمى -رحمو اهلل-بف صالح السحكلى يحيى لمقاضي  ىػ خمفان 1219
  .(1) استشراؼ

كأف  ،حياتو كمف خبلؿ مصنفاتو أف يكاجو أدكاء عصره كمفاسده فيكقد حاكؿ الشككاني 
إال أنو عرؼ  ،أيدم مشايخيا عمىمـ خاصة التي تع ،المقمديف كالرافضة كالزيدية عمىيرد 

 فيوحدائؽ األزىار " كالذم التـز  عمىفألؼ كتابو " السيؿ الجرار المتدفؽ  ،انحرافيـ عف السنة
 ،كدافع عف عقيدة السمؼ ،كبحب الصحابة ،فتمسؾ بالسنة النبكية ،بدع الزيدية بالسنة كجاؼى 

ب السمؼ " ك" كشؼ الشبيات عف مذاى فيحيث أفرد ليا بعض الرسائؿ مثؿ رسالة " التحؼ 
  (2).المشتبيات"

كرفض ما أدخمو الغبلة مف الشيعة كالمتصكفة مف رفع  ،تطيير االعتقاد إلىككذلؾ دعا 
إخبلص  إلىكتابو " شرح الصدكر بتحريـ رفع القبكر " كدعا  فيكما  ،كتعظيـ لممكتى ،لمقبكر
مذىب أىؿ البيت  إلى" إرشاد الغبي كدافع عف الصحابة كأىؿ البيت مف خبلؿ كتاب  ،التكحيد

 .صحب النبي " كرسالة " زىر النسريف الفائح بفضائؿ العمريف " في
 في لقكمو كأمتو لـ يكف منحصران   -رحمو اهلل  -سيد العفاني أف دكاء الشككاني يرلك 
نما كاف مكزعان  ،فقط التأليؼ   :(3) ثبلث شعب عمى كا 

كؿ ما ييـ  فيياتناكؿ  ،و كرسائمو المئتيف أك تزيدكتبمغ مؤلفاتو كأبحاث :الجانب العممي -1
  .اإلنساف مف تبصرة بأمكر دينو كدنياه

كيمكف إجماليا  ،كحياتو كميا جياد متكاصؿ لتمكيف الشريعة كنشر السنة :الجانب العممي -2
كحثو لئلماـ  ،كتطيير لجياز القضاء مف الجيمة كالظممة ،تدريسو لكتب الحديث في

لغاء المككس ،الشريعة فيبحسب مقاديرىا  لزكاة عينان أخذ ا عمىالمنصكر  كمحك  ،كا 
 .حساب الدكلة عمى لاألرياؼ كالقر  فيبنشر المعمميف  ،األمية الدينية

ىذا الجانب مؤسس مدرسة تربكية  في -رحمو اهلل  -الشككاني  ديع :الجانب التكجييي -3
الدكاء العاجؿ " ك" البدر ىذا المضمار عديدة منيا " أدب الطمب " ك "  فيككتبو  ،رائدة

  .الطالع " كديكاف شعره

 
 

                                                           

  .(4/2254اليمف )ج فىىجر العمـ كمعاقمو األككع،  :انظر( 1)

 (.2/53جزىرة البساتيف مف مكاقؼ العمماء الربانييف )العفاني،  :انظر( 2)
  (.2/60انظر المرجع السابؽ )ج( 3)
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  :مصنفات الشوكاني
 فيمتعددة مما كاف لو أثر  كجمع فنكنان  ،ىعمكـ شت في مبرزان  -رحمو اهلل  -لقد كاف الشككاني 

 ، فاقت المائة كأربعة عشر مصنفان  كرسائؿ كأبحاثان  فصنؼ كتبان  ،كالتصنيؼ التأليؼتمكنو مف 
  (2) .زىرة البساتيف فيكالمئتيف ما بيف مؤلفات كأبحاث كرسائؿ كما  (1) فيارسفيرس ال فيكما 

 ،كرسالة كتابو البدر الطالع نحك ستة كتسعيف كتابان  فيمنيا  -رحمو اهلل  -كذكر الشككاني 
  (3).كقاؿ " ىذا ما أمكف حضكره بالباؿ حاؿ تحرير ىذه الترجمة كلعؿ ما لـ يذكر أكثر مما ذكر

  (4) :لمصنفاتومن ىذه ا
 .األرب منتيى أدب الطمب ك  -
 .التكحيد كالمعاد كالنبكات عمىاتفاؽ الشرائع  إلىإرشاد الثقات  -

 .دالئؿ المسائؿ إلىإرشاد السائؿ  -

  .عقكد الجماف فيتصحيح ما  فيإرشاد األعياف  -

 .صحب النبي فيمذاىب أىؿ البيت  إلىإرشاد الغبي  -

 .عدكم كال طيرة "حديت " ال  عمىإتحاؼ الميرة بالكبلـ  -

 .حديث " الدنيا رأس كؿ خطيئة " عمىالكبلـ  فياألبحاث الكطنية  -

 .أحكاـ الشريعة إلىكجكب اإلجابة  فياألبحاث البديعة  -

 .إتحاؼ األكابر بإسناد الدفاتر -

 .حؿ اإلشكاؿ فيختبلؿ اإلبطاؿ لدعكل اال -

 .تحريـ مطمؽ السماع عمىإبطاؿ دعكة اإلجماع  -

 .حقيؽ الحؽ مف عمـ األصكؿت إلىإرشاد الفحكؿ  -

 .اليبلؿ مف االختبلؿ فيرسالة الجبلؿ  فيما  عمىإطبلع أرباب الكماؿ  -

 .االطبلؽ كالتقييد فيدفع كبلـ ابف دقيؽ العيد  إلىد فىإرشاد المست -

 .اإلعبلـ بالمشايخ األعبلـ كالتبلمذة الكراـ -

                                                           

 (.2/1087فيرس الفيارس )ج ،الكتاني :انظر( 1)
 (. 2/60زىرة البساتيف )ج العفاني،:انظر( 2)
 (. 2/223، البدر الطالع )جالشككانيانظر: ( 3)
ف كأسماء فىىدية العار البغدادم، (، ك 223-2/219البدر الطالع )ج ،: الشككاني ىذه المصنفات :انظر( 4)

(، 2/1083فيرس الفيارس )ج ،الكتاني (. ك367-2/365)جف مف كشؼ الظنكف فىف كآثار المصنفىالمؤل
اليمف  فى(، كىجر العمـ كمعاقمو 53/ 11ف )جفى(، كمعجـ المؤل6/298األعبلـ )جالزركمي، ك 

 (.1161 1160/ 2معجـ المطبكعات العربية كالمعربة )جسركس، ك  (،287 4/2278،2279،2281،2)ج
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 .بياف الحكـ إذا تخمؼ عف الكعد أحد الخصميف فيف يير إشراؼ الن -

 .تحقيؽ حكـ المنطؽ فيأمنية الشكؽ  -

 .العشر المسائؿ فيإفادة السائؿ  -

 .البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف السابع -

 ." إال مف ظمـ " تعالىالبحث الممـ المتعمؽ بقكلو  -

 .البحث المسفر عف تحريـ كؿ مسكر كمفتر -

 .التكبة كاإلصبلح معنىإيضاح ل -

 .إثبات العكؿ فيإيضاح القكؿ  -

 .أحكاـ االختبارات عمىالالت إيضاح الد -

  .جكاز الكصية لكارث عمىإقناع الباحث بدفع ما ظنو دليبل  -

 .مسألة الرؤية فيالبغية  -

 .المبيب " معنىبغية األريب مف "  -

ظاىرىا مف  عمىالقرآف كالسنة  فيصفات اهلل الكاردة  فيياأجمؿ  ،التحؼ بمذىب السمؼ -
 .غير تأكيؿ كال تحريؼ

 الحصف الحصيف مف كبلـ سيد المرسميف لئلماـ الجرم تحفة الذاكريف بعد  -

 .تفسير المشتبيات بيف الحبلؿ كالحراـ فيتنبيو األعبلـ  -

 .زيادة العمر كنقصانو عف الدالئؿ فيما كرد  عمىتنبيو األفاضؿ  -

 .لتقاط األزباؿا عمى الييكدإجبار  فيحؿ اإلشكاؿ  -

 .مناقب القرابة كالصحابة عمىدر السحابة  -

 .إخبلص كممة التكحيد فييد الدر النض -

 .الدرر البيية كشرحيا " الدرارم المضية " -

 .دفع العدد الصائؿ فيالدكاء العاجؿ  -

نظـ مجدد القرف الثالث  فيديكاف شعره جمعو كرتبو ابنو أحمد كسماه " أسبلؾ الجكىر  -
 .عشر "

 .ذكريات الشككاني -

 .رفع الريبة عما يجكز كال يجكز مف الغيبة -

 .بك بكر كعمر (ألفائح بفضائؿ العمريف ) زىر النسريف ا -

 .حدائؽ األزىار عمىالسيؿ الجرار المتدفؽ  -
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 .تحريـ رفع القبكر فيشرح الصدكر  -

 .حكـ زيادة الثمف ألجؿ األجؿ فيشفاء العمؿ  -

 .جكاب المسائؿ العشر فيطيب النشر  -

 .شأف حدكد البمداف كما يتعمؽ بيا مف الضماف فيعقكد الجماف  -

 .فتاكل االماـ الشككاني في الفتح الرباني -

 .الفتح القدير الجامع بيف فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير -

 .مي حديث الكليعقطر الكلي  -

 .لبس النساء الحمي فيالقكؿ الجمي  -

 .األحاديث المكضكعة فيالفكائد المجمكعة  -

  .أدلة االجتياد كالتقميد في المفيدالقكؿ  -

 .كؿ مف غير صحابة الرسكؿرد خبر المجي فيالقكؿ المقبكؿ  -

 .الحمؽ الكسيع فيالمختصر البديع  -

 .يفالجكاب الشا في يفالمختصر الكا -

 .بف تيمية نيؿ األكطار شرح " منتقى األخبار" ال -

 .نجـك األراضي إلىىدية القاضي  -

 .العمكـ عمىتحريـ حمية الذىب  فيالكشي المرقـك  -
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 :تمييـــــد
كأنو ىك كحده  ،يعني التصديؽ الكامؿ بأف اهلل كاحد ال شريؾ لو عز كجؿ باهلل اإليماف

 ،كذؿ ،كخكؼ ،كرجاء ،كدعاء ،كصكـ ،مف صبلة ،أنكاع العبادات  بكؿ الذم يستحؽ أف يفرد
تكحيد اهلل  في كيتمخص ىذا ،المنزه عف كؿ نقص ،ت الكماؿ كمياكأنو المتصؼ بصفا ،كخضكع

 .أسمائو كصفاتو فىك  ،كألكىيتو ،ربكبيتو في

الذم ىك أساس  ،(1) معنى اإليماف باهلل عز كجؿ فيتدخؿ  ،فيذه ثبلثة أنكاع مف التكحيد
كأكؿ مقاـ  ،كأكؿ منازؿ الطريؽ ،" فالتكحيد ىك أكؿ دعكة الرسؿ ،كجكىرىا العقيدة االسبلمية

 (2) .اهلل عز كجؿ " إلىالسالؾ  فيويقـك 

التكحيد ىك مفتاح باب الخير كالسركر كالمذة  -رحمو اهلل  -اإلماـ ابف القيـ  أكدفقد 
فيي تغمؽ عنو باب  ،بتياج كالتكبة لمعبد لمقضاء عمى المفاسد التي ىي سبب أسقاموكالفرح كاال
 كيغمؽ باب الشركر بالتكبة كاالستغفار  ،تكحيدبال فتح لو باب السعادة كالخيريف ،الشركر

  :-رحمو اهلل  -(3) القمكب عبد اهلل بف المبارؾ قاؿ طبيب
 رأيػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػذنكب تميػػػػػػػػػػػػت القمػػػػػػػػػػػػكب

 دمانيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاإكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكرث الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذؿ   

  

 كتػػػػػػػػػػػػػرؾ الػػػػػػػػػػػػػذنكب حيػػػػػػػػػػػػػاة القمػػػػػػػػػػػػػكب

(4)كخيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػران لنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ عصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيانيا  
 

  

فيك أكؿ كاجب  ،مف الدنياكأخر ما يخرج بو  ،االسبلـ  فيفالتكحيد أكؿ ما يدخؿ بو 
  (5) .كأخر كاجب

كما  ،ىذا الكجكد ىك تكحيد اهلل سبحانو عميوقاـ  كال يخفى عمى مسمـ أف األساس الذم
  فقاؿ سبحانو ،مر العظيـىذا األ كما أرسؿ الرسؿ إال مف أجؿ تقرير ،الخمؽ تعالىخمؽ اهلل 

 ،[65: ارياتذلا] َّىئنئمئزئرئُّّٰ 

                                                           

كمدارج السالكيف مف منازؿ إياؾ نعبد ، بف القيـ(، ا77-1/76، شرح العقيدة الطحاكية )جطحاكمانظر: ال (1)
ياؾ نستعيف )ج  (.1/33كا 

 (.1/77الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية )ج( 2)
كقتو، أبك عبدالرحمف الحنظمي، مكالىـ  فىلـ زمانو، كأمير األتقياء ابف كاضح، اإلماـ شيخ االسبلـ، عا (3)

التركي، ثـ المركزم، الحافظ، الغازم، أحد األعبلـ، ككانت أمو خكارزمية، طمب العمـ كىك ابف عشريف سنة، 
 (.7/365سير أعبلـ النببلء )جالذىبي، 

  .(203-4/202ىدم خير العباد )ج فى، زاد المعاد القيـ ابفانظر:  (4)
 (. 1/78الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية )ج :انظر( 5)
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  :التوحيد لغًة واصطالحاً 

  :التوحيد لغةً  . أ

 ،أصؿ كاحد يدؿ عمى االنفراد :كحد الكاك كالحاء كالداؿ " -رحمو اهلل  -(1)قاؿ ابف فارس
 ،أك بأفعالو ،أك بصفاتو،المغة تدكر حكؿ انفراد الشيء بذاتو في" مادة كحد  (2) .مف ذلؾ الكحدة"

  (3) ." فيوىك كاحد  فيماكعدـ كجكد نظير لو 

  ،[5: ص] َّنبمبزبربىئيئنئمئزئ ُّ :لكفارحكاية عف ا تعالىقاؿ 

  (4) .ذك الكحدانية كالتكحد " ،كاهلل الكاحد األحد ،اإليماف باهلل كحده ال شريؾ لو " كالتكحيد

  .نفراد كالتفرداإل عمىمعاني التكحيد تدؿ  ككؿ

  :التوحيد اصطالحاً  . ب
  (5) " فعاالن أك  ،كصفاتان  ،" ىك إفراد المعبكد بالعبادة مع اعتقاده كحدتو ذاتان 

 (6)األنداد عنو جممة " فىكن ،بالربكبية كاإلقرار بالكحدانية تعالى" معرفة اهلل  كيعرؼ أيضان 
ال مثيؿ  ،صفاتو فيكاحد  ،ربكبيتو فيككاحد  ،ذاتو فيكاحد  تعالىف اهلل أ" اعتقاد  كيعرؼ أيضان 

  (7) ." ألكىيتو كعبادتو ال شريؾ لو فيككاحد  ،لو
 

 

 

                                                           

ىك اإلماـ العبلمة، المغكم، المحدث، أبك الحسيف، أحمد بف فارس بف زكريا القزكيني، المعركؼ بالرازم، ( 1)
 .(13/538سير أعبلـ النببلء )ج : الذىبي،المالكي، انظر

 (.6/90الرازم، معجـ مقاييس المغة )ج( 2)
 ( مادة كحد. 15/233، لساف العرب )جمنظكربف ا (3)
  .(5/125، تيذيب المغة )جألزىرما( 4)
عقد الفرقة المرضية  فىلكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار االثرية لشرح الدرة المضية السفاريني، ( 5)

  .(1/57)ج
 .(1/69الجرجاني، التعريفات )ج :انظر (6)
 (.1/74ند السمؼ كعند المبتدع )جابف خمؼ، أصكؿ مسائؿ العقيدة ع( 7)
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 األولالمبحث 
 توحيد الربوبية ونواقضو

 : مطمبان فيوو 

 -:: توحيد الربوبية ولالمطمب األ 
 :الربوبية لغة واصطالحا  :أولً 

 : لغة الربوبية

كلو الربكبية عمى جميع  ،أم مالكو ،ىك رب كؿ شيء ،تعالىىك اهلل تبارؾ ك  ،" الرب
 ،" الرب " باأللؼ كالبلـ كال يقاؿ ،أم ممكو لو ،فبلف رب ىذا الشيء :كيقاؿ ،الخمؽ ال شريؾ لو

  (1) .ككؿ مف ممؾ شيء فيك ربو " ،كمالؾ الممكؾ كاألمبلؾ ،ربابكىك رب األ ،لغير اهلل

 ،المالؾ :الرب ،عميواألكؿ اصبلح الشيء كالقياـ  ،)رب( الراء كالباء يدؿ عمى أصكؿ
 ،كاؿ خمقوألنو مصمح أح ،الرب كاهلل جؿ ثناؤه ،المصمح لمشيء :كالرب ،كالصاحب ،كالخالؽ
كاألصؿ الثالث ضـ الشيء  ،عميوقامة خر لزكـ الشيء اإلكاألصؿ اآل ،العارؼ بالرب :كالربي
  (2).لمشيء

كالرب اسـ مف أسماء  ،" رب كؿ شيء مالكو -رحمو اهلل – (3)الصحاح لمجكىرم فيجاء 
  (4).الجاىمية لمممؾ " فيغيره إال باإلضافة كقد قالكه  فياهلل عز كجؿ، كال يقاؿ 

 ،اختص بالربكبية دكف سكاه تعالىألف الرب سبحانو ك  ،معنى التكحيد فيوكلفظ الرب 
فاتحة الكتاب مف  فيبياف ما  في -رحمو اهلل –كعف ذلؾ قاؿ الشككاني  ،فييافكجب تكحيده 
 ،.. فإف لفظ الرب باعتبار معناه المغكم مشعر أتـ إشعار بإخبلص تكحيده." :معاني التكحيد
فإف ككنو رب  ،داللة أخرل يفمعناه اإلضا فيثـ  ،يفمعناه اإلفرادم دكف اإلضاىذا باعتبار 

  (5) .العالميف يدؿ عمى ذلؾ أبمغ داللة "

                                                           

 (.3/1546(، انظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج15/128األزىرم، تيذيب المغة )ج( 1)
 (. 382-2/381ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج( 2)
: المغة كاألدب، أشير كتبو الصحاح، انظر فىإسماعيؿ بف حماد الجكىرم، أبك نصر، لغكم، كاف إماما ( 3)

 (. 12/433سير أعبلـ النببلء )ج الذىبي،
 (.1/130الجكىرم، الصحاح تاج المغة كصحاح العربية )ج( 4)
  .(1/198كجكب مسائؿ عالـ ببلد عسير )ج فىالشككاني، العذاب النمير ( 5)
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اهلل  عمىأما إذا أطمؽ فبل يطمؽ إال  ،أف لمفظ الرب عدة معاف إذا أضيؼ كمف ىنا يتبيف
  .فيك المالؾ كالخالؽ كالرازؽ كالمتصرؼ ،ثناؤه جؿٌ 

كعمى  ،المغة عمى المالؾ كالسيد المربي في لتعريفات أف لفظ الرب يطمؽكيفيـ مف ىذه ا
ألنو رب كؿ شيء كمالكو  ،تعالىككؿ ىذه المعاني صحيح مف حؽ اهلل  ،المتصرؼ لئلصبلح

ليو  .كا 

  :الصطالح في الربوبية

ال يخرج  ،عميوكالقادر  ،" فيك رب كؿ شيء كخالقو :-رحمو اهلل  – كيقكؿ ابف القيـ
  (1) .كتحت قيره " ،قبضتو في ،السماكات كاألرض عبد لو فيككؿ مف  ،ف ربكبيتوشيء ع

 الصطالح: فيتوحيد الربوبية  :ثانيا

كأنو المحيي  ،كرازقو ،كخالقو ،كمالكو ،رب كؿ شيء تعالى" كىك اإلقرار بأف اهلل 
كبيده الخير  ،كموالذم لو األمر  ،المتفرد بإجابة الدعاء عند االضطرار ،النافع الضار ،المميت

  (2) .ذلؾ اإليماف بالقدر " فيكيدخؿ  ،ذلؾ شريؾ  فيليس لو  ،ما يشاء عمىالقادر  ،كمو

رادتو كقدرتو ،الككف فيأم اإليماف بأف كؿ محدث    .صادر عف عمـ اهلل عز كجؿ كا 

 يءفبل يستقؿ ش ،الربكبية " أنو ال خالؽ إال اهلل معنى في -رحمو اهلل –قاؿ ابف تيمية 
  (3) كما لـ يشأ لـ يكف " ،بؿ ما شاء كاف ،بإحداث أمر مف األمكر ،كاهس

منيا قكلو  ،كثير مف اآليات في معنىىذا ال إلىكتابو الكريـ  في تعالىكقد أشار اهلل 
معجعمظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخسحسجسُّ تعالى
 .[2: رقاففلا] َّ حفجفمغجغ

 ،مكات كاألرض باإليجادالس في" أم لو التصرؼ  -رحمو اهلل –قاؿ الشككاني  
النفع ليـ مف  فيوكما  ،فيك أعمـ بمصالح عباده ،جميع مخمكقاتو فيكنفكد األمر  ،كاالختراع

  (4) .كشرعيا ليـ " ،أحكامو التي تعبدىـ بيا

                                                           

 (. 1/38ابف القيـ، مدارج السالكيف )ج( 1)
 .(1/17العبيد )ج عمىىك حؽ اهلل  شرح كتاب التكحيد الذم فىتيسير العزيز الحميد  عبد الكىاب،ابف  (2)
  .(10/330)ج الفتاكلمجمكع ابف تيمية، ( 3)
 (. 1/148الشككاني، فتح القدير )ج (4)
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 خمقو  عمىأنواع ربوبية اهلل  :ثالثا

  :نوعين عمىخمقو  عمىربوبية اهلل 

 ،كىي خمقو لممخمكقيف ،مؤمنيـ ككافرىـ ،فاجرىـ برىـ ،كىي لجميع الناس :الربوبية العامة -1
 .[4: ديدلحا] َّ ٌٍَُُِّّّّّّ :تعالىقكلو  ،يـحمصال فيولما  ،كىدايتيـ ،كرزقيـ

 ،كيكمميـ ،كيكفقيـ لو ،ربييـ باإليمافيف ،كىي تربيتو ألكليائو المؤمنيف :الربوبية الخاصة -2
  .كيدفع عنيـ الصكارؼ كالعكائؽ الحائمة بينيـ كبينو

حنجنممخمحمجمهل ُّ :تعالىف أمثمة ىذا القسـ قكلو كم
 .[153: قرةبلا] َّمكلكخكحكُّ تعالى كقكلو، [128 النحؿ:] َّخن

فإف مطالبيـ كميا  ،ككف أكثر أدعية األنبياء بمفظ الرب فيىك السر  معنىكلعؿ ىذا ال
 .(1)داخمة تحت ربكبيتو الخاصة 

  -:سورة الرعد فيدلئل توحيد الربوبية 
منيا دالئؿ سماكية أك  ،مف دالئؿ تكحيد الربكبية ان سكرة الرعد كثير  في تعالىهلل لقد ذكر ا
مف رفع السماء بغير عمد كال مستند  ،كماؿ قدرة اهلل سبحانو كعظمتو عمىتدؿ  ،دالئؿ أرضية

 ،كتسخير الشمس كالقمر كتذليميـ لتييئة مصالح العباد كمنافعيـ بدكف انقطاع كال تكقؼ ،يسندىا
الركاسي كاألنيار كالزركع كالثمار  فيياكجعؿ  ،كتثبيتيا بالجباؿ كعرضان  رض طكالن كبسط األ
كمالو المطمؽ كقدرتو التي كسعت كؿ  عمىشيء فإنما يدؿ  عمىككؿ ىذا إف دؿ  ،كالنخيؿ
 .شيء

ككؿ ما سكاه عبد هلل  ،كىك رب السمكات كاألرض ،كىك سبحانو رب كؿ شيء كمالكو
بسط الرزؽ لمف يشاء يفجميع شؤكف خمقو  فيانو المتصرؼ كىك سبح ،منقاد كخاضع لو

  .حكمتو كعممو المطمؽ لكؿ شيء عمىمما يدلؿ  ،مف يشاء عمىكيضيقو 

 

 

                                                           

 (.5/288تفسير كبلـ المناف )ج فىانظر: السعدم، تيسير الكريـ الرحمف ( 1)
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السكرة كسأتحدث عف كؿ كاحد منيا بحديث خاص  فيتمؾ ىي دالئؿ تكحيد الربكبية 
ة كحده ال شريؾ المستحؽ لمعباد -سبحانو  -ربكبية الخالؽ كأنو  عمىأبيف كجو داللتيا  حتى
  .لو
 :رفع السماء بغير عمد -1

يقاؿ سما  ،كىي مأخكذة مف السمك كالعمك ،اسـ لكؿ ما عبل كارتفع :المغة فيالسماء 
 (1) .عبل :ببصره أم

 الدالة اآليات أعظـ مف كىذا، سند كال عمد ببل السمكات رفع عمى الكريمة السكرة دلت لقد
جييهىهُّ قكلو في كما -سبحانو - عميو كالتعرؼ - تعالى - كربكبيتو كجكده عمى

 .[2لرعد: ا] َّ... ىيميخيحي
أنو الذم بإذنو كأمره رفع السمكات بغير  ،عف كماؿ قدرتو كعظيـ سمطانو تعالىيخبر اهلل 

بؿ بإذنو كأمره  ،أنو لـ يخمقيا منخفضة ثـ رفعيا معنىأم خمقيا مرفكعة مف البداية ب ،عمد
فالسماء الدنيا محيطة بجميع األرض  ، تناؿ كال تدرؾ مداىاال كتسخيره رفعيا عف األرض بعدان 

السكاء كما  عمىا مف كؿ جانب عمييمرتفعة  ،كما حكليا مف الماء كاليكاء مف جميع نكاحييا
  (3) ." ممسككان  " فجعميا لؤلرض سقفان  (2) .نراىا

عمد كلكف  ليا :كقيؿ ،عميوأم قائمات بغير عمد تعتمد  ،األساطيف جمع عماد :" كالعمد
كىي غير مرئية  ،العمد قدرتو التي يمسؾ بيا السمكات :-رحمو اهلل  -(4)قاؿ الزجاج .ال نراه
 (5) .لنا"

 بعضيـ فقاؿ َّ ىيميخيحيجي ُّ :تأكيؿ قكلو فيكاختمؼ أىؿ التأكيؿ 
 :تأكيؿ ذلؾ

 .اهلل الذم رفع السمكات بعمد ال تركنيا

                                                           

  .(1/358عمـ الكجكه كالنظائر )ج فىنزىة األعيف كالنكاظر  : الجكزم،انظر( 1)
 (.6/4672جامع البياف )جالطبرم،  ،(2/656ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج :نظرا( 2)
 (. 6/4672الطبرم، جامع البياف )ج( 3)
ىك إبراىيـ بف محمد بف السرم، أبك إسحاؽ الزجاج، البغدادم، اإلماـ، نحكم زمانو، كاف يخرط الزجاج ( 4)

 السيكطي، (،11/222سير أعبلـ النببلء )ج الذىبي، :ىػ، انظر311سنة  تكفيفنسب إليو، لو تصانيؼ جمة، 
  .(1/411طبقات المغكييف كالنحاة )ج فىبغية الكعاة 

 (. 88/ 3فتح القدير )ج الشككاني، (5)
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  .بؿ ىي مرفكعة بغير عمد :كقاؿ آخركف
خيحيجييهىه ُّ :تعالى اهلل قاؿ كما يقاؿ أف بالصحة ذلؾ في األقكاؿ ىكأكل
كال حجة يجب  ،كال خبر بغير ذلؾ ،كما قاؿ ربنا ،فيي مرفكعة بغير عمد نراىا َّىيمي

 البلئؽ ىك بأنيا ال عمد ليا كىذا  -رحمو اهلل –" كقد رجح ابف كثير (1) .التسميـ ليا بقكؿ سكاه
: جلحا]َّحيجييهىهمهجهينىنُّ لىتعا قكلو مف كالظاىر بالسياؽ

65](2) 
أم ىي مرفكعة  ،ذلؾ فىلن ىذا يككف قكلو " تركنيا " تأكيدان  عمىف : -رحمو اهلل –" قاؿ ابف كثير

 (3) .القدرة " فيكىذا ىك األكمؿ  ،بغير عمد كما تركنيا كذلؾ
إنيا بنياف  ،الحؽ الذم تنكر لو أكثر الناس ،تنطؽ بالحؽ ،إنيا أية مف آيات الككف المفتكح

مف  فيياما  إلىأفمـ ينظركا  ،كسمؾ مرفكع ببل فركج ،كسقؼ محفكظ ببل فطكر ،مشيدة ببل عمد
 (4) .كبراءة مف الخمؿ كاالضطراب ،زينة كجماؿ

 نرل كنحف  ،اعمييبالرغـ مف ضخامتيا بدكف أعمده تعتمد  ،كرفعيا ،كال شؾ أف خمؽ السمكات
 ،كالتدبير ،بالخمؽ منفردان  مان حكى قادران  ف ليذا الككف خالقان أ عمىمف أكبر األدلة  ،ذلؾ بأعيننا

  .كىك كحده الذم يستحؽ العبادة كالطاعة ،كالسمطاف ،كالعظمة
 : ومنافعيم العباد مصالح لتييئة والقمر الشمس تسخير  -2

 ،بعض جزيئات ىذا الككف المسخر لمصالحة في ،كعقؿ متدبر ،بفكر عميؽ اإلنسافإذا تأمؿ 
أف ىذا الككف مخمكؽ لخالؽ  عمىكحجة بينة  ،كاضحان  ا استقرار حياتو كفاه ذلؾ دليبلن ييعمكالتي 
 تعالىالسكرة بقكلو  في إليوتسخير الشمس كالقمر المشار  ،كمف جزيئات ىذا العالـ ،قديرحكيـ 

 .[2لرعد: ا] َّ... نئمئزئرئَُِّّّّٰ ُّ
عدد  فيياليعممكا بجرييما  (5) اد "كمصالح العب ،" أم ذلميما لما يراد منيما مف منافع الخمؽ

كيصمحاف األرض كاألبداف  ،كيدرآف الظممات  ،كيفصمكا الميؿ كالنيار ،السنيف كالحساب
 (6) .كاألشجار كالنباتات

                                                           

  (.4674/ 4673/ 6الطبرم، جامع البياف )ج :انظر (1)

  .(3639/ 8القاسمي، محاسف التأكيؿ )ج( 2)
 (. 2/656جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (3)
 (. 1/123عرض قضايا االسبلـ )ج فىعبد العزيز، منيج القرآف انظر: ( 4)
 (.3/88)ج ، فتح القديرالشككاني (5)
  (.6/4674انظر: الطبرم، جامع البياف )ج( 6)
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 (1) .حدكث الكائنات كبقائيا " فيحد مف السرعة تنفع  عمى" فالحركة المستمرة 
التي ىي أشرؼ كأعظـ مف  ،ة السبعة" كذكر الشمس كالقمر ألنيما أظير الككاكب السيار 

كاألحرل  ىالتسخير سائر الككاكب بطريؽ األكل فيفؤلف يدخؿ  ،فإذا كاف قد سخر ىذه ،الثكابت
". (2) 

فإف كبل منيما  ،كالشير لمقمر ،تتـ دكرتو كالسنة لمشمس فييالمدة معينة " نئمئ" 
حركاتيما كيخرج  فيياتيي أك لمدة ين ،يةاليكممدار معيف مف المدارات  عمىيجرم كؿ يكـ 

أك لغاية يتـ عندىا ذلؾ كالجممة بياف لحكـ تسخيرىما  ،الفعؿ إلىجميع ما أريد منيما مف القكة 
". (3) 

 ،كنجكمو ،كقمر ،" ثـ تأمؿ ىذا الفمؾ الدكار بشمسو  -رحمو اهلل –قاؿ العبلمة ابف القيـ
 ،ىذا الترتيب عمىآخر األجؿ  لىإىذا العالـ ىذا الدكراف الدائـ  عمىككيؼ يدكر  ،كبركجو

ضمف ذلؾ مف  فيكما  ،كالحر كالبرد ،كالفصكؿ ،ذلؾ مف اختبلؼ الميؿ كالنيار فيكالنظاـ كما 
ذم بصيرة أف ىذا  عمى فىكىؿ يخ ،كالنبات ،األرض مف أصناؼ الحيكاف عمىمصالح ما 
مخاطبة مف ال شؾ عنده أمميـ  كليذا خاطب الرسؿ عميـ العزيز الكتقدير  الحكيـ إبداع المبدع 

نما دعكىـ  ،اهلل في   (4) .بو " اإلقرار إلىعبادتو كحده ال  إلىكا 

 فمكال تسخيره سبحانو الشمس ،فتعاقب الميؿ كالنيار ناتج عف طمكع الشمس كغركبيا 
 أمر لتعطؿ كاإلبداع، التنظيـ في لمنياية بمغت محكمة منظمة بصكرة كالنيار كالميؿ، كالقمر
 ال بحيث متكازنان  سريعان  سيران  أفبلكيما في كسيرىما، كالقمر الشمس اهلل ذلؿ فمقد، هبأسر  العالـ
حجُّ تعالى قاؿ، آياتو مف ذلؾ اهلل عد كقد، بينيما اصطداـ أك، ارتطاـ إلى ذلؾ يؤدم
خضجضحضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمج
جكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمض
-37: يس]َّ حنجنممخمحمهلجمملخلحلجلمكلكخكحك
40]. 

                                                           

 (.5/68ج) مقاصد القرآف فىخاف، فتح البياف حسف  (1)
 (. 2/657جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (2)
 . (191-4/190جمزايا الكتاب الكريـ ) إلىإرشاد العقؿ السميـ ، سعكد أبك ال (3)
  (.1/212جمفتاح دار السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادة )ابف القيـ،  (4)
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حجمث ُّ ا سبحانو إلييحركة الشمس كالقمر أشار  عمىمترتبة  أخرل كىناؾ فكائد 
خضحضجضخصمصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمج

 ،[5: نسك ي] َّحفجفمغجغمعمظجعحطمض

 ،مصالحيـ عنو فيمعرفة الحساب الذم ال غناء ليـ  إلى" فالخمؽ بأسرىـ بحاجة ماسة 
كالعدد كغير  ،كالمعامبلت ،كاإلجارات ،ة لمديكفكاآلجاؿ المضركب ،تتكقؼ معرفة أعمارىـ عميوف

منزلة بعد منزلة لـ يعمـ شيء مف  فيياالمنازؿ كتنقميما  فيفمكال حمكؿ الشمس كالقمر  ،ذلؾ
 (1) .ذلؾ"

كالتقدير اإلليي الذم شمؿ كؿ  ،النظاـ كاإلتقاف عمىفالحركة الدائبة لمشمس كالقمر قائمة 
  .كانتظامو مرتبط بإرادة اهلل كقدرتو ،أف الككف منظـ كمنسؽ عمىيدؿ ذلؾ  ،تعالىمخمكقات اهلل 

مه ُّ  تعالىقاؿ  ،كمشيئتو تعالىىذه الحالة منكط باختيار اهلل  عمىكما أف استمراره 
  .[88: مؿنلا] َّميهيخيحيجيٰه

 ،[2: رقاففلا] َّحفجفمغجغمع ُّ  تعالىكقاؿ  

 .[49لرعد: ا] َّمئهيميخيحي ُّ  تعالى كقاؿ

نما ىك اتقاف كتقدير إليي ،فكضي أك عبثفميس ىناؾ  ىذا الككف يدركو  فيكالنظاـ المتمثؿ  ،كا 
عماؿ فكر ألنو خطاب مكجو مف إكد ذىف أك  إلىبسيكلة كيسر ؛ ألنو ال يحتاج  اإلنسافعقؿ 

فاقتضت الحكمة اإلليية مخاطبة الناس كافة بآيات ىذا الككف  ،بنفكس البشر جميعان  عميـ ال
  :كلقد أحسف مف قاؿ ،مف عجائب المخمكقات وفيكما  ،الفسيح

 تأمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطكر الكائنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات فإنيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 ؾ رسػػػػػػػػػػػػػػائؿيػػػػػػػػػػػػػػإلمػػػػػػػػػػػػػػف المػػػػػػػػػػػػػػؤل األعمػػػػػػػػػػػػػػى   

  

 لػػػػػػػػػػػك تأممػػػػػػػػػػػت خطيػػػػػػػػػػػا فييػػػػػػػػػػػاكقػػػػػػػػػػػد خػػػػػػػػػػػط 

 أال كػػػػػػػػػػػػؿ شػػػػػػػػػػػػيء مػػػػػػػػػػػػا خػػػػػػػػػػػػبل اهلل باطػػػػػػػػػػػػؿ  

  

 تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػير بإثبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفات لربيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

(2)فصػػػػػػػػػػػماتيا ييػػػػػػػػػػػدم كمػػػػػػػػػػػف ىػػػػػػػػػػػك قائػػػػػػػػػػػؿ  
 

  

                                                           

 (. 1/209ابف القيـ، مفتاح دار السعادة )ج( 1)
  (.3/356ابف القيـ، مدارج السالكيف )ج :انظر (2)
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ف حيكاف كنبات ؛ م ،كحياة جميع المخمكقات ،بشريةحياة ال ما يترتب قكاـعمييإف الشمس كالقمر 
نشرىا  ،مختمؼ حكاسيـ عمىكؿ ما يحيط ببني اإلنساف  فيالخالؽ ماثمة  ألف دالئؿ ربكبية

  .دكف سكاه عبدكه كيكحدهفيالبارم بينيـ لكي يقرؤكىا 
  :اعمييمد األرض بتمك الصورة الصالحة لالستقرار  -3

بعد  ،العالـ السفمي )األرضي( فيمظاىر قدرة اهلل عز كجؿ مف  تناكلت السكرة الكريمة بعضان 
قدرة  عمىكمف ىذه المظاىر الدالة  ،العالـ العمكم )السماكم( فيالحديث عف بعض المظاىر 

 ،كالثمار ،كالزركع ،كاألنيار ،الجباؿ فييافجعؿ  ،مد األرض كبسطيا كسعتيا ،ككحدانيتو ،اهلل

يثنثىثمثزثرثيتىتنتمتُّكلو ق فيكما جاء  ،فاثنيزكجيف  كمف كؿو 
 .[3لرعد: ا] َّ لكمكاكيقىقيفىف

 الكبير الكاسع الممتد طكالن  ،كماؿ كعظمة القدرة اإلليية ليذا الككف عمىكىذا يدؿ 
 ،مف أسرار كعجائب فيوالمحظة عف اكتشاؼ كؿ ما  حتىالذم يعجر العقؿ البشرم  ،كعرضان 

: سراءإلا] َّ جلمكلكخكحكجك ُّ تعالىلقكلو  فمـ يكتشؼ منو إال القميؿ مصداقان 
85].  

الطكؿ  في" كىك الذم مد األرض " أم جعميا متسعة ممتدة   -رحمو اهلل –قاؿ ابف كثير
كأرساىا ككتدىا  ،ا كاالنتفاع بمنافعياعمييمذلمة ليتمكف اإلنساف كالحيكاف مف السير  ،كالعرض

 اإلنسافالعيكف لينتفع بيا ك  ،كالجداكؿ ،األنيار فيياكأجرل  ،بجباؿ راسيات شامخات لتثبيتيا
 كالطعكـ كالركائح مف الثمرات المختمفة األلكاف كاالشكاؿ فيياما جعؿ سقى يي كل ،كالحيكاف كالنبات

" (1) 
كركيتيا ؛  يفكككنيا بسيطة ال ينا ،مكاف فبسطيا فيال أنيا كانت مجمكعة  ،" أنشأىا ممدكدة

كاف كؿ قطعة منيا يشاىد  ،ة الكبرغاي فيكالكرة إذا كانت  ،ألف جميع األرض جسـ عظيـ
 (2) .السطح "

 ،خمقيا مف العظمة المشاىدة فيلما  ،عظيـ القدرة عمى ،" كاالستدالؿ بخمؽ الجباؿ
 َّخفحفجفمغُّ  تعالىة كما قاؿ فيفيي خ ،كالتراب ،بخبلؼ خمقو المعادف

  (3) ". .[19: غاشيةلا]
                                                           

 (. 2/657لعظيـ )جابف كثير، تفسير القرآف ا( 1)

 (. 4/356البركسكم، ركح البياف )ج( 2)
 (.13/82التحرير كالتنكير )جابف عاشكر، ( 3)
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أسنمة مف -كالزرع ؛ ألنو لك خمقيا  لمسير ،خمؽ األرض ممدكدة متسعة  -تعالى –" فاهلل 
كالسير مف مكاف  ،ا االنتفاع بياعمييلما تيسر لؤلحياء التي  ،شاىقة متبلصقة أك جباالن  ،حجر
 (1) .طمب الرزؽ كغيره " فيآخر  إلى

ال يجدكف  ،أماكنيـ في ،لكاف أىميا كالمحصكريف كالمحبكسيف ،"كلكال سعة األرض كفسحيا
 (2) النقمة منيا ". إلىكيضطرىـ  ،حيـ ما يزعجيـ عنياإذا فد ،عنيا انتقاالن 

 ،كالرمؿ ،كالجباؿ ،كالكعر ،أف جعؿ مف االرض السيؿ ،تعالى" كلما اقتضت حكمتو تبارؾ ك 
لـز مف ذلؾ  ،ككانت األرض بيذه المثابة ،كيحصؿ منو ما خمؽ لو ،كجيو فيلينتفع بكؿ ذلؾ 
 ،الناس إلىثـ تخرج  ،كالد مف كؿ صنؼبطنيا أنكاع األ فيالتي تحمؿ  ،أف صارت كاألـ

ما بدكنو " ،إما بعمميـ ،ربيا أف تخرجو فيوكالحيكاف مف ذلؾ ما أذف ليا   (3) .كا 

 ،كجو األرض عمىأف بسببيا تتكلد األنيار  ،" مف االستدالؿ بأحكاؿ الجباؿ :قاؿ الرازم
الجبؿ  إلى ككصمت ،مف قعر األرض ،فإذا تصاعدت األبخرة ،كذلؾ أف الحجر جسـ صمب

 ،ثـ إف لكثرتيا كقكتيا ،تحت الجبؿ مياه عظيمة  يحصؿ ف ،فبل تزاؿ تتكامؿ ،احتبست ىناؾ
كليذا  ،تكلد األنيار ىك مف ىذا الكجو فيفمنفعة الجباؿ  ،كجو األرض عمىتثقب كتخرج كتسيؿ 

كمثؿ قكلو  ،ىذه اآلية فيمثؿ ما  أكثر األمر أينما ذكر اهلل الجباؿ قرف بيا األنيار فىالسبب ف
  (4) .[27: رسبلتملا] َّمئزئرئَُِّّّّٰ ُّ 

ال حاجة  ،األرض فيالذم يحسبيا الجاىؿ الغافؿ فضمة  ،الجباؿ في" ثـ تأمؿ الحكمة العجيبة 
 ،اعميي.. فمف منافعيا أف الثمج يسقط .مف المنافع ما ال يحصيو إال خالقيا كناصبيا فيياك  ،اإليي
فتجئ منو  ،فأكالن  ليذكب أكالن  فيياكجعؿ  ،حيف نفاذه إلى ،الناسلشرب  قمميا حاصبلن  في ىفيبق

 ،ضركب النبات ،كالربا ،المركج فينبت في ،كتسيؿ منو األنيار كاألكدية ،السيكؿ الغزيرة
كجو  عمىفمكال الجباؿ لسقط الثمج  ،السيؿ كالرمؿ فيالتي ال يككف مثميا  ،كاألكدية ،كالفكاكو

انحبللو جممة مف السيكؿ  فيككاف  ،إليوفعدـ كقت الحاجة  ،عةكساح دف ،األرض فانحؿ جممة
 (5) كال دفعو ألذيتو ". ،فيوال يمكف تبل ضر بالناس ضرران يف ،عميوالتي تيمؾ ما مرت 

                                                           

 (.13/82)ج المرجع السابؽ (1)
 (.1/231ابف القيـ، مفتاح دار السعادة )ج( 2)
  (.1/229ابف القيـ، مفتاح دار السعادة )ج  (3)

  .(19/5ير الكبير )جتفسير الفخر الرازم المشتير بالتفسالرازم، ( 4)
 (. 1/226ابف القيـ، مفتاح دار السعادة )ج( 5)
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ف" جعؿ اهلل مف كؿ نكع مف أنكاع الثمرات اثنيزكجيف  فييا"كمف كؿ الثمرات جعؿ 
المكف كاألبيض  فيأف التصنيؼ إما  لىإكذىب أكثر مف مفسر  .ففىالدنيا صن فيالمكجكدة 
كالحار  كيفيةال فيأك  ،القدر كالصغير كالكبير فيأك  ،الطعـ كالحمك كالحامض فيأك  ،كاألسكد
 (2).ف"ثنيلدفع تكىـ أنو أريد بالزكج ىنا اإل ،فثني" كليذا أكد الزكجيف باإل(1)كما أشبو ذلؾ" ،كالبارد

لنا  .. ظير.بكديانيا كسيكليا ،بجباليا كأغكارىا ،فإذا تأممنا ىذه األرض ببحرىا كيابسيا
كبدينو  ،فنزداد لو حبان  ،الذم اتقف كؿ شيء الحكيـ انية الصانع مف اتقانيا ما يعرفنا بكاحد

 (3) .كتطبيقان  تمسكان 

تثبت قدرة اهلل عز  ،لعبلمات كدالئؿ بينة ككاضحة ،مف عجائب فيوفالككف ىذا بكؿ ما 
 .لمف يتفكر كيتدبر ،إليماف بو كتكحيدهككجكب ا ،كجؿ ككحدانيتو

 :الطبيعة والخواص فياألرض متجاورة مع اختالفيا  في خمقو بقاعاً  -4

 ،كبقاع ،األرض أماكف فيآياتو أنو جعؿ  عمى سبحانو المشتممة كمف مظاىر ربكبيتو
 ،كصبلحيتيا لمزرع ،طبيعة التربة فيمختمفة  ،متبلصقة كمتجاكرة كمتقاربة بجانب بعضان 

جئييىينيميزيريٰىينىنُّقكلو  فيعيتو كما كنك 
فسبحاف  ،[4لرعد: ا] َّ حتختجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئ

 .اهلل الذم خمؽ فأبدع كأتقف كأحسف كؿ شيء صنعان 

أم أرض يجاكر  ،األرض قطع متجاكرات  فىكقكلو " ك  -رحمو اهلل –قاؿ ابف كثير 
كيدخؿ  ،خة مالحة ال تنبت شيئان كىذه سب ،مع أف ىذه طيبة تنبت ما ينفع الناس ،بعضيا بعضان 

كىذه  ،كىذه صفراء ،كىذه بيضاء ،فيذه تربة حمراء ،ىذه اآلية اختبلؼ ألكاف بقاع األرض في
فيذه  ،كالكؿ متجاكرات ،كىذه رقيقة ،كىذه سميكة ،كىذه مرممة ،كىذه سيمة ،كىذه مجردة ،سكداء
ال إلو إال ىك كال رب  ،المختار الفاعؿ عمىفيذا كمو مما يدؿ  ،كىذه بصفتيا األخرل ،بصفتيا
 (4) .سكاه "

                                                           

 (.3/1664تفسير القرآف )ج فىفتح الرحمف تعيمب، ( 1)
 (.3/89فتح القدير )جالشككاني، ( 2)
 (. 1/124عرض قضايا االسبلـ )ج فىمنيج القرآف عبد العزيز،  :انظر( 3)
  (.2/658ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 4)
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كمثمو  ،كذلؾ الخارج كثيران  في" كذكر سبحانو الزرع بيف األعناب كالنخيؿ ؛ ألنو يككف 
 َّمغجغمعجعمظحطمضخضحضجضمص ُّقكلو سبحانو  في

  (1) "..[32: كيؼلا]

اتيا بإذف التي يخرج نب ،د األرض الطيبة العذبةيرىقاؿ   -رحمو اهلل – " كعف ابف عباس
كماؤىا  ،كىما أرض كاحده ،التي ال يخرج منيا نباتيا ،تجاكرىا السبخة القبيحة المالحة ،ربيا

 (2) .األخرل " عمىففضمت إحداىما  ،ممح أك عذب ،شيء كاحد

كالحمكضة  ،كالحبلكة ،كالقدر ،كالرائحة ،كالمكف ،األكؿ كغيره فياألكؿ " أم  فيقكلو "
خمقكا مف  ،كالخبيث الغميظ الطبع ،منيـ الصالح الييف الميف ،آدـكىذا كمثؿ بني  ،كغير ذلؾ

 ،ىذا مثؿ ضربو اهلل لقمكب بني آدـ :كلذا قاؿ الحسف ،مف شاء عمىكفضؿ اهلل مف شاء  ،آدـ
كجييا  ىعم كأنزؿ ،متجاكرات فصارت قطعان  ،يد الرحمف فسطحيا فيكانت األرض طينة كاحدة 

كذلؾ الناس خمقكا مف  ،بماء كاحد يسقى ككؿ  ،حيا كخبيثياكمم فتخرج ىذه سبخيا ،ماء السماء
كتقسك قمكب  ،فترؽ قمكب قكـ كتخشع كتخضع كتميف  ،ـ مف السماء تذكرةعميينزؿ اهلل في ،آدـ

  (3) .قـك فتميك كتعبث كال تسمع

أكضح داللة  فيواألكؿ "  فيبعض  عمىبماء كاحد كنفضؿ بعضيا  يسقى "  تعالىقكلو 
 ،ىب أصحاب الطبائع ؛ ألنو لك كاف حدكث ما يحدث مف الثمار بطبع األرضبطبلف مذ عمى

إذ كانت الطبيعة  ،لكجب أف يتفؽ ما يحدث مف ذلؾ التفاؽ ما يكجب حدكثو ،كالماء ،،كاليكاء
فمك  ،ف متضاديففيف مختمعميكال يجكز أف تكجب ف ،الكاحدة تكجب عدىـ اتفاؽ ما يحدث منيا

مف إيجاب الطبيعة ؛  ،كاألشكاؿ ،كاألراييح ،كالطعكـ ،ختمفة األلكافكاف حدكث ىذه األشياء الم
قد حكيـ فثبت أف المحدث ليا قادر مختار  ،الستحاؿ اختبلفيا كتضادىا مع اتفاؽ المكجب ليا

 (4) ." تعالىعمـ منو بيا كىك اهلل  عمىاختبلفيا  عمىأحدثيا 

كعظيـ قدرتو  ،بديع صنعو عمىلة ىذا مف الدال فى" ك  -رحمو اهلل –قاؿ اإلماـ الشككاني 
أنكاع  عمىالمشتممة  ،كالجنات المتبلصقة ،فإف القطع المتجاكرة ،مف لو عقؿ عمى فىما ال يخ

                                                           

 (. 3/89الشككاني، فتح القدير )ج( 1)
 (.69-5/68مقاصد القرآف )ج فىخاف، فتح البياف حسف ( 2)
-3/989أسباب النزكؿ )ج فىتفسير الجبلليف مذيبل بمباب النقكؿ  عمىحاشية الصاكم الصاكم، انظر: ( 3)

999 .) 

 (. 3/233أحكاـ القرآف )جالجصاص، ( 4)
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غاية  فيكف بعضيا فيك ،األكؿ فيبينيا  فيمابماء كاحد كتتفاضؿ  ىالنبات مع ككنيا تسق
يقطع مف تفكر كاعتبر  مما ،كىذا غير فائؽ ،حسنو فيكىذا فائؽ  ،كىذا ليس بجيد ،الجكدة

جؿ سمطانو ؛ ألف  الحكيـ أف السبب المقتضي الختبلفيا ليس إال قدرة الصانع  ،كنظر العقبلء
إما  :نظر العقبلء إال لسببيف فيكيحصؿ مف ثمراتيا ال يككف  ،يخرج منيا فيماتأثير االختبلؼ 

 ا كاف المكاف متجاكران فإذ ،بو ىأك اختبلؼ الماء الذم تسق ،اختبلؼ المكاف الذم ىك المنبت
نظر العقؿ  فيسبب لبلختبلؼ  لـ يبؽى  ،بو كاحدان  ىكالماء الذم تسق ،كقطع األرض متبلصقة

 (1) .كالصنع العجيب " ،إال تمؾ القدرة الباىرة

 عمىالدالئؿ كالبراىيف التي عف طريقيا يتعرؼ الناس  -رحمو اهلل –فينا يسكؽ الشككاني 
 .كصدؽ كعده ككعيده ،تكحيده عمىمكقات كيستدلكف بيذه المخ ،خالقيـ

 فيكيتأمؿ  فييالمف يتفكر  ،لبينة كبرىاف كاضح كجمي ،كعجائب خمقو ،مخمكقات اهلل فيإف 
رادتو ،كعممو ،ككمالو ،كقدرتو ،تعالىكجكد اهلل  عمىستدؿ بيا في ،عظمتيا   .كا 

  :تعاقب الميل والنيار -5
أنو  ،كرحمتو بالعباد ،كقدرتو ،كمالو ىعمأيضا التي تدؿ  تعالىمف آيات اهلل سبحانو ك 

يكمو ؛ ألنو لك كاف  في كالجد كاالجتياد ،يمبس الميؿ النيار؛ ليتمكف اإلنساف مف الكد كالسعي
 ،الراحة إلى اإلنساف فيوكيمبس النيار الميؿ ؛ ليخمد  ،لو القياـ بتمؾ األعماؿ ىغير ذلؾ لما تسن

لرعد: ا] َّ ملىليكىكُّ :تعالىقكلو  فيا جاء كم ،كاالستقرار مف عناء النيار ،كالسكينة
 .[11-10: بأنلا] َّيئىئنئ مئزئرئّٰ ُّقكلو  فيكأيضا ، [3

فبل  ،التأمؿ كالتدبر فيوك  ،السكينة كالقرار فيوف ،ىالئو العظمآك  ،كالميؿ مف نعـ اهلل الكبرل
 سكينة كالراحةال فيوكالميؿ بيذا القدر  ، -سبحانو  -يشكر اهلل  ىبد لئلنساف أف يشعر بقيمتو حت

  .فترة الميؿ لتتجدد إلىكالحياة تحتاج  ،اإلنسافكالطمأنينة لبني 

 ،منيران  ان بعدما كاف أبيض ،مظممان  ان صير أسكدفي ،" أم يمبسو مكانو مليكىك" 
 في ،إحدل جيات الكرة األرضية في غطيو تدريجيان في ،النيار عمىأف الميؿ يزحؼ  معنىكال

كالمفظ يحتمؿ  ،الجيات األخرل في غطيو تدريجيان في ،الميؿ عمى فان الكقت الذم يككف النيار زاح

                                                           

  (.3/90)جانظر: الشككاني، فتح القدير ( 1)
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فشبو إزالة نكر اليدم بالظممة بتغطية األشياء  ،كركية األرض عمىدليؿ  فيوك  ،الحالتيف معان 
 (1) .الحسية باألغطية التي تسترىا

ال مكاف لو لمنيار تجكز ؛ ألف الزماف  جعؿ الجك مكانان  فىك  ،إليوإسناد لمكاف الشيء  فيو" 
 ،بذكر تغشية الميؿ النيار مع تحقؽ عكسو فىكاكت ،كالمكاف إنما ىك لمضكء الذم ىك الزمو

 فيىذا  كعدا ،كىي أنسب بالميؿ مف النيار ،الستر معنىلمعمـ بو منو مع أف التغشية ب
ف كاف تعمقو باآليات العمكية ظاىران  ،تضاعيؼ اآليات السفمية  (2)."األرض فيباعتبار ظيكره  ،كا 

 ،بيكتيا إلىكتأكم الحيكانات  ،الحركات فيوفتسكف  ،العالـ ىيغش كلباسان  " جعؿ اهلل الميؿ سكنان 
إذا أخذت منو  حتى ،ح مف كد السعي كالتعبتريكتس ،فيوكتستجـ النفكس  ،أككارىا إلىكالطير 

 تعالىجاء فالؽ اإلصباح سبحانو ك  ،معاشيا كتصرفيا إلىكتطمعت  ،كسباتيا ،النفكس راحتيا
ا لو يف ،كخرجت الطيكر مف أككارىا ،كمصالحو ،معاشو فيفانتشر الحيكاف كتصرؼ  ...بالنيار

 (3) .المعاد األكبر " عمىقدرة اهلل سبحانو  عمىداؿ  ،مف معاد كنشأة

كنجد أف مقدار الميؿ  ،غاية المصمحة كالحكمة فينجدىا  ،مقادير الميؿ كالنيار فيكعند التأمؿ 
كأف نظاـ الككف لك  ،ما قدر لو أك نقص لفاتت المصمحة كالفائدة مف ذلؾ عمى كالنيار لك زاد

 ،فتعاقب النكر كالظبلـ آيات كاضحة لمناظريف المتفكريف ،ياختؿ قيد شعره ليمؾ العالـ ك أفن
 .كؿ شيء فيكجكد اهلل ككماؿ قدرتو  عمىكىذا دليؿ 

لة كبراىيف متعددة كمتنكعة مف العالـ ىذه اآليات أد فيقد ساؽ  - تعالى -أف اهلل  نرل كبذلؾ 
النحك  عمىإجماال  نذكرىا ،كجميؿ حكمتو كعظمتو ،كماؿ قدرتو عمىككميا تدؿ  ،العمكم كالسفمي

  :اآلتي

 خمقو السمكات مرتفعة بغير عمد. 

 تسخيره الشمس كالقمر لمنافع الناس. 

  اعمييخمقو األرض بتمؾ الصكرة الصالحة لبلستقرار. 

  لثبيتيا يافيخمقو الجباؿ. 

  كالحيكاف كالنبات اإلنسافلمنفعة  فيياخمقو األنيار. 

  ف مف كؿ نكع مف أنكاع الثماراثنيخمقو زكجيف. 

                                                           

  .(413) القرآف الكريـ فىبياف النظـ الزيف، (، 3/89انظر: الشككاني، فتح القدير )ج( 1)
 (.3/1665تفسير القرآف )ج فىفتح الرحمف تعيمب، ( 2)
 (. 1/210مفتاح دار السعادة )جابف القيـ، ( 3)
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 معاقبتو بيف الميؿ كالنيار. 

  الطبيعة كالخكاص فياألرض متجاكرة مع اختبلفيا  في خمقو بقاعان. 

  ثمارىا كأشكاليا فيمف الزركع المختمفة  خمقو أنكاعان. 

 سبحانو  –كمع ذلؾ فضؿ  ،بماء كاحد ىتسق كجميعان  .كغير صنكاف يؿ صنكانان خمقو النخ
  .األكؿ فيبعض  عمىبعضيا  –

 َّ ييىيمينيزيُّ كيحسكنيا بحكاسيـ ،دلة يشاىدىا الناس بأبصارىـكىذه األ

  .[21: ارياتذلا]

 ،األرض مف الجباؿ في تعالى" فذكر  قائبلن  ىذه الدالئؿ  -رحمو اهلل –كأكجز ابف كثير
 ،كما خمؽ مف صنكؼ المخمكقات مف الجمادات ،كاألككار ،كالسيكؿ ،كالثمار ،كاألشجار

كرحمتو  ،كحكمتو ،عظمتو كقدرتو عمىما يدؿ  ،كالبحار ،كالبر ،كالقفار ،كالحيكانات مف البرارم
 (1) .بخمقو "

 ،شريؾ لو الكأنو  ،الخالؽ الرازؽ المنفرد باأللكىية عمىفمف نظر بعيف البصيرة استدؿ " بذلؾ 
 (2) .كال ضد كال ند "

 من يشاء  عمىبسط الرزق لمن يشاء وتضييقو  -6

 ،يحسو العباد بحكاسيـ ،ربكبيتو عمى كمممكسان  محسكسان  ىذه اآلية دليبلن  في تعالىأقاـ اهلل 
كىذا  ،كيفردكه بالعبادة -سبحانو–كحدكه فيكيشاىدكف ذلؾ بأبصارىـ  ،كيممسكنو بيف ظيرانييـ

 ،مف يشاء عمى كيضيقو ،مف يشاء عمىبسطو يف ،نو سبحانو ىك الذم يكسع الرزؽأ الدليؿ ىك
مسخس ُّقكلو  فيجميع شؤكف خمقو كما  فيفمو سبحانو التصرؼ المطمؽ كيفما يشاء 

لرعد: ا] َّ حفجفمغجغمعجعمظحطمضخضجضحضمصخصحص
كاء كاف س ،مف يشاء مف عباده عمىبتكسيعو الرزؽ  ،فاهلل سبحانو ىك الفعاؿ لما يشاء ،[26

فرزقو  ،أك طالحان  سكاء كاف صالحان  ،د مف عبادهيرىمف  عمىكيضيقو  ،أك غير صالح صالحان 
  .سبحانو مشترؾ بيف الخمؽ أجمعيف

أنو ىك الذم يكسع  تعالىاآلية السابقة " يذكر تفسيره  في -رحمو اهلل –قاؿ ابف كثير 
كفرح ىؤالء الكفار  ،حكمة كالعدؿذلؾ مف ال فيلما  ،مف يشاء عمىكيقتر  ،مف يشاء عمىالرزؽ 

                                                           

 (. 1/30ابف كثير، البداية كالنياية )ج( 1)
 (.5/102الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
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مياالن  استدراجان  ،بما أكتكا مف الحياة الدنيا جغمعجعمظحطُّ  تعالىكما قاؿ  ،ليـ كا 
ثـ بيف حقر  ، .[56-55: ؤمنكفملا] َّلكخكحكمقجكحقمفخفحفجفمغ

جعمظ ُّ فقاؿ ،الدار اآلخرة فيلعباده المؤمنيف  تعالىما ادخره  إلىبالنسبة  ،الحياة الدنيا
هتمتختحتجتهبمبُّ :كما قاؿ ،[26لرعد: ا] َّ حفجفمغجغمع
 (1) .[77: ساءنلا] َّ جحمجحجمث

رحمو  –قاؿ ابف كثير ، [185: آؿ عمراف] َّ حجمثهتمتختحتُّ
 (2) .كأنيا دنيئة فانية قميمة زائمة " ،ألمرىا كتحقيران  ،ىذا " تصغير لشأف الدنيا -اهلل

ا إلييأف الفرح بالدنيا كالرككف  عمىليؿ د فيوك  ،القمب بنيؿ المشتيي في"الفرح لذة تحصؿ 
التساىؿ  عمى لكذلؾ مجر  ،شيء عميناكقبحيا لئبل يرد  ،المراد تحريـ حب الحياةك " (3)حراـ"

  (4).باآلخرة"

  :اعمييشبية والرد 
 ،[25لرعد: ا] َّ جسمخجخ ُّأنو لما ذكر اهلل سبحانو عاقبة المشركيف كالكفار بقكلو 

 .فيوكبسط لو  ،منيـ قد كفر اهلل لو الرزؽ كثيران  ل نر قد  :كاف لقائؿ أف يقكؿ
أم أف اهلل  ،[26]الرعد:  َّ جضحضمصخصحصمسخس ُّكالجكاب عف ذلؾ بقكلو 
فقد يبسط الرزؽ لمف كاف كافرا  ،ان أك كافر  بغض النظر عف ككنو مؤمنان  ،يبسط الرزؽ لمف يشاء

كال يدؿ البسط  ،جراأل فيكزيادة  ان نكامتحا ابتبلءن  مف كاف مؤمنان  عمىكيقتره  ،كاستدراجان  امبلءن 
ألف الدنيا عند اهلل ال تزف  ،اإلىانة عمىالمؤمف  عمىكال القبض كالتقتير  ،الكرامة عمىلمكافر 

 (5) .جناح بعكضة

 ،أكثر المؤمنيف عمىكيقبضو  ،الدنيا فيالكفار  عمىفاهلل عز كجؿ ىك الذم يبسط الرزؽ 
رادتو ما ال  إلىكاآلخرة كالدر الباقي  ،دنيا كالثمج الذم يذكبكأف ىذه ال ،كأف ىذا بمشيئتو كا 

                                                           

 (. 2/673ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
 (. 2/178ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 2)

 (.4/17)ج الخازف تفسير البغكم، (3)
 (.4/1793)ج الشككاني، الدر النضيد (4)
 (. 3/111فتح القدير )ج الشككاني، انظر: (5)
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جتهبمبُّ ذلؾ عمىكقد دؿ  ،بيع الدنيا باآلخرة فيقكيت رغبتو  ،فمف عمـ ذلؾ ،نياية
 .[77: نساءلا] َّ مثهتمتختحت

 توحيد الربوبية  (1) نواقض :المطمب الثاني
ىناؾ متصرؼ كشريؾ أف  اإلنسافكىك أف يعتقد  ،الناقض ىك ما يضاد تكحيد الربكبية

 ،أك إحياء أك إماتو ،مف إيجاد أك اعدـ ،مف تدبير الككف ،أم شيء في –عز كجؿ  –مع اهلل 
كنحك ذلؾ مف األعماؿ  .أك إضبلليـ ،أك ىدم الناس ،أك دفع شر ،أك جمب خير ،أك الخمؽ

حئجئييىينيمي ُّ تعالىقاؿ  ،تعالىالتي يختص بيا الرب تبارؾ ك 

جحمجحجمثهتمتختحتجتهبمبخبحبجبمئهئخئ

حطمضحضخضجضمصحصخصمسخسحسجسمخجخمح

 .[38: مرز لا] َّ مظ

  :السورة فيربوبيتو المذكورة  فيومن نواقض توحيد اهلل 

 الخمق  فيالمساواة بين الخالق والمخموق  -1

كالتناسؽ  ،مف السير الدقيؽ المنظـ المحكـ ،فيوأمر ىذا العالـ كما  فيإذا نظر  اإلنسافإف 
 ،كقدرتو ،خمقو بعممو عظيمان  بأف لو خالقان  ،العمـ فإنو يحصؿ لو ،وسمائو كأرض فيالبديع 
كال سمطاف  ،ممكو فيكال متصرؼ معو  ،كال شريؾ ،ال ند لو ،بالخمؽ كالكحدانيو متفردان  ،كحكمتو

كلكف ىؤالء الكفار  ؛كىك كحده المستحؽ لمعبادة كالتقديس ،السمكات كاألرض ألحد سكاه في
 تعالى -أبكا إال أف يشرككا باهلل كيساككنو بغيره مف المخمكقيف  ،يطافـ الشعمييالذيف استحكذ 

 .- كبيران  اهلل عما يعممكف عمكان 

                                                           

، كغيره: ضد اإلبراـ، كاالنتقاض كالتناقض، كالنقض: إفساد البناء، كالحبؿ، كالعيد فىالمغة " النقيض  فى (1)
تاج العركس مف الحسيني، ما أبرمت مف عقد أك بناء، كذكر الجكىرم الحبؿ كالعيد، كنقض البناء ىدمو"، 

 .(10/169جكاىر القامكس )ج
، كيخرجو مف دائرة بو إيماف العبد كيزكؿ فيالشرع: ىك االعتقاد كالقكؿ كالفعؿ المكفر؛ الذم ينت فىالناقض 

اإليماف حقيقتو، خكارمو، نكاقضو عند أىؿ السنة  : األثرم،خطيرة الكفر كالعياذ باهلل. انظر إلىاإلسبلـ كاإليماف 
 (.1/321كالجماعة )ج
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مئخئحئجئىييينيميزيريٰىينىننن ُّكتابو  فيقاؿ جؿ كعبل 

 .[16لرعد: ا] َّخبحبجبهئ

تفسيره " أم أجعؿ ىؤالء المشركيف مع اهلل آلية تناظر  في  -رحمو اهلل –قاؿ ابف كثير
 كجنان  ،كبحاران  كجباالن  ،كقمران  كشمسان  ،كأرضان  فخمقكا كخمقو " سمكاتو  ،الخمؽ فيكتماثمو  ،الرب
نسان  فبل يدركف أنيا مخمكقو مف  ،ـ األمرعمييكالتبس  ،ـعمييفتشابو كتماثؿ الخمؽ  ،(1) " كا 

 فيو" ك  ،الذم ال أساس لو مف الصحة ،كمجرد الكىـ القاتـ ،كىذا محض الباطؿ ،مخمكؽ غيره
كال  ،فيك سبحانو ال يشابيو شيء ،(2) مف التعريض بركاكة رأييـ كالتيكـ بيـ " فىا ال يخم

 اهلل عما يقكلكف عمكان  تعالى ،كال صاحبو ،كال كلد لو ،كال كزير لو ،كال عدؿ لو ،كال ند لو ،يماثمو
نما عبد ،كبيران   قاؿ اهلل عنيـ ،عبيد لو ،ىؤالء المشرككف معو آلية ىـ معترفكف أنيا مخمكقة لو كا 

ٰىٰذٰرييىيميخيحيجيىهيهمهجهينىنمن ُّ

 ،ببل دليؿ فمـ يعبد بعضيـ بعضان  ،فإذا كاف الجميع عبيدان  ،[73: حجلا] ٌٍَّّّ
تزجرىـ  ،آخرىـ إلىكقد أرسؿ رسمو مف أكليـ  ،بؿ مجرد الرأم كاالختراع كاالبتداع ،كال برىاف

 (3) ." عف ذلؾ كتنياىـ عف عبادة مف سكم اهلل

قكلكا في ،ـ مخمكؽ اهلل بمخمكؽ الشركاءعميييتشابو  حتى ،ا اتخذكا هلل شركاء خالقيف مثمو" أنيـ م
كلكنيـ  ،اذ ال فرؽ بيف خالؽ كخالؽ ،فاستحقكا العبادة كما استحقيا ،ىؤالء خمقكا كما خمؽ اهلل

 (4) .الخالؽ " عميوعما يقدر  فضبلن  ،الخمؽ عميوما يقدر  عمىاتخذكا شركاء عاجزيف ال يقدركف 

 ،كال أثر أصبلن  ،أف ىذه األصناـ لـ يصدر عنيا فعؿ كال خمؽ ،" بؿ الكفار يعممكف بالضركرة
ذا كاف كذلؾ  (5) .األلكىية محض جيؿ كعناد " فيفجعميـ إياىا شركاء هلل  ،كا 

حبجبهئُّ  قكؿ الحؽ فيكالتيكـ بيـ كما جاء  ،ـعميي" كذلؾ مف تماـ االحتجاج 
حسجسجخمخمحجحمجحجمثهتمتختحتجتهبمبخب
جغمعُّ  ككقكلو ، [4: حقاؼألا] َّمظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخس

                                                           

 (.5/87)ج ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ( 1)
  .(5/13مزايا الكتاب الكريـ )ج إلىإرشاد العقؿ السميـ أبك السعكد، ( 2)
 (. 2/668ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج :انظر( 3)
 (. 7/150(، الزحيمي، التفسير المنير )ج8/3666انظر: القاسمي، محاسف التأكيؿ )ج( 4)

 (. 3/998تفسير الجبلليف )ج عمىالصاكم، حاشية الصاكم ( 5)
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ال أنو  ،قرار بتكحيد الخالقيو ك الرازقيو كنحكىماإفيذا ، [11: لقماف] َّ خفحفجفمغ
 (1) .-رحميا اهلل –د محمد بف إسماعيؿ األميرذكره الشككاني عف السي ،اقرار بتكحيد األلكىية

فكؿ ما  ،" القيار" لما عداه ،المتكحد باأللكىية ،باإليجاد كالعدـ ،ةكىك الكاحد أم المتفرد بالربكبي
فكيؼ يتكىـ أف يككنكا لو أكلياء  ،اآللية مقيكرة مذلكلة لو حتىك  ،مغمكب ،مقيكر ،عداه مربكب

 (2) .كشركاء

خمؽ كؿ شيء كىك  تعالىألف اهلل  ؛" كقكلو خالؽ كؿ شيء مف العمكـ الذم يراد بو الخصكص
 (3) ."غير مخمكؽ 

خالؽ الكجكد كحده سبحانو ؛ ألنيـ  -تعالى -كالخبلصة أف حاليـ ليست حاؿ مف يعتقد أف اهلل 
 .بؿ يفردكف األكثاف بالعبادة ؛ يشرككف

فإنيـ كمف  ،كبيف مف ال يممؾ شيئان  ،الذيف يساككف بيف الخالؽ لكؿ شيء ،فيؤالء أجيؿ الجيمة
ليس لو شيء مف خمؽ  ،مف دكف اهلل ىدعأف ما يي  فتبيف بالدليؿ العقمي ،يساكم بيف المتضادات

  (4) .كبذلؾ كانت عبادتو باطمة ،المخمكقات

 في لو شريؾ ال ، دان أح كاحدان  ربان   ، شيء كؿ كرب ، كاألرض اتك السم رب ػ كجؿ عز ػ اهللف
، شيء يويدان كال يساكيو ال، لو مثيؿ كال، خمقو مف لو شبيو كال  ، سمطانو في لو منازع كال  ، ممكو

  .القيار الكاحد،  أمر كؿ كمدبر شيء كؿ خالؽ تعالى كىك ،إليو مفتقر الخمؽ كجميع
 العتقاد أن المخموق يمكن أن ينفع أو يضر  -2

أف  ،لك اجتمع أىؿ األرض كميـ ،لؾ شيئان  لك أراد - تعالى -أف اهلل  ،كمف لكاـز تكحيد الربكبية
كسمـ " كاعمـ أف الناس لك اجتمعكا  عميواهلل  صمى كما قاؿ رسكؿ اهلل ،يمنعكه عنؾ لف يستطيعكا

لـ  ،أف يضركؾ عمىكلك اجتمعكا  ،أف ينفعكؾ بشيء لـ ينفعكؾ إال بشيء قد كتبو اهلل لؾ عمى
 (5) .رفعت األقبلـ كجفت الصحؼ " ،ؾعمييضركؾ إال بشيء قد كتبو اهلل 

                                                           

 (. 1/366الدر النضيد )ج ،لشككانيا :انظر( 1)
 (. 3/102ير )جفتح القد ،لشككانيا :انظر( 2)
 (. 4/12تفسير الخازف )ج ،لبغكما (3)
  (370تفسير كبلـ المناف )ص فىتيسير الكريـ الرحمف  : السعدم،انظر (4)

كسمـ،  عميواهلل  صمى، كتاب صفة القيامة كالرقائؽ كالكرع عف رسكؿ اهلل نف الترمذمس]الترمذم، ( 5)
 . األلباني بأنو صحيحىذا حديث حسف صحيح ، كحكـ عميو  [(2516، ح 4/667)
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كيعتقد أف الناس مجرد  ،عميو ككبلن كمت ،اهلل عمى أف يككف العبد معتمدان  ،كىذا ىك حقيقة التكحيد
ف شاء لـ تنفع ،كاألسباب إف شاء اهلل نفعت ،أسباب  (1) .فبل يجعؿ الحمد كالذـ لمناس ،كا 

 ،خاضع لقدرتو كعظمتو ،رض ساجد لوالسمكات كاأل فيأف كؿ مف  تعالىفبعد أف بيف اهلل  
 حتى ،ككحدانية الربكبية ،لكىيةكحدانية األ ،إلثبات الكحدانية ،عبدة األصناـ عمىالرد  إلىعاد 

 (2) .مف االعتراؼ بيا " ال يجدكا مناصان 
ىفيثىثنثمثزثرثىتيتنتمتزترتيبىب ُّ تعالىقاؿ 
 َّ زنرنمماميلىلمليكىكمكاكلكيقىقيف

 .[16لرعد:ا]

كحدانيتو كاستقبللو بالخمؽ كالتصرؼ  تعالىتفسيره " يقرر  في  -رحمو اهلل –قاؿ ابف كثير
كليذا قاؿ  ،كال تنبغي العبادة إال لو كحده ال شريؾ لو ،و الذم ال إلو إال ىكأن إلىليرشد  ،كالممؾ
 ،ف لو بالربكبيةفىالمعتر  ،أف يقكؿ لممشركيف العابديف معو غيره -كسمـ  عميواهلل  صمى -لرسكلو 

مع اعترافيـ أف  ،اإلليية فعبدكا غيره معو فيكمع ىذا فقد أشرككا معو  ،فيياكأنو ال شريؾ لو 
بؿ اعتقدكا أنيـ يقربكنيـ  ؛كال يستبدكف بشيء ،كال يممككف شيئا ،ف عبدكىـ ال يخمقكف شيئان الذي
 (3) ." فىزل إليو

قاؿ  ،كىك ربيا كمدبرىا  ،أنو الذم خمؽ السمكات كاألرض - تعالى –سكرة الرعد يقرر اهلل  فىف
جححجمجمثهتمتختحتجتهبمبخبحب ُّ  تعالى

 حكى " فكأنو ىتنت"  (4) ما "فييالمسير لما  ،ما" كالحافظ لي [61: نكبكتعلا] َّمح
ليـ  " إلزامان  (5) مما يمزميـ " الجكاب حذران  فيكما يعتقدكنو ؛ ألنيـ ربما تمعثمكا  ،جكابيـ

كأكلئؾ اآللية ال تممؾ ألنفسيا  ،كىـ مع ىذا قد اتخذكا أكلياء عاجزيف يعبدكنيـ ،(6) كتبكيتيـ "
 ،" فميس عندىـ مالكية لمنفع كالضر " كىذا تجييؿ ليـ كال ضران  نفعان  األكلىكال لعابدييا بطريؽ 

                                                           

 (. 2/58د بشرح كتاب التكحيد )جفىإعانة المستالفكزاف، انظر: ( 1)
 (.7/151العقيدة كالشريعة كالمنيج )ج فىالتفسير المنير الزحيمي، ( 2)

 (.5/488ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 3)
 .(1/412تفسير القرآف )ج فىالمنتخب ( 4)
 (.5/86مقاصد القرآف )ج فى(، حسف خاف، فتح البياف 3/102)جفتح القدير  ،لشككانيا (5)
 (. 8/3665)ج سف التأكيؿمحاالقاسمي،  (6)
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 (2) العقؿ " ىمنكر بعيد عف مقتض ،آلية" ألف اتخاذىـ  (1) غباكتيـ كضبللتيـ " عمىكشيادة 
نكر مف ربو  عمىفيك  ،كمف عبد اهلل كحده ال شريؾ لو ،فيؿ يستكم مف عبد ىذه اآللية مع اهلل

 (3) .؟
تتخذكف مف دكنو أكلياء كتترككنو ؟  ،ىك رب السمكات كاألرض تعالى " بعد أف عممتـ أنو

قراركـ سببان  ،لمتكحيد مف عممكـ فجعمتـ ما كاف يجب أف يككف سببان  " فكيؼ  (4) لئلشراؾ " كا 
 (5) المعاقب ؟ " ،المثيب ،الرازؽ ،الخالؽ عمىآثرتمكىـ 

ىؤالء  فيـ إف أحسنكا التفكير فإني ،تمؾ الصفة في" كالمقصكد بيا تنبيو السامعيف لمنظر  
" كىذه  (6) " عف أف يطمبكا منيـ شيئان  فضبلن  ،ـإلييأيقنكا أنيـ أحقر مف أف يمتفت  ،األكلياء 

 (7) غاية العجز "

 المطمؽ العجزب تتصؼ، اهلل دكف مف يعبدكنيا، أكلياء فك المشرك اتخذىا التي اآللية فيذه
 ذرة مثقاؿ تممؾ ال ك ،ان نشكر  كال ان مكت كال حياة ليـ تممؾ كال، اإلرادة كعدـ، القدرة كعدـ ،كالضعؼ

 .العكف منيا طمب لمف ان نفع أك ان ضر  تممؾ ال ك، الككف ىذا في

كاالنساف  ،الضر ؛ ألف السياؽ لطمبيـ منيـ فىن عمىالنفع  فىقدـ ن َّاكلكيقىقُّ قكلو 
  (8) .إنما يطمب ما ينفعو

، كغيرىا كالرزؽ كالممؾ الخمؽ مف، كجؿ عز هلل يةالربكب بأصؿ ،العرب المشركيف إقرار معف
 كىذا، أصناميـ في كالضر النفع أف كاعتقادىـ الربكبية صفات بعض في يشرككف كانكا فإنيـ
 . باهلل كالعياذ الشرؾ مف

 ،إليوكييدم األعمى  ،كالبصير الذم يدرؾ الحؽ ،األعمى الذم ال يبصر شيئان  ،" ككيؼ يتساكل
 ،كما مثؿ الكافر إال كاألعمى ،كالنكر األبمج الكاضح ،الظممات الدامسة كىؿ يعقؿ أف تتساكم

                                                           

 (. 2/253تنكير األذىاف مف تفسير ركح البياف )ج (1)
 .(1/504البيضاكم، تفسير البيضاكم المسمي أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ )ج( 2)
 (. 2/668ـ )جانظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظي( 3)
  .(5/370البحر المحيط )جاألندلسي، ( 4)
الكشاؼ لمزمخشرم  (،1/305)ج فىتفسير النس، فىالنس(، 5/2736التفسير )ج فى، األساس لحك ( 5)

 (. 2/355)ج
 (.11/46طنطاكم، التفسير الكسيط لمقرآف الكريـ )ج( 6)
  .(3/306تفسير الكتاب العزيز )ج فىاألندلسي، المحرر الكجيز ( 7)

 (.4/139تناسب اآليات كالسكر ) فىنظـ الدرر  ،لبقاعي: اانظر( 8)
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 يءكاإليماف كالنكر المبيف الذم يض ،كأما مثؿ المؤمف فيك كالبصير المدرؾ ،كالكفر كالظممات
 (1) .اآلفاؽ كدركب الحياة "

كعبر عف  ،عرفةكالتكحيد كالم ،كذلؾ ال يستكم الشرؾ كاإلنكار ،" فكما ال تستكم الظممات كالنكر
كشرؾ  ،كشرؾ عبادة األكثاف ،الييكدكشرؾ  ،شرؾ النصارل ،الشرؾ بصيغة الجمع ؛ ألنو أنكاع

 (2) .كغيرىا بخبلؼ التكحيد " ،المجكس
كال  ،مالكان  يرلكالبصير مف ال  ،الكجكد في كمتصرفان  ،غير اهلل مالكان  يرل" فاألعمى مف 

  (3) ." الكجكد غير اهلل في متصرفان 
مي اإليماف بالنكر ؛ كسي  ،ر عف الكفر بالظممات ؛ ألنو مكصؿ لدار الظممات كىي النار" عب

 (4) .ألنو مكصؿ لدار النكر كىي الجنة "

أك حي مف األحياء أنو يضره أك  ،ميت مف األمكات فيفبل شؾ أف مف اعتقد  ،" اذا تقرر ىذا
أمر مف  فيأك استغاث بو  ،إليوتكجو أك  ،أك ناداه ،- تعالى -أك مع اهلل  إما استقبلالن  ،ينفعو

 (5) .فمـ يخمص التكحيد هلل كال أفرده بالعبادة " ،ا المخمكؽعميياألمكر التي ال يقدر 

باعتقادىـ أف  ـ خاتـ رسمو لـ يكف إالإليي" كقد تقرر أف شرؾ المشركيف الذيف بعث اهلل 
-ليـ عنده، مع اعترافيـ بأف اهلل  األنداد التي اتخذكىا تنفعيـ كتضرىـ كتقربيـ إلى اهلل، كتشفع

  ىك خالقيا كخالقيـ، كرازقيا كرازقيـ، كمحيييا كمحيييـ، كمميتيا كمميتيـ -تعالىسبحانو ك 
 (6) [22: بقرةلا] " َّ خسحسجسمخجخمح ُّ

يد مخمكؽ مف  فيفمف كماؿ التكحيد أف تعمـ أف النفع كالضر كمو بيد اهلل، فإف كاف شيء منو 
فبل يممؾ النفع كالضر عمى  ،كلك شاء لسمبو إياه ،يده بإذف اهلل فيار فإنما ص ،المخمكقيف

 ،أف يممؾ شيئنا مف ذلؾ عمى سبيؿ االنفراد ،الحقيقة إال اهلل كحده، ال يمكف ألحد مف المخمكقيف
كيتعبد  ،كالعمؿ ألجميـ ،كرجائيـ ،كخكفيـ ،كالتعمؽ بيـ ،يتحرر العبد مف رؽ المخمكقيف اليكبالت
 في فبلحو كنجاحو إلىمما يؤدم  ،إليوكال ينيب إال  ،كال يخشى إال إياه ،جك سكاهال ير ،اهلل

  .الداريف
                                                           

 (. 2/1156الزحيمي، التفسير الكسيط )ج( 1)
 (. 4/378تفسير القرآف )ج فىركح البياف البركسكم،  (2)
 (. 4/377)ج لمرجع السابؽا( 3)
 (. 3/998الصاكم، حاشية الصاكم )ج( 4)
 .(1/339كممة التكحيد ضمف رسائمو )ج إخبلص فىالشككاني، الدر النضيد  (5)

  (.1/338الشككاني، الدر النضيد )ج( 6)
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 لثاني المبحث ا
 توحيد األلوىية ونواقضو 

 يفكيك ،كبيران  كأكاله اىتمامان  ،الشككاني رحمو اهلل بيذا النكع مف التكحيد عناية بالغة ىاعتن
كما يناقضو  ،التكحيد معنى فييايبيف  ،(1) ة رسائؿأنو ألؼ عد ،اىتمامو كعنايتو بو عمىما يدؿ 
أك ما  ،ما مر بأية مف اآليات التي تتحدث عف التكحيد كأنو ،أسبابيا كفتنيا ،كياتمف الشر 

 .يفكشا يفكيكضحيا تكضيح كا تفصيميان  إال كىك يبيف معناىا بيانان  ،يناقضو مف الشرؾ

 -:مطمبان فيوو 
 -:توحيد األلوىية  :المطمب األول

 -: األلوىية لغة واصطالحاً  :أول

  :األلوىية لغة . أ

مي بذلؾ ؛ ألنو كسي  ،تعالىفاإللو اهلل  ،أصؿ كاحد كىك التعبد ،كالياء ،كالبلـ ،" اليمزة
  (2) .إذا تعبد " :كيقاؿ تألو الرجؿ ،معبكد

 ،إلو عند متخذه  ككؿ ما اتخذ مف دكنو معبكدان  ،اهلل عز كجؿ :لساف العرب " اإللو فىك 
كأسماؤىـ تتبع  ،مكا بذلؾ العتقادىـ أف العبادة تحؽ ليااألصناـ ؛ سي  :كاآللية ،الجمع آليةك 

 (3) .نفسو " فيالشيء  عميوما  اعتقادىـ ال
 :األلوىية اصطالحاً  . ب

 سمفان  ،ىذا تفسير ىذه المفظة المباركة بإجماع أىؿ العمـ ،كىك المعبكد :" اإللو معنى
 (4) مف دكف اهلل ". اتخذه إليان فقد  ككؿ مف عبد شيئان  ،كخمفان 

 
 
 

                                                           

تحريـ القبكر، كرسائمو التي تتعمؽ  فىإخبلص كممة التكحيد، كشرح الصدكر  فىمنيا: الدرر النضيد ( 1)
 جكاب عالـ ببلد عسير، كغير ذلؾ. فىبكجكب تكحيد اهلل عز كجؿ، كالعذاب النمير 

 (. 1/127جـ مقاييس المغة )جابف فارس، مع( 2)
  .(1/20مختار الصحاح )جالرازم، (، 1/188ابف منظكر، لساف العرب )ج (3)
  .(1/190حسف، الديف الخالص )ج( 4)
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 :توحيد األلوىية :ثانيا

 -" كىك االعتقاد الجاـز بأف اهلل  (1) بجميع أنكاع العبادة " - تعالى -" ىك إفراد اهلل 
فراده  ،كال إلو غيره ،ىك اإللو الحؽ -سبحانو  كقد عرفيا ابف ،  (2) بالعبادة " -سبحانو  -كا 

 (3) .الخضكع كالخكؼ "كثير " بأنيا كماؿ الحب مع 

 العبادة أنكاع بجميع - تعالى - اهلل إفراد ىك األلكىية تكحيد أف التعريفات ىذه مف يتبيف
 كالقياـ، كالحج، كالجياد، كالزكاة، كالصكـ، كالصبلة اإلسبلـ بشرائع كالقياـ، كالباطنة، الظاىرة
، اآلخر اليكـك ، كرسمو، ككتبو، بمبلئكتو اإليماف بأصكؿ ـكالقيا، العباد كحقكؽ، اهلل بحقكؽ
 . كشره خيره كالقدر

 يككف ال بحيث، لو شريؾ ال كحده هلل العبادة خبلصإ عمى مبني التكحيد مف النكع كىذا
 فمف، مرسؿ نبي كال، مقرب ممؾ ال، خمقو مف أحد دكنو مف ىدعيي  فبل، سبحانو لغيره منيا شيء
مثهتمتختحتُّ تعالى قاؿ. مشرؾ كافر فيك، اهلل لغير منيا شيئان  صرؼ

 .[162: نعاـألا] َّ محجحمجحج

، كالمشركيف المكحديف بيف الفارؽ ىك التكحيد كىذا"   -رحمو اهلل –ابف تيمية  االماـ قاؿ
 فإف، الخالديف المشركيف مف كاف بو يأت لـ فمف، كاآلخرة األكلى في كالثكاب الجزاء يقع عميوك 

 (4) ". يشاء لمف ؾذل دكف ما كيغفر، بو يشرؾ أف يغفر ال اهلل
 العبادة لغة واصطالحًا: :ثالثاً 

 : لغة العبادة . أ

 (5) ". الكطء بكثرة مذلبلن  كاف إذا معبد طريؽ كيقاؿ، الخضكع مع الطاعة" 

 

                                                           

  .(1/20أىؿ الشرؾ كاإللحاد )ج عمىصحيح االعتقاد كالرد  إلىالفكزاف، اإلرشاد ( 1)
  .(11ياسيف، اإليماف )ص( 2)
  .(1/120آف العظيـ )جابف كثير، تفسير القر ( 3)

  .(1/128الحسنة كالسيئة )جالحنبمي، ( 4)
 (. 3/273(، ابف منظكر، لساف العرب )ج2/138تيذيب المغة )ج األزىرم، (5)
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، كاالنقياد، كالخضكع، الذؿ"  المغة في العبادة القدير فتح في -رحمو اهلل – الشككاني قاؿ
 خمقيـ، عميو قدر لما منقاد، لمشيئتو متذلؿ، هللا لقضاء خاضع كالجف اإلنس مف مخمكؽ ككؿ
 (1) ". كضران  نفعان  لنفسو منيـ أحد يممؾ ال، ىقض كما كرزقيـ، أراد ما عمى

 : اصطالحاً  العبادة . ب

 (2) ". كالخكؼ الخضكع مع الحب كماؿ بأنيا"  كثير ابف عرفيا كقد
، تعالى اهلل إلى التقرب بيا رادكي، نية عف تصدر، البدنية لمشيكات مناؼ اختيارم فعؿ العبادة" 

 (3) ". لمشريعة طاعة

 (4) ". كتبو في أنزؿ بما كالعمؿ، رسمو كتصديؽ، تكحيده اثبات: اهلل كعبادة"  الشككاني قاؿ

 : العبادة معنىل تعريفة في ابف تيمية  االسبلـ شيخ قاؿ

، فالصبلة، كالظاىرة طنةالبا كاألعماؿ، األقكاؿ مف، كيرضاه اهلل يحبو لما جامع اسـ العبادة" 
 كالكفاء، األرحاـ كصمة، الكالديف كبر، األمانة كأداء، الحديث كصدؽ، كالحج، كالصياـ،  كالزكاة
، لمجار كاإلحساف، كالمنافقيف لمكفار كالجياد، المنكر عف كالنيي، بالمعركؼ كاألمر، بالعيكد
 كاإلنابة، اهلل كخشية، كرسكلو اهلل حب ككذلؾ، العبادة مف ذلؾ كأمثاؿ، كالقراءة، كالذكر، كاليتيـ 

خبلص، إليو  كالرجاء عميو كالتككؿ، بقضائو كالرضا، لنعمو كالذكر، لحكمو كالصبر، لو الديف كا 
 (5) ". هلل العبادة مف ىي ذلؾ كأمثاؿ، عذابو مف كالخكؼ،  لرحمتو

 : فأمرا مف ليا بد ال العبادة أف يتبيف، العبادة معنىل التعريؼ ىذا خبلؿ مف

 .كالسبلـ الصبلة ـعميي الكراـ اهلل رسؿ إليو كدعت، بو اهلل أمر بما العبد يمتـز أف: األكؿ األمر

 ىذا في ليس إذ - سبحانو اهلل بمحبة ممتمئ قمب عف صادران  االلتزاـ ىذا يككف أف: الثاني األمر
 (6) .اهلل إال الكاممة المحبة يستحؽ مف الكجكد

 

                                                           

 .(5/110الشككاني، فتح القدير )ج( 1)
  .(1/120ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 2)
 .(1/85جاألصفياني، تفصيؿ النشأتيف كتحصيؿ السعادتيف ) (3)

 (. 1/126الشككاني، فتح القدير )ج( 4)
 (.1/43العبكدية )جابف تيمية، ( 5)
  (.1/49انظر: المرجع السابؽ )ج( 6)
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 عمى يجب بؿ، عبادتو في أحدىما يفيك فبل، األمراف يجتمع أف اهلل عبادة في بد فبل
 ال بؿ، شيء كؿ مف عنده أعظـ اهلل يككف كأف، شيء كؿ مف إليو أحب اهلل يككف أف، اإلنساف
 أمر بغير عظـ كما، فاسدة فمحبتو اهلل لغير أحب ما ككؿ، اهلل إال التاـ كالذؿ، المحبة يستحؽ

 . باطؿ فتعظيمو، اهلل
 -:سورة الرعد  فيادات الواردة العب :رابعا

 بغير، فييا لو كاإلخبلص، هلل العبادات جميع صرؼ عمى يقـك األلكىية تكحيد كاف إذا
 اهلل تعبدنا التي العبادات أنكاع معرفة مف اذان  بد فبل، أصبلن  غيره إلى منيا بشيء تكجو شائبة أم
 أف أمرنا كالتي، كيرضاىا يحبيا لتيا، كاألعماؿ، كاألقكاؿ، القمبية األمكر في بيا – كجؿ عز –

 :السورة في الواردة العبادات ىذه ومن، بيا إليو نتقرب

 : الخوف عبودية -1

 :الفزع: المغة في الخوف . أ

كمنو قكلو  ،(1) .. فزع ".كمخافة كخيفة بالكسر القامكس " خاؼ يخاؼ خكفان  فيكما جاء 

 . [155: قرةبلا]َّىهمهجهين  ُّ  تعالى

 (2) .كخيفو كمخافة " الفزع خافو يخافو خكفان  :الخكؼ المساف " فيكجاء 
  :الشرع فيالخوف  . ب

 (3) .أك فكت محبكب " ،عرفو الجرجاني بأنو " تكقع حمكؿ مكركه
 (5) االستقباؿ " فيبأنو " تألـ القمب كاحتراقو ؛ بسبب تكقع مكركه  (4)ىالكعرفو الغز 

يعني الخركج  (6) مف بمطالعة الخبر "كقد عرفو ابف القيـ بأنو " االنخبلع مف طمأنينة األ
 .عف سككف األمف باستحضار ما أخبر اهلل بو مف الكعد كالكعيد

                                                           

 (.1/805القامكس المحيط )ج أبادم، الفيركز (،1/196الرازم، مختار الصحاح )ج( 1)
 (. 2/1290ابف منظكر، لساف العرب )ج( 2)
 . (1/101التعريفات )جالجرجاني، ( 3)
ىك الشيخ، اإلماـ البحر، حجة االسبلـ، أعجكبة الزماف، زيف الديف، أبك حامد، محمد بف محمد بف أحمد ( 4)

سير أعبلـ النببلء الذىبي،  :الطكسي، الشافعي، الغزالي، صاحب التصانيؼ، كالذكاء المفرط. انظر
 (. 14/267)ج
  .(4/155إحياء عمـك الديف )جالغزالي،  (5)
 (.1/511مدارج السالكيف )ج، ابف القيـ (6)
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 (1) .كعرفو الشككاني بقكلو " االنزعاج مف المضار التي ال يؤمف كقكعيا "

 ،-سبحانو  -كالمقصكد ىنا مف الخكؼ " أف اإلنساف ال يخاؼ خكؼ السر إال مف اهلل 
 بمشيئتو كقدرتو ،أف يصيبو مكركه تعالىأف يخاؼ العبد مف غير اهلل ىك  :خكؼ السر معنىك 

ف لـ يباشره  (2) .غير اهلل " فيفيذا شرؾ أكبر؛ ألنو اعتقاد لمنفع كالضر  ،كا 

أما غيره فميس لو مف  ،فقط؛ ألنو ىك الذم يممؾ ذلؾ - تعالى -فالضار كالنافع إنما ىك اهلل 
فكيؼ عف غيرىـ ؟ فاهلل ىك الذم  ،ان كال ضر  نفسيـ نفعان أل ف ىؤالء ال يستطيعكفإبؿ  ،ذلؾ شيء

 التي ىي مف أجؿٌ  ،يستحؽ أف نفرده بجميع أنكاع العبادات كالتي مف ضمنيا عبادة الخكؼ
  .كأعظـ العبادات

 ،مف تماـ االعتراؼ بممكو تعالىفمف خبلؿ ىذه التعريفات تبيف أف الخكؼ مف اهلل 
كأف إغفاؿ  ،كاعتراؼ بالعبكدية كاالنقياد كالتسميـ المطمؽ لو ،خمقو فيكنفاذ مشيئتو  ،كسمطانو

قد مدح المؤمنيف الذيف يتصفكف بالخكؼ  –سبحانو  –فاهلل  ،تعالىإغفاؿ لمعبكدية هلل  ،ذلؾ
ٰذ ُّقكلو  فيكتابو العزيز كما  فيات كثير مف اآلي في ،ـعميي أثنىكالخشية لربيـ ك 

قكلو ك ، [21: رعدلا] َّ نئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰر

حج ُّقكلو ك  ،[49: نبياءألا] َّ لكاكيقىقيفىفيثىثُّ 

 . ،[39: حزابألا] َّ مسخسحسجسمخجخمحجحمج

"  ،ذلؾ فيكيراقبكف اهلل  ،يأتكف كما يذركف مف األعماؿ فيما َّ رئّٰ  ُّ  قكلو
الدار  فيكيخافكف سكء الحساب  (3) كاجتناب ماال يحؿ " ،فعؿ ما كجب عمىخشية تحمميـ 
"كأف يزنكا أعماليـ قبؿ  (4) يحاسبكا أنفسيـ قبؿ أف يحاسبكا " ؽ ىذه الخيفة أفاآلخرة " كمف ح

كجميع  ،جميع حركاتيـ كسكناتيـ فيالسداد كاالستقامة  عمىفميذا أمرىـ  ،(5) ـ "عمييأف تكزف 
 (6) .أحكاليـ القاصرة كالمتعدية

                                                           

 (. 2/213الشككاني، فتح القدير )ج (1)
 (.1/23تيسير العزيز الحميد )جعبد الكىاب،  (2)
 (. 3/108الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
 .108رجع السابؽ، صالم( 4)
 (. 5/2740التفسير )ج فىحكل، األساس ( 5)
 (.2/671انظر ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 6)
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  :وىذه الخشية نوعان

 بحيث ،عباداتو كطاعتو فيف أك خمؿ أف يقع زيادة أك نقصا أف يككف خائفان  :أحدىما
 .أك يكجب نقصاف ثكابيا ،يكجب إفساد العبادة

السمطاف المييب  دكذلؾ ألف العبد إذا حضر عن ،كىك خكؼ كميابة الجبلؿ :ثانييا
" كأكثر ما يككف ذلؾ عف عمـ  (1) فإنو ال يزكؿ عف قمبو ميابة الجبللة كالرفعة كالعظمة ،القاىر

 (2) .منو " ىبما يخش

جس ُّ تعالى قاؿ كما كالعمـ اإليماف خبلصة الخشية"  -اهلل رحمو - كثير ابف قاؿ

 (3) " [28: اطرف] َّخصمصحصمسخسحس

 عمىكتحممؾ  ،اهلل خشية تحكؿ بينؾ كبيف معصيتو ىأف تخش ،" إف أفضؿ الخشية
 (4) .فتمؾ ىي الخشية النافعة " ،طاعتو

 (5) كؿ أحد " عمىك فرض كى ،كأنفعيا لمقمب ،المنازؿ " كالخكؼ مف أجؿٌ 

"  ،أم يخافكف الحساب السيء المؤدم لدخكؿ النار َّنئمئزئ  ُّ 
كمف خاؼ  ،كؿ كبيرة كصغيرة عمى" كمحاسبة النفس  ،(6) كالمناقشة لمعبد " فيواالستقصاء 

 ،طاعة اهلل في" فيـ لرىبتيـ جادكف  ،(7) كتجنب المعصية " ،الطاعة عمىالحساب أقبؿ 
 (8) .ه "حدكد عمىمحافظكف 

 ،السر كالعبلنية في ،كيخشاه كيتقو -عز كجؿ  -كؿ مسمـ أف يخاؼ اهلل  عمىفيجب 
كالقياـ باألعماؿ الصالحة التي  ،جنب اهلل فيكعدـ التفريط  ،كاجتناب نكاىيو ،بامتثاؿ أكامره

ف إال يكـ ال ينفع ماؿ كال بنك  ،كالعمؿ الصالح الذم ينفعيـ يكـ القيامة لكالتزكد بالتقك  ،ترضيو

                                                           

 (. 19/43انظر الرازم، مفاتيح الغيب )ج( 1)
 (. 4/15البغكم، تفسير الخازف )ج( 2)
 (.1/165ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 3)
 (. 9/117)ج ابف كثير، البداية كالنياية( 4)
 (. 4/385ركح البياف فى تفسير القرآف )جالبركسكم،  (5)
  (.5/93جفتح البياف فى تفسير القرآف )حسف خاف، ( 6)
 (.7/167التفسير المنير )جالزحيمي، ( 7)
 (. 2/81الصابكني، صفكة التفاسير )ج( 8)
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 فيأك  ،نفسو فيكؿ عمؿ يعممو  فييتذكره  تعالىاهلل بقمب سميـ ؛ ألنو مف خشي اهلل  ىمف آت
 .ىفمف كاف باهلل أعمـ كاف منو أخكؼ كأخش ،أك مع الناس ،أىمو

  :الفرق بين الخوف والخشية

 (1) .مف الخكؼ كأشد منو " عمى" الخشية أ -1
ف لـ  ،ف مف ضعؼ الخائؼكالخكؼ يكك  ،" أف الخشية تككف مف عظـ المخشي -2 كا 

 (2) " أكبر منو قميبلن  ىلذلؾ يخاؼ الصبي مف فت ،يككف المخكؼ عظيمان 

لذلؾ  ،ا بالعمـإلييكيتكصؿ  ،يشكبو تعظيـ " الخشية خكؼ (3) كقاؿ الراغب األصفياني
 (4)".[28: فاطر] َّخصمصحصمسخسحسجس ُّ اآلية الكريمة فيخص بيا العمماء 

، األمر مبلؾ ألنيا؛  اليداية غاية الخشية كجعؿ، تعالى اهلل معرفة بعد إال تككف ال كالخشية
 ىريرة أبي قكؿ كمنو (5) شر كؿ عمى اجترأ أمف كمف، خير كؿ منو أتي تعالى اهلل خشي كمف
 إف أال، غالية اهلل سمعة إف أال، المنزؿ بمغ أدلج كمف، (6) أدلج خاؼ مف: " – عنو اهلل رضي –

 (7). " الجنة اهلل سمعة

 قاؿ كما زيدان  خفت: تقكؿ، المكركه ترؾ عنو كينتج، المكركه استشعار بعد الخكؼ كقيؿ
 قاؿ كما، (8) المكركه بمنزلة تتعمؽ كالخشية ،[50: نحؿلا] َّمجحجمثهت  ُّ تعالى
 (9) ". لو كاتقاكـ هلل ألخشاكـ" إني – كسمـ عميو اهلل صمى – النبي

                                                           

 (. 2/184ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج :(، انظر173ص)إعجاز القرآف الكريـ عباس،  (1)
 (. 1/17ابف عثيميف، شرح حمية طالب العمـ )ج( 2)
لقاسـ، الحسيف بف محمد بف المفضؿ األصبياني، الممقب ىك العبلمة الماىر المحقؽ الباىر، أبك ا( 3)

 (.13/341سير أعبلـ النببلء )جالذىبي،  :بالراغب، صاحب التصانيؼ، انظر
مكاـر أخبلؽ  فىتأليؼ عدد مف المختصيف بإشراؼ الشيخ صالح بف عبداهلل بف حميد، نضرة النعيـ ( 4)

 (. 1/87تاج العركس مف جكاىر القامكس )جيني، الحس(، 5/1838)ج كسمـ عميواهلل  صمىالرسكؿ الكريـ 
 (.7/145، ركح المعاني )جأللكسيا( 5)
غريب  فىمف آخره، انظر: الجزرم، النياية  الميؿ، بالتشديد إذا سارؼ إذا سار مف أكؿ فىأدلج بالتخ( 6)

 (.2/307الحديث كاألثر )ج
 .حكـ عميو األلباني بأنو صحيح([2450، ح 4/633كتاب صفة القيامة، )]الترمذم، سنف الترمذم، ( 7)
 (.1/241انظر: العسكرم، الفركؽ المغكية )ج( 8)
  [.(4776، ح 5/1949)صحيح البخارم، ]البخارم، ( 9)
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 الشعكر بسبب؛  استشعار ىي فالخشية ،الخكؼ مف أعظـ الخشية أف سبؽ مما يتضح
مئزئرئّٰ ُّ تعالى قكلو يؤيد كىذا، كجبللتو، كرىبتو، الخالؽ بعظمة
، الحساب سكء مف كالخكؼ – سبحانو – جانبو مف الخشية ذكر حيث ،[21: رعدلا] َّنئ
 التقصير أك، العبكدية حؽ أداء عف القصكر بسبب، النقصاف عمى الكقكؼ بسبب كالخكؼ
 . الخمؽ ألكثر يحصؿ ذاكى، بالطاعة

 :وألوىيتو وجل عز اهلل قدرة مظاىر من والبرق الرعد

 فيذه، كالرعد البرؽ ظاىرة حدكث، الككف ىذا في المنبثة اإلليية القدرة مظاىر مف
حطمض ُّ تعالى قاؿ، كألكىيتو كحدانيتو عمى عظيـ كدليؿ، قدرتو عمى عجيب دليؿ الظاىرة
 عمى كاضح دليؿ ىذاك  ،[12: رعدلا] َّ حفجفمغجغمعجعمظ

، مافيي ما ككؿ كاألرض السمكات لفسدت اهلل مع إلو ىناؾ كاف لك بحث،  بالكحدانية تفرده
، شيء كؿ عمى القادر ألنو؛  لو شريؾ ال كحده لمعبادة المستحؽ سبحانو ىك إلىكبالت

 . شاء كيفما الككف بيذا كالمتصرؼ

حصمسحسخسجسمخجخمحجحمجحج ُّ بقكلو العباد تعالى اهلل خكؼ فمما
 اهلل قدرة عمى دالة أمكر عمى يشتمؿ ما بذكر أتبعو، [11: رعدلا] َّ حضجضمصخص

 (1) .كجو مف كالعذاب كالنقـ، كجو مف كاإلحساف النعـ تشبو، كحكمتو

 (2) الزجاج كقاؿ،  المطر مف الحاصؿ ىك كبالطمع، الصكاعؽ مف الحاصؿ ىك بالخكؼ المراد
 في طمع البرؽ رأم إذا ألنو؛  لمحاضر كالطمع، المطر مف بو يتأذل لما لممسافر الخكؼ" 

 (3) ". الخصب سبب ىك الذم، المطر

 (4) ". كنفعو خيره في كيطمع، كنحكىا لمثمار الضرر كأنكاع، كاليدـ الصكاعؽ مف يخاؼ" 

 ألنو؛  معان  كتبشير إنذار عبلمة البرؽ جعؿ أنو، خمقو في - تعالى - اهلل حكمة مظاىر فمف" 
  (5) ". الرشد إلى ءيفكت، الحؽ إلى النفكس يقكد كالتبشير باإلنذار

                                                           

 (.4/8(، البغكم، تفسير الخازف )ج5/316البحر المحيط )ج : األندلسي،انظر( 1)
 .(49صفحة)تمت ترجمتو سابقان ( 2)
 (.3/99الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
 (. 369تيسير الكريـ المناف )السعدم، ( 4)
 (.11/36التفسير الكسيط )جالطنطاكم، ( 5)
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 كالمطمكع، العتيد الرزؽ أك النفس عميو المخكؼ أف لما، ظاىر الطمع عمى الخكؼ تقديـ كجو" 
 (1) ". المترقب الزرؽ فيو

 ىحت ركامان  كيجعميا، بينيا كيؤلؼ، جديدة منشأة كيخمقيا أم َّ حفجفمغ ُّ
 عمف كيصرفو، يشاء مف بيا صيبفي، األرض إلى قريبة ثقيمة ائيام لكثرة كىي، بالماء تثقؿ
 (2) .يشاء

 ظاىره فيما بالخير يأتي قد تعالى اهلل ألف؛  راجيان  خائفان  دائمان  يككف أف لئلنساف نبغيفي
خنحنجنيمىمممُّ لقكلو مصداقان ، خير ظاىره فيما بالشر كيأتي، شر
: بقرةلا] َّٰرٰذييىيميحيخيجييهىهمهجهينمنىن
216]. 

 : التسبيح عبودية -2

  المغة في التسبيح . أ

 : يفمعنى عمى المغة في التسبيح يطمؽ

 مف تبرئة كبرأتو، تنزييان  نزىتو أم، تسبيحان  اهلل سبحت: تقكؿ. السكء مف كالتبرئة التنزيو: األكؿ
 (3) .سكء كؿ

  (4) .اهلل سبحاف: قاؿ أم تسبيحان  الرجؿ سبح: يقاؿ(. اهلل سبحاف) قكؿ: الثاني 

 كمعناه، كسبحانان  ،تسبيحان ، يسبح ،سبح يقاؿ، سبح مصدر"  -رحمو اهلل -  الشككاني قاؿ
  (5) ". نقص كؿ مف هلل كالبراءة ،التنزيو

 ؛ األكؿ معنىال إلى آيؿ الثاني معنىال ىذا فإف، يفمعنىال بيف الحقيقة في اختبلؼ كال

 .اهلل كبراءة اهلل مف السكء تنزيو: همعنا( اهلل سبحاف: )القائؿ قكؿ أف عمى متفقكف المغة أىؿ ألف
                                                           

 (. 5/9مزايا الكتاب الكريـ )ج إلىأبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ  (1)
  (.3/1671تفسير القرآف )ج فى(، تعيمب، فتح الرحمف 2/664)ج ، تفسير القرآف العظيـابف كثير :انظر (2)

(، 4/75، تاج العركس مف جكاىر القامكس )جسينيالح ،(3/151: الفراىيدم، كتاب العيف )جانظر( 3)
 (.1/326الرازم، مختار الصحاح )ج

آبادم، القامكس المحيط  الفيركز(، 1/262غريب الشرح الكبير )ج فىالمصباح المنير  ،الفيكمي انظر:( 4)
 (.1/412المعجـ الكسيط )جمصطفى؛ كالزيات كآخركف، (، 1/1013ج)
 (.3/245الشككاني، فتح القدير )ج( 5)
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  (2) ". السكء عف اهلل تنزيو: فتأكيمو اهلل سبحاف: قكليـ فأما"  (1) -رحمو اهلل -  المبرد قاؿ

، براءة ىذا مف برأتو أم، فتأكيمو اهلل سبحاف: القائؿ كقكؿ"  (3) -رحمو اهلل -  نفطكيو كقاؿ
 (4) ". تنزييا كنزىتو

  الشرع في التسبيح . ب

 عبيد بف طمحة حديث في كما، التسبيح معنى بياف"  كسمـ عميو اهلل صمى"  النبي عف دكر 
 تنزيو ىك: " فقاؿ( ؟  اهلل سبحاف) تفسير عف اهلل رسكؿ سألت: " قاؿ - عنو اهلل رضي - (5)اهلل
 (6) ". السكء عف تعالىك  تبارؾ اهلل

 كؿ عف تنزييو أيضان  يقتضي حوبتسبي كاألمر"  -رحمو اهلل -  ةتيمي ابف االسبلـ شيخ يقكؿ
ثبات، كسكء عيب  يستمـز كالتعظيـ،  كالتعظيـ التنزيو يقتضي التسبيح فإف. لو الكماؿ صفات كا 
 (7) ". كتكحيده كتكبيره كتحميده تنزييو ذلؾ قتضيفي، اعميي يحمد التي المحامد إثبات

 بجبللو يميؽ ال ما كؿ كعف، كعيب نقص كؿ مف -كجؿ عز – ذاتو تنزيو يتضمف فالتسبيح
 . كأفعالو كصفاتو كأسمائو، كعظمتو

                                                           

زمانو، كاف  فىماـ العربية ببغداد إىك محمد بف يزيد بف عبد األكبر األزدم، أبك العباس المبرد البصرم، ( 1)
سير أعبلـ  :ىػ كقيؿ بعدىا، انظر285سنة  تكفيصاحب نكادر كطرافة، كلو تصانيؼ كثيرة،  عبلمة أخباريان 

 (.1/269بغية الكعاة )جالسيكطي، (، 10/546النببلء )ج
  .(3/217، المقتضب )جالمبرد (2)

ىك إبراىيـ بف محمد بف عرفة بف سميماف العتكي األزدم، أبك عبداهلل الكاسطي، المشيكر بنفطكيو، اإلماـ ( 3)
، ذا سنة كمركءة كحسف  العبلمة النحكم االخبارم صاحب التصانيؼ، سكف بغداد ككاف متضمعا مف العمـك

 (. 11/386سير أعبلـ النببلء )جالذىبي،  :ىػ، انظر323سنة  تكفيخمؽ، 
 (.1/380مكعة أجزاء حديثية، مسألة سبحاف، )جمجابف نفطكية،  (4)
ىك طمحة بف عبيد اهلل بف عثماف بف عمرك بف كعب القرشي التيمي، أبك محمد المدني، أحد العشرة ( 5)

رسكؿ اهلل كىك  تكفيالذيف  لاالسبلـ، كأحد الستة أصحاب الشكر  إلىف المبشريف بالجنة، كأحد الثمانية السابقي
(، 5/417معرفة الصحابة )ج فىاإلصابة  ،ابف حجر: ىػ. انظر36، استشيد يـك الجمؿ، سنة  عنيـ راضو 
 (.3/18سير أعبلـ النببلء )جالذىبي، 

([، ك]النيسابكرم، المستدرؾ 950، ح 3/164مسنده )المعركؼ باسـ البحر الزخار(، ) فى]أخرجو البزار ( 6)
البييقي، األسماء ، ]ك [(1757، ح 1/499الدعاء، ) فى([، ك]الطبراني، 1900، ح 1/680الصحيحيف، ) عمى

 .قاؿ الحاكـ صحيح اإلسناد ([59، ح 1/105كالصفات، )
 (.16/125)ج الفتاكلابف تيمية، مجمكع ( 7)
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 التسبيح تفسير يككف كبذلؾ، الشرعي معنىلم مكافؽ، لمتسبيح المغكم معنىال أف يتبيف ىنا مف
 .كشرعان  لغةن  عميو مجمعان "  السكء عف تعالى اهلل تنزيو"  بأنو

 التي ةفيبالكي، مدهكتح، كجؿ عز اهلل تسبح الككف ىذا في الكائنات جميع أف المعمكـ مف 
 اعترافان ، كشكره ذكره عمى مداكمة، لو ضارعة، ألكامره خاضعة فيي، تعالى اهلل إال يعمميا ال

، بالسمطاف فيو كالمتفرد، كمميكة الككف ليذا الخالؽ كبأنو، كالكحدانية، كالربكبية، باأللكىية لجبللو
يلىلمليكىكمك ُّ تعالى لقكلو مصداقان ، كقدرتو، كحكمتو، بعممو لو كالمبدع
 اإلسراء:] َّ جئييىيمينيزيريٰىينىنننمنزنرناممم
44] 

 بحمد كالمبلئكة الرعد تسبيح، كحكمتو، كعظمتو، اهلل قدرة عمى السكرة ىذه داللة مظاىر فمف
 كظاىرة، خالقو إال يعمميا ال تسبيحو كطريقة، جنكده مف كجند، اهلل آيات مف أية فالرعد، ربيـ
 إلى تحكلت إف كالعذاب العقاب صكر مف العديد فييا كأيضان ، مةالرح مف كثير فييا الرعد

 اهلل رضي - (1) الزبير بف عبداهلل الجميؿ الصحابي عف األثر في جاء حيث، ميمكة صكاعؽ
 خيفتو مف كالمبلئكة بحمده الرعد يسبح الذم سبحاف"  كقاؿ، الحديث ترؾ الرعد سمع إذا - عنو
 (2) ". األرض ىؿأل شديد لكعيد ىذا إف"  يقكؿ ثـ" 

ف األثر كىذا  عف ذلؾ يقكؿ كاف الصحابي ىذا أف، الظاىر أف إال صحابي عمى مكقكفان  كاف كا 
 .الشرع مف تكقيؼ

جلمكلكخكحكجكمقحقمفُّ تعالى قاؿ
 .[13: رعدلا] َّحنجنممخمحمجمهلملخلحل

                                                           

سد بف عبد العزم بف قصي بف كبلب بف مرة، أحد األعبلـ، ىك أمير المؤمنيف، ابف العكاـ بف خكيمد بف أ( 1)
كحكاريو، كاف أكؿ مكلكد لممياجريف  –كسمـ  عميواهلل  صمى –كلد الحكارم أبي عبداهلل، ابف عمة رسكؿ اهلل 

(، 4/397سير أعبلـ النببلء )جالذىبي،  :ىػ، انظر370سنة  تكفيبالمدينة، كلو صحبة، كركاية أحاديث، 
 (.3/905معرؼ األصحاب )ج فىستيعاب القرطبي، اال

األلباني صحيح، كابف  عميو([، كعمؽ 723، ح 1/381) باب اذا سمع الرعد،البخارم، صحيح البخارم، ]( 2)
 فىبف شرؼ النككم  يحيى ([، كصححو أبك زكريا محيي الديف 29824 ، ح15/112مصنفو، ) فىأبي شيبو 

 فىفصؿ / كتاب الكمـ الطيب فى([، كصححو االلباني، 523ح  ،1/181كتاب األذكار/ باب إذا سمع الرعد، )
 ([.157، ح 1/135الرعد، ال بف تيميو، )
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كليس ىذا  ،بحمده أم متمبسان  ،أم يسبح الرعد نفسو بحمد اهلل َّمقحقمفُّ "
ني فيث"  (2) " فأصكاتو شاىدة بعظمة اهلل كقدرتو " (1) مانع مف أف ينطقو اهلل بذلؾ " بمستبعد كال

كمما كصفكه بو مف اتخاذ الصاحبة  ،أىؿ الشرؾ بو إليوكينزىو مما أضاؼ  ،بصفاتو عميو
  (4) كانقياده لقدرتو كحكمتو ". ،" كيعمف بمساف الحاؿ خضكعو هلل (3) ربنا كتقدس" تعالى ،كالكلد

 : الرعد تسبيح في المفسريف جاىاتات

 ألنو؛  يسمعو مف تسبيح كلكف، الرعد تسبيح ليس فالتسبيح، يسمعو بمف الرعد يفسر أنو -1
 .مزعج صكت كؿ مف الفزع يككف كما، فزعان  خائفان  يككف

 الرىيب المزعج الصكت ىذا ألف؛  كحده تعالى اهلل تسبيح حاؿ في يككف ذاتو الرعد أف -2
 بحمده يسبح يءش فكؿ، سمطانو كماؿ عمىك ، تكحيده عمى داالن ، تعالى هلل خاضعان  يككف المفزع
 (5) .تسبيحيـ تفقيكف ال كلكف

ني  خضكع يبيف القرآني النسؽ أف إذ، القرآني النسؽ مع يتفؽ ألنو؛  الثاني الرأم إلى أميؿ كا 
 عمى حمده كىك، التسبيح ىذا عمى الباعث عمى تدؿ كىي، بحمده مسبحان ، هلل كمظاىره الككف
 .خضكعو ككماؿ، إيجاده نعمة

ف، بيا فنؤمف، القرآف اعميي دؿ حقيقة الرعد كتسبيح"   ال تعالى فيك، االصكات تمؾ نفيـ لـ كا 
 (6) ". حؽ ىك بما إال يخبر

 يجرم كما كالتقديس التسبيح ألف؛  سبحانو اهلل يسبح (7) " المخيؼ اليادر بصكتو" الرعد فإف" 
 كاف فمما، تعالىك  سبحانو هلل كالتقديس التنزيو حصكؿ عمى يدؿ لفظ كجكد إال ليس مجراىما
 الحقيقة في ذلؾ كاف، مكافكاإل النقص عف متعاؿو  مكجكد كجكد عمى دليبلن  الصكت ىذا حدكث
 (8) ". تسبيحان 

                                                           

 (. 3/99الشككاني، فتح القدير )ج( 1)
 (.250األشقر، زبدة التفاسير بيامش مصحؼ المدينة النبكية )ص( 2)
 (.6/4709جامع البياف )جالطبرم، ( 3)
 (. 2/1153الزحيمي، التفسير الكسيط )ج( 4)

 (.7/3914أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج :انظر( 5)
 (.2/76الصابكني، صفكة التفاسير )ج( 6)
 (.2/1153الزحيمي، التفسير الكسيط )ج( 7)
 (.19/27مفاتيح الغيب )جالرازم، ( 8)
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، بالتسبيح صكتو رفع إال ممؾ يبؽى  لـ، صكتو مف يسمع ما كتسبيحو، الرعد سبح إذا ألنو كذلؾ" 
 مف أحدىـ يعرؼ ال فإنو، آدـ ابف كخكؼ خكفيـ كليس، اهلل مف خائفكف كالمبلئكة، طرالق نزؿفي

 (1) ". أصبلن  شيء كال شراب كال طعاـ اهلل عبادة عف يشغمو كال، يساره عمى كمف، يمينو عمى

 : قكالف فيو بممؾ ليس أك ممؾ بالرعد المسمى الشيء فيذا

 .لممعطكؼ مغاير عميو كالمعطكؼ، ئكةالمبل عميو عطؼ ألنو؛  بممؾ ليس أنو: أحدىما
نما، المبلئكة جنس مف يككف أف يبعد ال أنو كىك: كالثاني   سبيؿ عمى بالذكر أفرده كا 
 (2).[89: بقرةلا] َّ نيميزيريٰى ُّ قكلو في كما، التشريؼ

 النبي سألت الييكد أف: عنو اهلل رضي عباس ابف حديث يؤيد ألنو ؛الثاني الرأم إلى أميؿ كأنا
 يسكؽ نار مف (3) مخاريؽ معو، بالسحاب مككؿ المبلئكة مف ممؾ"  فقاؿ؟  ىك ما الرعد عف
 زجره إذا السحاب زجرة قاؿ؟  نسمع الذم الصكت فما: قالكا"  اهلل شاء حيث السحاب بيا

 (4) .صدقت قالكا"  أمر حيث إلى ينتيي حتى بالسحاب
 الصكت لذلؾ اسمان  الرعد أكاف سكاء، بو اإليماف يجب اهلل بحمد الرعد تسبيح أف نراه كالذم" 

 (5) " اهلل إلى فمردىا التسبيح ىذا كيفية أما، المبلئكة مف لممؾ اسمان  أـ، المخصكص
 ىذا مخمكقات لجميع بالنسبة الحاؿ ىك كما اهلل يسبح الرعد أف فيو بيف، تعالى اهلل مف بياف فيذا
ف اهلل يسبح شيء فكؿ، الككف  .يفيمكنو كال، ذلؾ يسمعكف ال البشر كاف كا 

، كعظمتو، كىيبتو، سبحانو اهلل خيفة مف المبلئكة كيسبح أم َّ خكحكجك ُّ
جبلالن   يدرؾ فبل، " (6) " كىيبتو اهلل جبلؿ مف يركف لما، كالكلد الصاحبة عف كتنزىو، " لمقامو كا 

  (7) ". تعالىك  سبحانو منو قريبان  يككف مف إال الجبار القكم اهلل

                                                           

 (.251-2/250تنكير األذىاف مف تفسير ركح البياف )ج( 1)
 (. 19/27الرازم، مفاتيح الغيب )ج :انظر( 2)
مخاريؽ، جمع مخراؽ، كىك آلة تزجر بيا المبلئكة السحاب كتسكقو، ابف منظكر، لساف العرب  (3)

 (.2/1143)ج
([، 2522، ح 1/2578مسنده، ) فىك]أحمد بف حنبؿ  [،(3117، ح 5/294]الترمذم، سنف الترمذم، ) (4)

 فىكأيضا  [،(1872 ، ح4/491السمسمة الصحيحة، ) فىكقاؿ الترمذم "حديث حسف غريب، كحسنو األلباني 
 .[(3553، ح 1/665صحيح الجامع الصغير كزيادتو، )

 (. 11/37الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج( 5)
 (.2/1153الزحيمي، التفسير الكسيط )ج (6)
 .(7/3914ر )جأبك زىرة، زىرة التفاسي، (3/99انظر: الشككاني، فتح القدير )ج (7)
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 اهلل بيا أمرىـ التي كأعماليـ، كأذكارىـ، كتسبيحيـ، عبادتيـ في دائمكف فالمبلئكة
 كصفيـ كما، منو ففيخائ، لو خاشعيف تعالى اهلل يسبحكف المبلئكة أف اآلية دلت كما، سبحانو

 .[28: نبياءألا] َّ زت رتيبىب ُّ أخرل  آية في

 عمى بالصكاعؽ العبرة في كاقتصر"  َّملخلحلجلمكلك ُّ
 التخكيؼ آالت مف فآلة الرعد كأما، بالسحاب حاصمة النعمة ألف؛  فييا نعمة ال ألنيا؛ اإلنذار
مئزئرئٌٍَُُِّّّّّّّٰ البقرة أية في قاؿ كما، كاإلنذار
 (1) ". [19: بقرةلا] َّ يئربىئنئ

 الرعد كىزيـ، منو المطر كيرجكف، لو كيفزعكف يركنو الذم لؤلبصار الخاطؼ البرؽ ىذا كمع" 
رساؿ، خيفتو مف المبلئكة حكتسبي، تعالى هلل يسبح الذم  ىذه رؤيتيـ مع الحارقة الصكاعؽ كا 

  :فقاؿ، (2) " اهلل في المشرككف يجادؿ الباىر كاإلبداع، القاىرة القدرة عمى الدالة الظاىرة
(3)َّخمحمجمهل ُّ

 كيستعجمكف، تارة البعث نكركففي، تعالى اهلل قدرة في يجادلكف
 قدرتو مع قدرة ليا أف حسبكففي اهلل في جادلكفكي، اهلل كيعصكف الرسؿ كيكذبكف، العذاب
 (4) .تعالىك  سبحانو

 سبحانو كىك،  تعذيبيـ كتدبير، لؤلعداء كاألخذ،  بيـ المكر شديد َّ حنجنمم ُّ
 يأتييـ، "  (6) متكبر جبار كؿ عمى مقتدر (5) " كالعداكة، " كالعقكبة ،كاالنتقاـ، القكة شديد

 (7) ". ككيدىـ مكرىـ مةمقاب في يحتسبكف ال حيث مف باليمكة

 كىك، كمعاشيـ أرزاقيـ مادة فييا التي، كالسحب األمطار لمعباد يسكؽ الذم، كحده اهلل كاف فإذا
 شديد كىك، العباد كتزعج، منيا يخاؼ التي، العظاـ المخمكقات لو كتخضع، األمكر يدبر الذم
 (8) .لو شريؾ ال دهكح يعبد أف المستحؽ فيك، شديد ـألي أخذه كأف، كاالنتقاـ، القكة

                                                           

 (.13/105ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )( 1)
 (. 7/3915أبك زىرة، زىرة التفاسير )( 2)
 (. 4/9سبيؿ المنازعة كالمغالبة "، البغكم، تفسير الخازف )ج عمىىي المفاكضة  :المجادلة( 3)
 (.100 – 3/99(، الشككاني، فتح القدير )ج7/3915انظر: أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( 4)
 (.9/252ابف كثير، البداية كالنياية)ج( 5)
 (.3/1673تفسير القرآف )ج فى(، تعيمب، فتح الرحمف 5/2735التفسير )ج فىحكل، األساس  :انظر( 6)
 (. 5/2735التفسير )ج فى(، حكل، األساس 4/373تفسير القرآف )ج فىم، ركح البياف ك سك البر ( 7)
 (. 369تيسير الكريـ الرحمف )ص  : السعدم،انظر( 8)
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 المبلئكة كتسبح، كالسماء األرض في الجماد يسبح، جيكؿ لظمكـ إنؾ، آدـ ابف يا أجيمؾ فما
 إال يعمميا ال التي ةفيبالكي كيعبده اهلل يسبح كاألرض السمكات في مف كؿ ك، جبللو مف رىبة
 لمبلئكيةا مف كشيء، الجماد مف شيء فيؾف، كركح مادة مف خمقت آدـ ابف يا كأنت، ىك
 كىذا،  كحده اهلل تعبدكف كال تسبحكف ال ءادـ أبناء يا منكـ فكثير ىذا كمع(، الركحية الناحية)

 فيو قامت الذم، الكاضح المبيف الحؽ تدرؾ فبل، العقكؿ عمى غمة أكجد الذم الضبلؿ سببو
  (1) .القاىرة قكتو عمى الدالئؿ

، نبات أك، حيكاف أك، إنساف مف ،كاألرض السمكات في مف كؿ أف ذلؾ خبلؿ مف يتبيف
 إال يعمميا ال التي ةفيبالكي كيعبده كيحمده تعالى اهلل يسبح حجر أك، شجر أك، زرع أك، جماد أك
، قادر قكم اهلل فإف ذلؾ كمع، بو كيجحد، يعبده ال اإلنساني الجنس مف كثير فإف ذلؾ كمع، ىك
 . األرض في كال السمكات يف شيء أم يعجزه ال فيك، كففيك كف لمشيء قاؿ إذا كأنو

  الدعاء عبودية -3

  المغة في الدعاء . أ

: دعاء أدعكه اهلل دعكت"  يقاؿ، كاالبتياؿ الطمب معنىب: لغة الدعاء المصباح في جاء
 (2) ". الخير مف عنده فيما كرغبت، بالسؤاؿ إليو ابتيمت

 (3) ". دعكم دعاء دعا، تعالى اهلل إلى الرغبة"  القامكس في كجاء

 الخير طمب :لفبلف كدعا، منو كرجاه الخير منو طمب: اهلل دعا الكسيط المعجـ في كجاء
 (4) .الشر لو طمب: فبلف عمى كدعا، لو
  الشرع في الدعاء . ب

 (5) ". االبتياؿ كجو عمى ربو العبد سؤاؿ ىك" 

 أك ،نفع بطمب - تعالى - اهلل إلى االتجاه بأنو، كشرعان  لغة الدعاء تعريؼ خبلؿ مف تبيف
 . ذلؾ نحك أك، ببلء رفع أك،  ضر عدف

                                                           

 (.7/3915(، أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج2/222حجازم، التفسير الكاضح )ج :انظر( 1)

 (.1/194غريب الشرح الكبير )ج فى، المصباح المنير الفيكمي (2)
 (. 1/1282آبادم، القامكس المحيط )ج الفيركز (3)
 (. 1/286) : مصطفى كالزيات، المعجـ الكسيطانظر (4)
 (. 1/131)ج ان القامكس الفقيي لغة كاصطبلحأبك حبيب،  (5)
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 النبي عف – عنو اهلل رضي – بشير بف النعماف حديث في كما، كمخيا العبادة ركح ىك كالدعاء
 . عمينا بيا اهلل أنعـى  التي النعـ أنعـى  مف كىك، (1) " العبادة ىك الدعاء"  كسمـ عميو اهلل صمى

 منو كطمب، كجؿ عز اهلل غير دعا فمف، كدةمؤ  كاممة عبادة الدعاء أف الحديث يفيد ما فأقؿ" 
 كال، رسمو اهلل يبعث كلـ، اهلل غير عبد فقد سبحانو اهلل إال اعميي يقدر ال التي األمكر مف أمران 
فراده تكحيده إلخبلص إال كتبو ـعميي أنزؿ  (2) ". بالعبادة كا 

 هلل العبادة إخبلص يشمؿ الذم التكحيد معاني يتضمف ألنو؛  العبادة أساس الدعاء إف
 .[60: غافر] َّ جهمهينىنمنخن ُّ تعالى لقكلو، بو كاالستعانة، تعالى

فبل  ،كاالخبلص ،كالخشكع ،التضرع فيفالدعاء مف العبادات الصادقة التي تككف أبمغ 
فيك المستحؽ لجميع أنكاع  ،تعالىيجكز لمعباد أف يصرفكه بأم شكؿ مف األشكاؿ لغيره 

  .د األحد القيارفما لنا سكاه الكاح ،العبادات

 .عنو لغيره بػػػػاطػػػػؿ فصرؼ الدعاء الذم ىك مخ العبادة كركحيا

  :كتابو الكريـ نكعاف فيإف الدعاء الذم أمر اهلل بو عباده 

 .دعاء عبادة -1

 .دعاء مسألة -2

 ،كالنذر ،كالذبح ،بأنكاع مف الصبلة تعالىاهلل  إلىفيك التقرب  :فأما دعاء العبادة
ف لـ يكف ذلؾ صيغة سؤاؿ  ،رحمتو في مف عقاب اهلل كطمعان  غيرىا خكفان ك  ،كالحج ،كالصياـ كا 
فكاتو ىك سائؿ لما يطمبو بامتثاؿ  عمىحصكؿ مطمكبة كيخاؼ  فيفالعابد الذم يرغب  ،كطمب

 .تعالىأمر اهلل 

كمف  ،أك دفعة ،فيك طمب ما ينفع الداعي كطمب كشؼ ما يضره :كأما دعاء المسألة
 (3) .لمنفع كالضر كالمعبكد ال بد أف يككف مالكان  ،المعبكد حقان  يممؾ الضر كالنفع ىك

 [.14]الرعد:  َّ ىليلملخل ُّ تعالىذلؾ قاؿ  عمىسكرة الرعد ما يدؿ  فيكقد كرد 

                                                           

 ([. 3372ح ، 5/456لترمذم، سنف الترمذم، )]ا (1)
 (. 1/173الشككاني، العذاب النمير )ج (2)

تيسير العزيز السعدم، (، 3/2بدائع الفكائد )جابف القيـ، (، 15/10)ج الفتاكلمجمكع ابف تيمية، انظر: ( 3)
 (.1/176الحميد )ج
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التي ال مدخؿ  ،أم الدعكة المبلبسة لمحؽ المختصة بو ،الحؽ لممبلبسة إلى" إضافة الدعكة 
 .(1) بكجو مف الكجكه " فييالمباطؿ 

إذا  فيياكذلؾ متعيف  .طمب اإلقباؿ لمنجدة أك لمبذؿ عمىككثرة إطبلقيا  ،طمب اإلقباؿ :عكة" كالد
 (2) .فالمراد طمب اإلغاثة أك النعمة" ،جانب اهلل الستحالة اإلقباؿ الحقيقي فيأطمقت 

 ىدع؛ " ألف اهلل يي (3)ال كدعكة مف دكنو"  ،مكقعيا فيأنيا دعكة مجابة كاقعة  :معنى" كال
بخبلؼ ماال ينفع كال يجدم  ،دعكتو مف الجدكل كالنفع فيكيعطي الداعي لما  ،ب الدعكةستجيفي

كعبادة األصناـ تصدر عف  ،" فإف دعاء اهلل يصدر عف اعتقاد الكحدانية كىك الحؽ ،(4) ه "ؤ دعا
 (5) .اعتقاد الشرؾ كىك الباطؿ "

  :أقوال عمىوالمراد بدعوة الحق 

 .هلل مف خمقو أف يكحدكه كيخمصكا لو نىمعكال ،كممة التكحيد كاإلخبلص -1

 .أف هلل سبحانو دعكة المدعك الحؽ معنىكال ،الحؽ ىك اهلل سبحانو -2

ىمممخمحم ُّ سكاه فيو ىفإنو ال يدع؛ دعكة الحؽ دعاؤه سبحانو عند الخكؼ  - 3
 ،[96: سراءإلا] َّيم

 .(6)فإف عبادة اهلل ىي الحؽ كالصدؽ ،الدعكة العبادة - 4
كال أقبح مف ىذا  ،كأف ترؾ دعاء الرب سبحانو استكبار ،الدعاء عبادة" فأفاد ذلؾ أف 

كخالؽ  ،كمكجده مف العدـ ،كرازقو ،ككيؼ يستكبر العبد عف دعاء مف ىك خالؽ لو ،االستكبار
 ،فبل شؾ أف االستكبار طرؽ مف الجنكف ،كمعاقبو ،كمثيبو ،كمميتو ،كمحيو ،كرازقو ،العدـ كمو

 .(7) كشعبة مف كفراف النعـ "

                                                           

 (.3/100الشككاني، فتح القدير )ج (1)
 (. 3/107تنكير )جابف عاشكر، التحرير كال( 2)
 (.3/100الشككاني، فتح القدير )ج( 3)

 (. 419ص)القرآف الكريـ  فىبياف النظـ ، الزيف  (4)
 (.3/108ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج( 5)
 (.3/100الشككاني، فتح القدير )ج :انظر( 6)
 (.1/33تحفة الذاكريف بعدة الحصف الحصيف مف كبلـ سيد المرسميف )جالشككاني،  (7)
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ليوك  ،االستعانة عميوك  ،لو كحده العبادة ،كدعاء الصدؽ ،دعكة الحؽ - تعالىسبحانو ك  -" فممو   ا 
ذك  ،كالرحيـ الكدكد ،فيك المبدئ كالمعيد ،إذ ىك كحده لو دعكة الحؽ ،التككؿ عميوك  ،التضرع

 (1) .كتباركت أسماؤه " ،شأنو جؿٌ  ،ديرىفعاؿ لما  ،العرش المجيد

ال لغيره ؛ ألنو الذم  تعالىكتكجيو الكجو ثابت لو  ،كاإلنابة ،كالتضرع ،ادةفيك األحؽ بالعب
" ال غيره مف  (2) فيك الحقيؽ بأف يعبد كحده بالدعاء كااللتجاء ،كيكشؼ السكء ،يجيب المضطر
فدعاء غير اهلل مف األكثاف  ،كالمبلئكة كالبشر الذيف اتخذىـ الناس آلية ،األصناـ كاألكثاف

 ،كالرىبة ،كالرغبة ،كالحب ،كالرجاء ،كالخكؼ ،فيك الذم ينبغي أف يصرؼ لو الدعاء"  ،(3)باطؿ"
 (4) غيره باطمة ". كألكىية ،كاإلنابة ؛ ألف ألكىيتو ىي الحؽ

كلك  ،" اعمـ أف الدعاء نكع مف أنكاع العبادات المطمكبة مف العباد -رحمو اهلل  –قاؿ الشككاني 
خئ ُّ تعالىقاؿ  ،لممطمكب دان فيطمبو منيـ لكاف ذلؾ م الكتاب العزيز إال مجرد فيلـ يكف 
جحمجحجمثهتمتخت حتجتهبمبخبجبحبهئمئ
  (5) .[.56-55األعراؼ: ] َّ خصحصمسخسحسجسجخمخمح

إثبات  في يفكىذا القدر يك ،أف الدعاء مطمكب هلل عز كجؿ مف عباده عمى" فيذه البينات دلت 
رب ُّقاؿ سبحانو  ،تعالىغير اهلل  ذلؾ النيي عف دعاء إلىفكيؼ إذا انضـ  ،ةككنو عباد
 .(6) [18 لجف:ا] َّ ىبنبمبزب

 اهلل قاؿ، لمرتاب ريب عنده ىيبق ال تصريحان ، ةعباد الدعاء بأف الكريـ القرآف صرح إذا فكيؼ" 
خيحيجييهىهجهمهينىنمنخن ُّ سبحانو
 .(7) [61: غافر] َّ ييىيمي

                                                           

 (. 2/222التفسير الكاضح )ج حجازم، (1)
 (.8/3662انظر القاسمي، محاسف التأكيؿ ) (2)

 (. 2/1154التفسير الكسيط )جالزحيمي،  (3)
 (.369السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص (4)
 (.1/171العذاب النمير ضمف رسائؿ الشككاني )جالشككاني، (، 2/265جالطبرم، جامع البياف، ) (5)
 (. 1/171العذاب النمير )جلشككاني، ا( 6)
 (.1/172العذاب النمير )جالشككاني، (، 2/265الطبرم، جامع البياف )ج( 7)
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خبلص"   كاستجبلب، كالرجاء، كاالستغاثة، لنداءكا، هلل كمو الدعاء يككف بأف إال يتـ ال التكحيد كا 
  (1) ." َّ ...ىليلملخل ُّ قاؿ لذلؾ غيره مف كال لغيره ال كمنو لو الشر كاستدفاع، الخير

؛ لو شريؾ ال كحده عبادتو تجب لذلؾ، الصادقة الدعكة لو الذم ىك تعالىك  سبحانو فاهلل
 ىي كدعكتو، كسمطانو يرهق تحت كالجميع، شيء عميو فىيخ كال، شيء كؿ يعمـ الذم ىك ألنو

 كمثؿ فمثميـ، الدعكة ليذه ك ليـ يستجيبكف ال الكفار كىؤالء، المطمؽ بالحؽ تتصؼ التي الدعكة
 الحؽ ـعميي فاختمط، كأبصارىـ سمعيـ عمى كاستحكذ، عقكليـ عمى الشيطاف ىطغ الذم

 . كالضبلؿ لكاليد كالباطؿ

 مف المخمكقيف دعا فمف، العبادات ةجمم مف كالدعاء " -رحمو اهلل  – ابف تيمية  قاؿ
 كال إيجاب أمر رسكلو كال اهلل بو يأمر لـ أمر ىذا أف مع - بيـ كاستغاث كالغائبيف المكتى

 سأؿ كمف، المؤمنيف سبيؿ غير متبعان ، العالميف برب مشركان  ،الديف في مبتدعان  كاف - استحباب
 مف بيا اهلل أنزؿ ما بدعة بتدعان م كاف بالمخمكقيف عميو أقسـ أك بالمخمكقيف تعالى اهلل

 (2)".سمطاف
رتزتيبىبنبمبزبربيئىئ ُّ نفسيا السكرة في كعبل جؿ قاؿ كأيضان 
 [.36]الرعد:  َّ يتىتنتمت

بأم كجو  ،ال أشرؾ بو ،إنما بعثت بعبادة اهلل كحده ،قؿ ليـ يا محمد ببل كجؿ كال تردد
اهلل كطاعة  إلى لدعك  ،الرسالة بإيجازكتمؾ  ،"كىذا ىك التكحيد الخالص الكامؿ ، (3) مف الكجكه

خبلص كعبادة كاستعانة باهلل كحده "  (4) .كا 
عدـ إنكاره جميع الممؿ المقتدية  عمىكتطابقت  ،الشرائع عميو" كىذا أمر اتفقت 

 (6) .كاإلنكار لو إنكار لعبادة اهلل كتكحيده " ،أنو حؽ عمى" فذلؾ دليؿ  ،(5)بالرسؿ"
الصبلة  عميوأمر  ،ىرة الزمة ليـ ال يجدكف عنيا محيصان كحيث كانت ىذه الحجة البا
 (7) .لئلنكار ليـ كردان  لمحجة كتبكيتان  كالسبلـ بأف يخاطبيـ بذلؾ إلزامان 

                                                           

  (.1/338اخبلص التكحيد )ج فىالدر النضيد الشككاني، ( 1)

  .(2/265التكسؿ كالكسيمة )ج فىابف تيمية، قاعدة جميمة ( 2)
 (.2/682انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 3)
 (.2/238حجازم، التفسير الكاضح )ج (4)
 (. 3/120الشككاني، فتح القدير )ج (5)
 (. 5/2759التفسير )ج فىحكل، األساس ( 6)
 (. 5/26مزايا الكتاب الكريـ )ج إلىانظر أبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ ( 7)
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لىك  ،غيره إلىاهلل ال  إلىأم "  نتمت"  لىسبيمو ك  ا   إليوأدعكا الناس ؛ ألنو  ،طريقو ا 
كالقياـ بما أمرت  ،دينو إلىلدعكة جازيني بما قمت بو مف افي"  (1) األخرة في يرلمرجعي كمص

 (3)."إليود أنو مرسؿ مف اهلل فيك مأمكر بالدعكة فياست ،" فيك مأمكر بذلؾ مف قبؿ اهلل ، (2) بو "
 فمن صرف منها شٌئا   ،ٌتضح من هذا الكالم أن األلوهٌة هً العبادة ؛ ألن الدعاء من أفرادها

نبمبزبربيئىئ ُّقوله  فًكما  ،ذلك علىوالقرآن ٌدل  ،فهو باطل ،تعالىلغٌره 
 ،ثبت العبادة هللفٌ ،واإلثبات فىاالسالم من الن فًأنه ال بد  علىفدلت اآلٌة  ،َّ رتزتيبىب

 كقبكلو كمحبتو الحقيقة عمى كمعرفتو ،التكحيد كماؿ يتضمف الشرؾ فترؾ ،عبادة ما سواه  ًفوٌن
  .حق كل ما سوي هللا فًوبطلت  ،فانتفت األلوهٌة ،إليو كالدعكة

  السجود عبودية - 4

  المغة في السجود . أ

 (5) .سجد فقد ذؿ شيء ككؿ، (4) كتطامف خضع أم، سجكدان  سجد: كالخضكع الطاعة

 عمى الجبية بكضع، كعبادتو - كجؿ عز هلل -كاالنحناء كالخضكع التذلؿ ىك السجكد إذف
 كىذا،  ىك إال ميايعم ال التي ةفيبالكي هلل يسجد فإنو غيره أما العاقؿ لئلنساف بالنسبة األرض
 [.44]اإلسراء:  َّ مينيزيريٰىينىنننمنزنرنُّ  تعالى كقكلو

 . اختيار كسجكد تسخير سجكد: نكعاف كالسجكد

 ،النبات كسجكد، يعقؿ ال مفيف خاص ،اهلل خمقو ما كؿ سجكد كىك، التسخير فسجكد
]الرحمف:  َّمثزثرثُّ  تعالى قكلو نحك كىذا كالقمر الشمس، كالجماد، كالحيكاف

6.] 

 - تعالىك  سبحانو - هلل المسمميف سجكدك ،يعقؿ مففي سجكد كىك ،اختيار كسجكد
رادتيـ باختيارىـ  (6) .كا 

                                                           

 (. 2/682انظر ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
 (. 374سير السعدم )تفالسعدم، ( 2)
 (.3/158ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج( 3)

 (.3/133معجـ مقايس المغة )جابف فارس، (، 1/416المعجـ الكسيط )جمصطفى الزيات، ( 4)
 (. 1/266المصباح المنير )جالفيكمي، ( 5)
 .(1/99سكرة النحؿ مف دقائؽ المعاني )ج فىالتفسير البياني لما  : القدكمي،انظر( 6)
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 عظمة عمى أمثاؿ كىي، ذلؾ عمى االمثاؿ كضرب، الشرؾ بطبلف تعالىك  سبحانو بيف أف بعد 
 لو موك الكجكد خضكع تعالىك  سبحانو يبيف أخذ، يناىد كال، ىيسام ال الذم القرآني البياف
  :كممتو تعالت فقاؿ، لو كاالنقياد، سبحانو

 [.14]الرعد:  َّزبربيئىئنئمئزئرئٍَُِّّّّّٰ ُّ 

كليذا يسجد  ،كؿ شيء كداف لو ،الذم قير كؿ شيء ،عف عظمتو كسمطانو تعالى " يخبر
ىلمليكىكمك ُّ  تعالىقكلو  فيالكافريف كما  عمىككرىا ن  ،مف المؤمنيف لو كؿ شيء طكعان 

  .(1)[ 48:النحؿ] َّزيريٰىينىنننمنزنرنمماميل

األرض لمتعظيـ مع  عمىكىك كضع الجبية  ،" إف كاف المراد بالسجكد معناه الحقيقي
ما الكفار فبل يصح كأ ،المؤمنيف كالمبلئكة كمسممي الجف فيفذلؾ ظاىر  ،الخضكع كالتذلؿ

حؽ هلل السجكد  :معنى عمىفبل بد أف يحمؿ السجكد المذككر  ،حقيـ فيتأكيؿ السجكد بيذا 
ف لـ يسجدكا  ،يناكؿ السجكد بالفعؿ كغيره حتى ،ككجب أك يفسر السجكد باالنقياد؛ ألف الكفار كا 

فيـ  ،كالفقر ىكالغن ،كالحياة كالمكت ،ـ بالصحة كالمرضفييكحكمو  ،هلل فيـ منقادكف ألمره
ك الذم خمقيـ في ،" فيـ ال يستطيعكف الخركج عنو بحاؿ (2) خاضعكف ألمره شاءكا أـ أبكا "

ككع أظير مف ر فأم سجكد كخضكع ك  ،شاء ىكيميتيـ مت ،كرزقيـ ما شاء ،كصكرىـ كما شاء
 (3) .ىذا ؟؟ "

 كؿ لو كينقاد يخضع أم لو يسجد أنو، فقط لو االشياء كتسخيره، كقدرتو، اهلل كماؿ كمف
 ؛الشدة حاؿ في الكافريف مف ككرىان ، كالرخاء الشدة حاؿ في كالمبلئكة المؤمنيف مف طكعان  شيء
كراىان  قيران  أك كاختياران  طكاعيةن ، المكجد الخالؽ هلل منقاد خاضع الككف في شيء كؿ بؿ "  (4) .كا 

 كبظاىره بذاتو طكاعية عف خاضع المؤمف أف إال، كالكافر المؤمف الخضكع ىذا في كيستكم
 كفاسؽ كجاحد ردكمتم، بذاتو - تعالى - هلل خاضع فيك الكافر أما،  - تعالى - هلل كبباطنو

  (5) ". بظاىره ربو أمر عف

                                                           

 (.2/668ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
 (. 3/101انظر الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
  .(2/446الكبير )ج عمىأيسر التفاسير لكبلـ الالجزائرم، ( 3)
 (. 2/1154التفسير الكسيط )ج : الزحيمي،انظر( 4)
 (. 11/44الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج( 5)
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، كممؾ، كجف، انساف مف كاألرض السمكات في مف كؿ كينقاد يسجد - سبحانو - هلل فنعـ
 انقياد سجكد سكاء، ركحاني غير أك (1) ركحاني،  عاقؿ غير أك عاقؿ كحيكاف ،كجماد، كنبات
 لمذم خاضع فالكؿ ،الكافريف مف كاف فإ كمكرىيف، المؤمنيف مف كاف إف، ألكامره كامتثاؿ
رادتو بقدرتو لو كمنقاد، خمقو  . (2) كا 

 حتى، ككرىان  طكعان  لربيا كتنقاد كتخضع تسجد ،الكجكد ىذا في المخمكقات كؿ كاف فإذا
، حقان  المحمكد المعبكد، حقان  اإللو ىك كاف، ىك إال يعمميا ال التي كيفيةبال هلل تسجد الظبلؿ

 .لو كاأللكىية بكبيةكالر  الكحدانية إثبات جبفي

 التي العقبلء مف تعد كال،  كاآلصاؿ بالغدك الظبلؿ عمى نص قد"  مئزئرئّٰ" 
 " ؟  مف"  ب عبر فمماذا تخاطب

 انقياد دليؿ كانقيادىـ، لسجكدىـ تبعان  غيرىـ سجكد كلككف، غيرىـ عمى لمعقبلء تغميبان 
 المسمـ، بربو العارؼ، كالمغكم الحقيقي بالسجكد المكمؼ ألنو؛  لشرفو العاقؿ كغمب"  ،غيرىـ

جبلالن  خضع طكعان ، [11]فصمت:  َّ حفجفمغُّ  بدليؿ عاقؿ غير كلك، بأحكامو  كا 
فإف  ،(3) عف آنفو " رغمان  عميوجرت المقادير  معنىب ،كالجاىؿ خضع كرىان  ،لييبة اهلل كجبللو

 عمىلتي يقركف األمكر ا فيكال ينقادكف ليـ كانقيادىـ هلل  ،سجكد الكفار ألصناميـ معمكـ
 (4) .كالخمؽ كالحياة كالمكت ،أنفسيـ بأنيا مف اهلل

 اهلل قدرة كاالستكانة التذلؿ مف كتمحقو إال مف ليس ألنو" ؛  مف"  في أجمعكف الكفار دخؿفي" 
 (5) " كاعتباراتو رزاياه بحسب، ىتحص أف مف أكثر أنكاع

 كىذا، كاالضطرار كالكره ،كاالختيار الطكع تيلاح في السجكد عمكـ عمى تدؿ"  ىئنئ" 
؛ عميو يثقؿ ككرىان ، السجكد عميو يثقؿ ال طكعان  كقيؿ، "  (6) تعالى هلل األمر كنفكذ السمطاف دليؿ
 (7) ". مشقة ؼإلىالتك إلزاـ ألف

                                                           

 (. 3/1769أركاح ليست ليا أجساـ مثؿ المبلئكة كالجف كما أشبييا )جالعرب،  ابف منظكر، لسافانظر: ( 1)
  (.4/135(، البقاعي، نظـ الدرر )ج2/222حجازم، التفسير الكاضح )ج :انظر( 2)
 (. 3/997الصاكم، حاشية الصاكم )ج( 3)
 (. 7/3918(، أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج3/101انظر: الشككاني، فتح القدير )ج( 4)
 (. 3/306المحرر الكجيز )جابف عطية، ( 5)
 (.7/3919أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( 6)
 (. 5/369)ج التفسير فى ، البحر المحيطألندلسيا( 7)
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 لما خاضع، تعالى هلل مربكب مقيكر كمو العالـ أف ىك إنما اآلية ىذه مساؽ أف يظير كالذم
 كانكا ما كائنان  تعبدكنيـ فالذيف، تعالى قدر ما إال منو يككف ال، تومشيئ عمى مقصكر، منو أراده

 . كاإلرادة كالمشيئة القير تحت داخمكف

 بسجكده ساجدان  جعؿ، يتبعو الذم اإلنساف ظؿ بو المراد"  زبربيئ" 
 اهلل يخمؽ أف يبعد كال: -رحمو اهلل  –(1) األنبارم ابف قاؿ، عنو ينفؾ ال، لو الزمان  صار حيث
زنرنُّ  بتسبيحو اشتغمت حتى أفيامان  لمجباؿ جعؿ كما، سبحانو هلل بيا تسجد أفيامان  بلؿلمظ
 هلل يسجد المؤمف فظؿ، [44]اإلسراء:  َّ مينيزيريٰىينىنننمن
 (2) .كرىان  هلل يسجد الكافر كظؿ، طكعان 

 ؛ (3) الكقتيف ىذيف في كتكثر، تعظـ إنما الظبلؿ ألف؛  بالذكر كاآلصاؿ الغدك كخص

 كالحركة كالتقمص االمتداد في كمشيئتو قيره تحت كالكؿ، ألصحابيا الزمو الظبلؿ ىذه فكأل" 
  (4) ". كالسككف

 ذات ظبلليا ءيفب كىك بعضيا سجكد ةيفكي كبيف ،الكائنات لكؿ السجكد تعالىك  سبحانو فأثبت
 أما ،بالمسمميف خاص ىذا إذ أعضاء سبعة عمى سجكدىا يككف أف يمـز كال، كالشماؿ ميفالي

 . بحسبو مخمكؽ كؿ في فيك الكائنات بقية سجكد

 لجميع الشامؿ السجكد فإف القنكت جنس مف كالسجكد " اهلل رحمو تيمية ابف اإلسبلـ شيخ يقكؿ 
 لعزتو كذؿ لعظمتو تكاضع فقد مخمكؽ ككؿ كالذؿ الخضكع لغاية المتضمف ىك المخمكقات
 أعضاء سبعة عمى اإلنساف سجكد مثؿ شيء كؿ سجكد يككف أف يجب كال لقدرتو كاستسمـ
 (5) ". اإلنساف مف مخصكص سجكد ىذا فإف التراب عمى مدكر رأس في جبية ككضع

                                                           

ىك محمد بف القاسـ بف بشار بف األنبارم، أبك بكر، اإلماـ، المقرئ، النحكم، الحافظ المغكم، ذم الفنكف، ( 1)
، كالمشكؿ، ك كالكقؼ كاالبتداء، مف تصانيفو كتاب خمؽ االنساف، ككتاب خمؽ عمـك القرآف، كالغريب فىصنؼ 

سير أعبلـ النببلء الذىبي،  :ىػ. انظر134سنة  تكفيالفرس، كاألمثاؿ، كالمقصكر كالممدكد، كغريب الحديث، 
 (. 11/489)ج
 (. 3/101الشككاني، فتح القدير )ج :انظر( 2)
 (. 15/32(، الرازم، مفاتيح الغيب )ج3/101الشككاني، فتح القدير )ج :انظر( 3)
 (. 11/45الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج( 4)
 (. 1/27ابف تيمية، جامع الرسائؿ )ج( 5)
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 جباىيا كضع المخمكقات ىذه سجكد ليس ،بحسبو شيء كؿ سجكد أف كمعمكـ"  الفتاكل فىك 
 (1) ". األرض عمى

 كعزه لربكبيتو كذليا حانوسب لو كانقيادىا هلل المخمكقات ىذه خضكع كماؿ السجكد ىذا في يدخؿك 
 . كسمطانو

 خاضع أحد فكؿ كالخضكع كالقير الذؿ سجكد كىك"   -رحمو اهلل  –القيـ ابف اإلماـ يقكؿ
 (2) ". تعالى سمطانو تحت مقيكر لعزتو ذليؿ لربكبيتو

 بحالو الئقة عبادة لو ةعابد ،هلل ةخاضع مخمكقات مف فيو ما بكؿ الككف ىذا أف سبؽ مما يتبيف
 تعالىك  سبحانو تسبحو ،هلل خاضعة كميا كالدكاب كالشجر كالنجكـ كالقمر فالشمس، وككضع
فكؿ  ،كظبلؿ ىؤالء تسجد هلل ،كجؿ عز هلل بيا البلئقة عبكديتيا منيا كاحد كلكؿ ،لو كتسجد

فبل يظف الكافر العاصي أف السمكات كاألرض خمت مف الساجديف  ،أكلئؾ يسجدكف هلل كظبلليـ
كظبلليـ تسجد هلل كتسبحو كتذكره كلـ  ،أف كؿ طائع بفطرتو ككؿ مؤمف بإرادتوكال يعمـ  ،هلل

 .تخمكا األرض مف الطائعيف األبرار

  التوكل عبودية - 5
 الشأف ىك كما كاالصطبلح المغة في تعريفو أذكر التككؿ عبكدية عمى السكرة داللة أذكر أف قبؿ

 .سبقت التي لمعبادات بالنسبة
 :المغة في التوكل

 (3) ". غيرؾ عمى كاالعتماد، العجز إظيار التككؿ"  الصحاح مختار في اءج

 (4) ". الناس أيدم في مما أسكالي، تعالى اهلل عند بما الثقة ىك"  العركس تاج فىك 

 عمى يتككؿ كال كحده إليو ركففي، كأمره رزقو كافؿ اهلل أف يعمـ الذم اهلل عمى كالمتككؿ" 
 (5)".غيره

 
                                                           

 (. 21/284ابف تيمية، جامع الرسائؿ ) (1)
 (. 128-1/127مدارج السالكيف )جابف القيـ، ( 2)

 (. 1/740) مرجع السابؽال (3)
 (. 15/786) رجع نفسوالم (4)
 (. 6/4909ابف منظكر، ابف منظكر، لساف العرب )ج( 5)
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  الحالصط في التوكل
 ىك: اهلل عمى فالتككؿ، اصطبلحان  التككؿ حقيقة نعرؼ المغة في التككؿ معرفة خبلؿ فمف

 . شأف كؿ في بو كاالستعانة، إليو األمر كتفكيض، لو كاالستسبلـ، عميو كاالعتماد، بو الثقة

 اهلل إلى برده النفس تدبير في التكثؽ"  بأنو  -رحمو اهلل  –(1) البقاعي االماـ عرفو فقد
 (2)".يفعؿ بما الرضي عمى

 - كجؿ عز - اهلل عمى التككؿ العبادة أنكاع كمف"  -رحمو اهلل  – الشككاني اإلماـ قاؿ
 بأف كأمرىـ، عباده بو اهلل تعبد عظيمة عبادة كىك، فيوكا كأنو، بو كثقتو، عميو القمب اعتماد كىك

  (3) ".كالمؤمنكف كحزبو اهلل أكلياء إال الكماؿ كجو عمى بو يكفؽ كال، سكاه دكف كحده عميو يعتمدكا

 مباشرة يضره فبل، كحده اهلل عمى القمب اعتماد ىك كحقيقتو التككؿ كسر"  القيـ ابف قاؿ
 مع، اهلل تككمت: قكلو ينفعو ال كما، ياإلي كالرككف اعميي االعتماد مف القمب خمك مع األسباب
 مع المساف تكبة أف كما، آخر شيء القمب كتككؿ، شيء المساف فتككؿ، غيره عمى اعتماده
ف القمب كتكبة، شيء القمب إصرار  اهلل عمى تككمت العبد فقكؿ، آخر شيء المساف ينطؽ لـ كا 

(4) ". ليا مرتكب، معصيتو عمى مصر كىك، اهلل إلى تبت: قكلو مثؿ، غيره عمى قمبو اعتماد مع

                                                           

 ،مؤرخ أديب، برىاف الديف، أبك الحسف، بف أبي بكر البقاعي عمىبف  إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباطىك ( 1)
. بدمشؽ تكفيك  ،كسكف دمشؽ كرحؿ إلى بيت المقدس كالقاىرة ،سكرية فىأصمو مف البقاع لو تصانيؼ عديدة، 

 (. 1/101(، كالضكء البلمع )ج1/56)جاألعبلـ  :انظر
 (.4/151البقاعي، نظـ الدرر )ج( 2)
 ( 1/91مقدمة المحقؽ حكؿ عقيدة الشككاني )ج( 3)
 (. 8/4شحاتو، شرح كتاب الفكائد )ج( 4)
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  -:تعالى اهلل عمى التوكل أقسام
 مكركىاتو دفع أك، الدنيكية كحظكظو العبد حكائج مبج في عميو تككؿ: األكؿ القسـ
 يعمؿ كاإلنساف، الدنيكية حكائجنا اهلل لنا يقضي لكي التككؿ مف نكع فيذا. الدنيكية كمصائبو

 . األمكر يتكلى الذم ىك كاهلل،  عميو يقدر الذم

 جيادكال قيفاليك  اإليماف مفه يرضا ك ىك يحبو ما حصكؿ في عميو التككؿ: الثاني القسـ
، يرضيو ما عمى باهلل العبد استعاف فإف، عبادة فيون في كىك عبادة النكع ىذا فغاية. إليو كالدعكة
ياؾ نعبد بإياؾ متحقؽ فصاحبو  مف النكعيف ىذيف كبيف، دينو شطر ترؾ تركو فمف، نستعيف كا 
 األكؿ لنكعا كفاه الثاني النكع في العبد عميو تككؿ ىفمت، تعالى اهلل إال يحصيو ال ما الفضؿ
 عاقبة لو يككف ال لكف، أيضان  كفاه الثاني دكف األكؿ النكع مف عميو تككؿ ىكمت، الكفاية تماـ

 كجياد الرسكؿ كمتابعة التكحيد كتجريد اليداية في التككؿ فأعظـ، كيرضاه يحبو فيما المتككؿ
 (1) أتباعيـ كخاصة الرسؿ تككؿ فيذا، الباطؿ أىؿ

 كرد كقد، تعالى هلل إخبلصيا يجب التي العبادات أنكاع كأجؿٌ  أعظـ مف اهلل عمى فالتككؿ
زئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرُّ  قكلو في كما ذلؾ عمى يدؿ ما الرعد سكرة في

 [.30]الرعد:  َّمئ

 لو مقر، معترؼ بو مؤمف أنا، بو تكفركف الذم ىذا أم"  ٌٍَُِّّّّّٰىٰر" 
 (2) " بالربكبية منكط العبادة استحقاؽ أف مىع تنبيو، سكاه لمعبادة مستحؽ ال"  لكىيةكاأل بالربكبية

درار باإليجاد لي المربي"   ،(3) " أنتـ كفرتمكه كما إحسانو أكفر ال، غيره ال إليٌ  المحسف، النعـ كا 
 الرحمف ىك إال إلو ال (4) " منكـ لي كينتقـ يرحمني، الرحمة بميغ ىك كما االنتقاـ بميغ فيك" 

 .(5) " أحد كفكا لو يكف كلـ، يكلد كلـ يمد لـ ذمال، الصمد الفرد األحد، الرحيـ

                                                           

  .(1/262، دار اليجرتيف كمفتاح السعادتيف )جف القيـب(، ا8/3انظر: شحاتو، شرح كتاب الفكائد )ج( 1)
 (. 5/21مزايا الكتاب الكريـ )ج إلىد، إرشاد العقؿ السميـ أبك السعك ( 2)
 (. 4/151البقاعي، نظـ الدرر )ج (3)
 (. 7/145ركح المعاني )جاأللكسي،  (4)
 (. 2/678ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج :انظر( 5)
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 األمكر كتفكيض، سبحانو عميو التككؿ اختصاص بو أكد اعتراض" ٍَُِّّّّ"
ممامىليلمليكىكلكمكاكيقىقيفىفُّ  تعالى قكلو كمثمو إليو كآجبلن  عاجبلن 
 (1) [106]األنعاـ:  َّ رن

 كال، سكاه جكفير  فبل، "  كـعمي النصرة في سيما ال أمكرم جميع في"  رئّٰ" 
، إليو إال يرغبكف كال، منو إال الحكائج يطمبكف كال، بجانبو إال يمكذكف كال، إياه إال يقصدكف
 كال، لو شريؾ ال كحده، الممؾ في المتصرؼ كأنو، يكف لـ يشأ لـ كما، كاف شاء ما أنو كيعممكف
 . الحساب سريع كىك لحكمو معقب

 (2) ". اإليماف جماع اهلل عمى التككؿ: -رحمو اهلل  –جبير بف سعيد قاؿ كليذا

 سكاه أحد ذلؾ يستحؽ ال فإنو، عباداتي جميع في كاعتمد كأنيب أرجع إليو أم" مئزئ" 
 نبياءاأل صفة كأنيا، تعالى اهلل عند كمقدارىا التكبة لفضؿ إبانة بذلؾ السبلـ عميو أمر، " (3)"

 منزه كىك، بيا أمر السبلـ عميو فإنو، وكألطف كجو بأبمغ عميو ىـ عما الرجكع عمى لمكفرة كبعثان 
ف، الذنب مف يكجبيا ما اقتراؼ شائبة عف  الكفر أنكاع عمى عاكفكف كىـ فتكبتيـ قؿ كا 

 (4) ". أصبلن  منو بد ال مما كالمعاصي

 كذب فقد، كالعناد الجحكد مف قريش كفار مف يمقاه مما السبلـ عميولمنبي  تسمية كالغرض" 
 (5) ". األمـ قبميـ

 أشكاؿ بجميع إليو كيتكجو، أمكره جميع في كعبل جبل اهلل عمى يتككؿ أف إنساف كؿ عمى جبفي
، غيره إلو كال، غيره دكف لمعبادة المستحؽ ىك ألنو؛  غيره إلى منيا شيء صرؼ كعدـ، العبادة

 .كاالعتماد كالمئاب المرجع إليوف، سكاه لنا رب كال

 

 

                                                           

  (.2/678ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)

 (.4/12المرجع السابؽ )ج( 2)
 (.2/678كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج ابف (3)
 (.5/21مزايا الكتاب الكريـ )ج إلىأبك السعكد، إرشاد العقؿ السميـ  (4)
 (. 2/83الصابكني، صفكة التفاسير )ج (5)



 
 

93 
 

 :واألسباب التوكل
 ال باألسباب فالعمؿ، باألسباب بالعمؿ إال يتـ ال التككؿ أف اهلل ورحم الشككاني قرر فقد

 النبي أف - عنو اهلل رضي -جابر عف الناس بعض زعمو كما فيو يقدح كال، التككؿ يفينا
 (1) ". تعالى اهلل بإذف برئ الداء دكاء أصيب فإذا، دكاء داء لكؿ: " قاؿ كسمـ عميو اهلل صمى

 عمى التككؿ يفينا ال ذلؾ كأف، األسباب إثبات كميا الباب أحاديث فىك "  الشككاني قاؿ
 قد الدكاء كأف، فييا اهلل قدره بما بؿ ؛بذكاتيا تنجح ال كأنيا، كبتقديره اهلل بإذف أنيا اعتقد لمف اهلل

 كالعطش الجكع دفع فيوينا ال كما، التككؿ يفينا ال كالتداكم...، ذلؾ اهلل قدر إذا داء ينقمب
 (2) ". ذلؾ كغير، المضار كدفع، ةفيبالعا كالدعاء، الميمكات تجنب ككذلؾ، كالشرب باألكؿ

 أف كاإليماف، كجؿ عز اهلل عمى التككؿ مع، باألسباب باألخذ مأمكر العبد فإف ىذا عمىك 
  .تعالىك  سبحانو اهلل بإذف إال النتائج تعطي ال األسباب

 في يقدح لـ، ماضو  عميو اءهقض أف كأيقف، باهلل كثؽ مف أف كالحؽ"  اهلل رحمو كقاؿ
 رأسو عمى كلبس، درعيف بيف ظاىر فقد، رسكلو كسنة، لسنتو اتباعان ، األسباب تعاطيو تككمو
لىك ، الحبشة إلى اليجرة في كأذف، المدينة حكؿ كخندؽ، الشعب فـ عمى الرماة كأقعد، المغفر  ا 
 ينزؿ أف ينتظر كلـ، قكتيـ ألىمة كادخر، كالشرب األكؿ أسباب ىكتعاط، ىك ىاجر المدينة
 أك ناقتو أيعقؿ: سألة لمذم كقاؿ، ذلؾ لو يحصؿ أف الخمؽ أحؽ كاف كىك، السماء مف عميو
 (3) ". التككؿ يدفع ال االحتراز أف إلى فأشار، كتككؿ اعقمياقاؿ: ؟  يتككؿ

، التكحيد في شرؾ اهلل إذف بغير المسببات في مؤثرة كاعتبارىا، األسباب إلى فااللتفات
 في قدح بيا المأمكر األسباب عف كاإلعراض، العقؿ في نقص أسبابان  تككف أف األسباب ككمح
 مف لو ييسر كاهلل، األسباب مف سبب عمى ال، اهلل عمى معتمدان  قمبو يككف أف العبد فعمى، الشرع

 (4) .كاآلخرة الدنيا في يصمحو ما األسباب

 

                                                           

 ([،2204، ح 4/1729باب لكؿ داء دكاء كاستحباب التداكم، )ج ]مسمـ، صحيح مسمـ،( 1)
 (. 9/75سيد األخيار شرح منتقي األخبار )جنيؿ األكطار مف أحاديث الشككاني، ( 2)
 المرجع السابؽ. ( 3)
 (. 8/528)ج الفتاكلمجمكع ابف تيمية، انظر: ( 4)
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 أقكل مف التككؿ ألف؛  ألبتو تككؿ ليـ يستقيـ ال األسباب نفات أف فاعمـ"  القيـ ابف قاؿ
 (1)".بو المدعك حصكؿ في سببا اهلل جعمو الذم كالدعاء فيك، فيو المتككؿ حصكؿ في األسباب

 فبل،...، الباطنة العبادات أنكاع أجمع مف ألنو؛  هلل إخبلصو يجب فريضة التككؿ" 
 (2) ". اهلل عمى التككؿ بكماؿ إال الثبلثة بأنكاعو التكحيد كماؿ يحصؿ

 بأف جميعان  كأمرىـ، عباده بو اهلل تعبد عبادة التككؿ أف تقدـ مما إليو نخمص كالذم
 مف قكؿ عمى كحكـ كالمسببات األسباب مع يتنافى ال التككؿ كأف، لو شريؾ ال كحده لو يخمصكه
؛  ربو عمى اإلنساف تككؿ ذلؾ فىينا كال، بالتداكم باألمر جاء فالشرع، كالفساد بالبطبلف أنكرىا
 بمباشرة إال تكحيده لمعبد يكمؿ ال بؿ ؛تعالى اهلل أباحيا التي المشركعة األسباب مف التداكم ألف

 أمر في كيقدح، التككؿ في يقدح األسباب كتعطيؿ، لمسبباتيا مقتضيو اهلل جعميا التي األسباب
 بؿ اعميي يعتمد كال، األسباب مباشرة مع أمكره كؿ في اهلل عمى يتككؿ فاإلنساف، كحكمتو اهلل

 . كالمسبب السبب إيجاد في الفضؿ لو الذم بربو متعمقان  قمبو يجعؿ

 األسباب أف كاإليماف، كجؿٌ  عز اهلل عمى التككؿ مع، باألسباب باألخذ مأمكر العبد كأف
  .تعالىك  سبحانو اهلل بإذف إال النتائج تعطي ال

 توحيد األلوىية  (3) نواقض :المطمب الثاني
غير اهلل بالعبادة بأم  إلى اإلنسافكىك أف يتكجو  ،ضاد تكحيد األلكىيةما يي  فالناقض ىك

 ،كالخشية ،كالخشكع ،كالرىبة ،كالرغبة ،كالتككؿ ،كالرجاء ،كالخكؼ ،شكؿ مف أشكاليا )الدعاء
كغير ذلؾ مف العبادات التي أمر اهلل بيا كميا  ،ك االستغاثة ( ،كاإلستعاذة ،كاالستعانة ،كاإلنابة

كصرفيا  ،كالعممية ،القكلية ،كالباطنة ،الظاىرة ،أف نفرده بجميع أنكاع العباداتفيجب  ،تعالىهلل 
كأف  ،كغيره مف المخمكقيف ما ىـ إال عبيد خاضعيف لو ،عمف سكاه؛ ألنو ىك المستحؽ ليا

فألكىيتو ىي ألكىية  ،اشراكيـ مع اهلل بأم نكع مف أنكاع العبادة ىك مف الشرؾ كالعياذ باهلل
  .كألكىية غيره باطمة ،لحؽا

 

 

                                                           

 (. 2/119مدارج السالكيف )جابف القيـ، ( 1)
  .(1/319تحقيؽ دعكة األنبياء كالمرسميف )ج فىعبد الكىاب، قرة عيكف المكحديف ( 2)

 (. 61ص )تقدـ تعريؼ الناقض ( 3)
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  :السورة فيحيد األلوىية الواردة ومن نواقض تو 

 العبودية  فياعتقاد شريك ومثيل هلل  -1

 يقدر ال فيما لغيره القدرة اعتقاد أك، بو تختص التي األشياء في اهلل غير دعاء ىك الشرؾ
 لما المشركيف تسمية ردكمج، إليو إال بو يتقرب ال مما بشيء غيره إلى التقرب أك، سكاه عميو
 (1) .كاإللو كالكثف بالصنـ شريكان  جعمكه

الذم كاف المشركيف كالكفار  ،ىذا النكع مف االعتقاد الباطؿ إلىالسكرة الكريمة أشارت 
 ،يعبدكنيـ كيدعكنيـ مف دكف اهلل ،كشركاء ،كأصنامان  ،حيث أنيـ جعمكا هلل أندادان  ،يعتقدكف بو

 -تككف ىذه األصناـ كاسطة بينيـ كبيف اهلل  حتىك  ،فىاهلل زل إلىـ ميـ عف ذلؾ أف يقربكىعميكت

حكاية عف  تعالىكقاؿ  ،[3]الزمر:  َّىلمليكىكمكلكاك ُّقالكا : -تعالى

جف جغمغمعجعمظحط خضمضحضجضمصخصحصمسخسُّالمشركيف 

خمحمجمهلملخلحلمكجللكخكحكجكمقحقمفخفحف

هثمثمتهتهبمبمئهئهيميخيحي ٰهمهجههنمنخنحنممجن

 ،آخرىـ إلىمف أكليـ  ،كأرسؿ رسمو ،كلكف اهلل أنزؿ كتبو ؛[33: ]الرعد َّ هشمشهسمس
مخ ُّ - تعالىسبحانو ك  -كتأمرىـ بتكحيده  ،اهلل لتزجرىـ عف ذلؾ كتنياىـ عف عبادة مف سك 

معجعحطمظمضخضحضجضمصخصحصمسخسحسجس
  [،5]البيئنة:  َّ جغ

يستحؽ مف  فاهلل سبحانو ىك المستحؽ ألف يعبد كحده ال شريؾ لو ؛ ألنو الخالؽ كال
  .ىذا الكجكد إلىالخمؽ أف يعبدكا إال مف خمقيـ كأبرزىـ مف العدـ مف ال شيء 

نزاؿ الكتب ،إف إرساؿ الرسؿ -رحمو اهلل  –يقكؿ الشككاني  لـ يكف لتعريؼ الناس  ،كا 
نما بعث اهلل رسمو ،قبؿ بعثة الرسؿ ،فإف ىذا يقربو كؿ مشرؾ ،كرازقيـ كنحك ذلؾ ،بخالقيـ  ،كا 
 (2) .كافراده بالعبادة ،بو إلخبلص تكحيدهكأنزؿ كت

                                                           

 (.1/339الشككاني، الدر النضيد )جانظر: ( 1)
 (. 1/337الدر النضيد )ج : الشككاني،انظر( 2)
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 ،كسعيد شقي إلى الناس كفرؽ ،كالنار الجنة كجعؿ ،الخمؽ اهلل خمؽ أجمو مف الذم التكحيد ىذاك 
 .- كالسبلـ الصبلة ـعميي - الرسؿ بعثة مف العظمى الغاية ىكك 

 أم " ىك  -رحمو اهلل  –قاؿ ابف كثير َّ خضمضحضجضمصخصحصمسخس ُّ
كال يغيب  ،فبل يعزب عنو شيء ،جميع األشياء عمىالرقيب  ،فس بما كسبتكؿ ن عمىالقائـ 

محتاجو فقيرة كىك  ،إليوذليمة صغيرة بالنسبة  كاألشياء كميا حقيرة بيف يديو متكاضعة ،عنو شيء
 ،كىك القاىر لكؿ شيء ،الذم ال يسأؿ عما يفعؿ كىـ يسألكف ،ديرىالفعاؿ لما  ،الغني الحميد

 (1) .العظيـ ال إلو غيره كال رب سكاه " عمىالرقيب ال ،كؿ شيء عمىالحسيب 

العالـ بما  ،جميع شؤكف الخبلئؽ  عمىظ كالمييمف فيالح ،كؿ نفس عمىفاهلل ىك المطمع 
فكيؼ  ،كؿ شيء عمىالقادر  ،ةفيخا عميو فىكال يخ ،يكسب كؿ إنساف مف أعماؿ الخير كالشر

يطمبكف  ككيؼ يتخذكنو ربان  ،كال ضران  لغيره نفعان  كمف ال يممؾ لنفسو كال ،يجعمكف القادر العالـ
  (2) .ـ بالعبادة ؟إلييكيؼ يتكجيكف  ،منو النفع كدفع الضرر

التي ال تعقؿ  ،كاألكثاف ،كاألنداد ،أم عبدكا معو األصناـ َّجعمظحطُّ
  (3) .العبادة " فيكاتخذكىا شركاء  ،كجعمكىا شركاء هلل " فسككا بيف اهلل كبيف األصناـ

" كليسكا  ،فإنيـ ال حقيقة ليـ ،يعرفكا حتىكاكشفكا عنيـ  ،" أم أعممكنا بيـجغمع"
ك العجز المطمؽ ميما كانت  ،" فالشركاء مف التفاىة ،(4) لعدـ نفعيـ كضرىـ " ،لمعبادة أىبلن 
" أم ال كجكد لو ؛ ألنو لك كاف لو جكمقحقمفخفحفجفكليذا قاؿ "  ،(5) ىـ "ؤ أسما

العمـ بأف يككف لو  فى" كالمراد مف ذلؾ ن فيوخا عميو فىنو ال تخ؛ ألاألرض لعمميا فيكجكد 
خكحك" ، (7) " فيياك " خص األرض لككف آليتيـ التي جعمكىا شركاء كائنيف  ،(6) شريؾ "

فعبدتـ ىذه األصناـ بظف منكـ  ،" أم تسمكنيـ شركاء بظف ككذب كباطؿ مف القكؿ مكجللك

                                                           

 (.1/679ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
 (. 2/1170انظر: الزحيمي، التفسير الكسيط )ج( 2)
 (.4/400ركح البياف )جالبركسكم، ( 3)

 ( 7/189الزحيمي، التفسير المنير )ج( 4)
 (. 428ص) القرآف الكريـ فىبياف النظـ ف، الزي( 5)
  .(5/2758التفسير )ج فىاألساس حكل، (، 4/20البغكم، تفسير الخازف المسمي لباب التأكيؿ )ج( 6)
 ( 3/1007الصاكم، حاشية الصاكم )ج( 7)
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مظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخسُّ كسميتمكىا آليو ،أنيا تنفع كتضر

]النجـ:  َّجلمكلكخكحكمقجكحقمفخفحفجفمغمعجغجع
32](1). 

 ال ،   أحدا كاحدان  ربان   ، شيء كؿ كرب ، كاألرض السماكات رب ػ تعالى ك سبحانو ػ اهللف
 شيء كؿ خالؽ تعالى كىك خمقو مف لو شبيو كال  ، سمطانو في لو منازع كال  ، ممكو في لو شريؾ
 .القيار دالكاح،  أمر كؿ كمدبر

فانظركا ىؿ ليـ ما يستحقكف  ،كصفكىـ بصفاتيـ ،" بينكا شركاءكـ بأسمائيـ جغمع" 
مف  فإف لـ تركا منيـ شيئان  ،أف األسماء مأخذىا مف الصفات إلىبو العبادة كالشركة يشير 
 (2) .صفات اهلل فكيؼ تسمكنيـ "

 فيو إنما يقاؿ ىكذا ىذا تبكيت ليـ كتكبيخ ؛ ألن فى" ك  -رحمو اهلل  –قاؿ الشككاني 
يعني أنو أحقر مف أف  ،سمو إف شئت :فيقاؿ ،إليوالشيء المستحقر الذم ال يستحؽ أف يمتفت 

 (3) ." ىيسم

كؿ نفس بما  عمىباألسماء التي يسمي بيا القائـ  فسمكىـ إذان  ،" فإذا جعمتـ أكلئؾ شركاء
 ،الغني عما سكاه ،البصير السميع ،المحيي المميت ،فإنو سبحانو يسمي بالحي القيكـ ،كسبت

؟ فإف  مف تمؾ األسماء فيؿ تستحؽ آليتكـ اسمان  .ككجكد كؿ شيء بو ،إليوككؿ شيء فقير 
عمـ  ،عنيا ذلؾ فىف ؛ فإذا انتيت بي  فسمكىا باسـ مف ىذه األسماء ؛ كذلؾ بي  كانت آليو حقان 

 (4) بطبلنيا كما عمـ بطبلف مسماىا ".

العبادة ؛ ألنو  فيىذه اآلية أنو ال ينبغي لو الشريؾ  في - تعالىسبحانو ك  -" فبيف اهلل 
كجميع سكاف السمكات كاألرض  ،خاضع ذليؿ لديو ،إليوخالؽ كؿ شيء كمالكو ككؿ شيء فقير 

 (5) ال إلو إال ىك كال رب سكاه " ،كىك ربيـ ،عبيده
                                                           

 (.2/680ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج :انظر( 1)
 (. 4/400)جتفسير القرآف  فىركح البياف البركسكم، ( 2)
(، أبك السعكد، إرشاد 5/5682(، انظر القاسمي، محاسف التأكيؿ )ج3/117الشككاني، فتح القدير )ج( 3)

 ( بتصرؼ.5/24مزايا الكتاب الكريـ )ج إلىالعقؿ السميـ 

 التفسير الكامؿ كىك تفسير آم القرآف الكريـابف تيمية، (، 15/196)ج الفتاكلمجمكع ابف تيمية،  (4)
 (، 134-4/133)ج
 (. 2/84البداية كالنياية )جابف كثير، ( 5)
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ذكر اهلل  َّ هشمشهسمسهثمثمتهتهبمبمئهئهيميخيحي ُّ
  .كالثاني عذاب اآلخرة ،أكليما عذاب الدنيا ،ف ليـ عذابيفىذه اآلية أ في تعالىسبحانو ك 

كىك ضبلؿ الفكر كاضطرابو كعدـ استقامة  ،يبتدئ مف ذات أنفسيـ ،أما عذاب الدنيا
  .كضرب الذلة ،كالخزياف كالذؿ ،أنفسيـ

كيبدك ليـ  ،ـ كال يكمميـإلييفاهلل ال ينظر  ،أما عذاب اآلخرة فيك أشؽ مف عذاب الدنيا
  (1) .الكافريف لثـ بعد ذلؾ جينـ التي جعميا مثك  ،كضبلليـ ،جيميـ

كال كاف معؾ شركاء فندعكىـ  ،كال رب يبيد ذكره ،" نشيد أنؾ لست بإلو استحد ثناؾ
كلـ يكف لو  ،لـ يمد كلـ يكلد ،نشيد أنؾ أحد صمد ،فيؾخمقنا أحد فنشؾ  عمىكال أعانؾ  ،كنذرؾ

 (2)كفكا أحد".

نكارىـ كعنادىـ فيإف المشركيف قد ضمكا  كتكجيكا لغيره  ،عندما أشرككا باهلل ،جحكدىـ كا 
أنو ال إلو إال  ،الحقيقة فيكلكف  ،كثاف بالعبادة لجمب المنفعة أك دفع المضرةمف األصناـ كاأل

كليس ىناؾ أحد مف  ،شؤكف جميع الخبلئؽ عمىكال معبكد بحؽ إال اهلل ؛ ألنو ىك القائـ  ،اهلل
 .غيره بالعبادة ىك مف باب الشرؾ كالعياذ باهلل إلىكأف التكجو  ،العبادة مف  الخمؽ يستحؽ شيئان 

  تعالىصرف شيء من العبادات لغير اهلل سبحانو و  -2

كأف دعكة غيره دعكة  ،أنو هلل الدعكة الحؽ الصادقة إلىسكرة الرعد  فيأشارت اآليات 
يؼ يستجيبكف ؟ كىـ كك ،كىؤالء ال يستجيبكف ليـ بشيء ،باطمة ال يمكف أف تنفعيـ بشيء 

 ،ال يستنقذكه منو ضعؼ الطالب كالمطمكب بؿ إف يسمبيـ الذباب شيئان  ،أضعؼ مف الضعؼ
خنحنجنيمىمممخمحمجمىليلملخل ُّكتابو العزيز  فيقاؿ جؿ كعبل 
 [.14]الرعد:  َّ ٰىٰرٰذييىيميحيخيجييهىهمهجهينىنمن

 ليـ يستجيبكف ال جؿك  عز اهلل دكف مف - الكفار - يعني يدعكنيـ الذيف اآللية أم " 
 مف إليو فيوك بسط لمف الماء كاستجابة استجابة إال ،كاف ما كائنان  ،منيـ يطمبكنو مما بشيء
؛  حاجة ـإليي األكقات أشد في ينفعكنيـ كال ،بشيء ليـ يستجيبكف ال، "  يجيبو ال فإنو ،بعيد
 ليـ كما ،السماء في كال األرض في ذرة مثقاؿ يممككف ال ،فقراء دعكىـ مف أف كما فقراء ألنيـ

                                                           

 (.8/3959أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج :انظر( 1)
  (.2/91)ج ابف كثير، البداية كالنياية( 2)
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"  فكقو عما أعجز كىـ ذلؾ عف عاجزكف فيـ (1) "ظيير مف منيـ لو كما ،شرؾ مف فييا
؛  (2) " قاطعان  ان فين منيا المشرككف يطمبو لما األصناـ استجابة فىن الكريمة الجممة مف كالمقصكد

 .فيو ببالغ الماء ماك  فاه يبمغ أف منو طمب أنو يدرم كال ،إليو بحاجتو يشعر ال جماد ألنو
"  (5) " اهلل دكف مف يعبدكف كانكا ما ينفعيـ ال فكذلؾ"  ،(4) " عطشان  كييمؾ عنقو يتمزع حتى"(3)
  (6) ." باطبلن  كتعبو ،سعيو ذىبفي

  (7) ." شيء عمى منو يحكـ ال فإنو ،الماء عمى يده كقابض المراد :كقيؿ"

فبل،اهلللغيراهللإلىالخمؽيدعكف،كالبدعاالىكاءأىؿمفلمدعاةاهللضربومثؿكىذا"

ف،الحقيقةعمىيستجيبكف الظاىرفياستجابكاكا  عمىيدؿالضبلؿعمىليـاستجابكاألنيـ؛

 (8) ". ٰىٰرٰذييىيمي"قكلوذلؾ

 كالتجاؤىـ دعاؤىـ كما، الدعاء ذلؾ عنيـ يضؿ أم َّ ٰىٰرٰذييىيمي ُّ
 فبل، " (9) إجابتيـ إمكاف لعدـ يغنيو كال، دفيي كال يجدم ال ألنو؛  كخسارة ضياع في إال آلليتيـ
 اهلل دعكا إف ألنيـ؛ "  (10) " ذاىب ضائع ىك بؿ، الكجكه مف بكجو ينفعيـ كال، شيئان  منو يجدكف

ف، يجبيـ لـ  إال أصناميـ المشركيف عبادة فميست، " (11) " إجابتيـ ستطعت لـ األصناـ دعكا كا 
ف، كبكار خسار "  [.27]المائدة:  َّ منزنرنممام ُّ منيـ يتقبؿ فمف اهلل دعكا كا 

كال كجكد ليا إال أف تككف  ،شيء فيإذ ال حقيقة ليا  ،ألكىاـ لؤلنداد ضرعو فضراعيـ
اآلية  فىف ،كما يستطيعكف تغيير حقيقتيا بأكىاميـ ،كابتدعكا ليا قكة أرادكىا ،صنعكاأحجارا ن 

                                                           

 (. 369تيسير الكريـ الرحمف ) السعدم،( 1)
 (.11/41الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج( 2)
 (.3/100انظر: الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
  .(4/101التفسير بالمأثكر )ج فىالسيكطي، الدر المنثكر ( 4)
 . 101ص المرجع السابؽ،( 5)
 (. 13/109ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج (6)
 (.2/667ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج (7)
  (.4/375البركسكم، ركح البياف )ج (8)

 (. 2/77صفكة التفاسير )ج : الصابكني،انظر (9)
 (.3/101ككاني، فتح القدير )جالش( 10)
  .(1/304)ج فىتفسير النس، فىالنس( 11)
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؛ " ألف ىذه اآللية  (1) " تعالىكالدعاء لغير اهلل  مف يتكجو بالعبادة ،تصكير بميغ لخيبة كجيالة
" فبطمت عبادتيـ  ،(2) تممؾ ذلؾ لغيرىا " عف أف فضبلن  ،كال ضران  الباطمة ال تممؾ لنفسيا نفعان 

كانت  ،ىك الممؾ الحؽ المبيف تعالىكلما كاف اهلل  ،؛ ألف الكسيمة تبطؿ ببطبلف غايتياكدعائيـ
 (3) .الدنيا كاألخرة " فيحبيا متصمة النفع بصا ،عبادتو حقان 

 كأما، ضران  كال نفعان  لنفسو يممؾ ال ممف طمب ألنو؛ ضائعان  كقد كاف دعاء الكافريف
ف، فظاىر الدنيا بأمكر كاف فإف، شاء إف ليـ يستجيب بؿ، بضائع فميس هلل دعاؤىـ  كاف كا 
معجعمظُّ الىتع قكلو كيؤيده، إليو المصير يجب الذم ىك ىذا، لئليماف دييـفيي بالجنة
  [.33األنفاؿ: ]  َّ جفمغجغ

 مختصة كالعبادات، العبادة أنكاع كأعظـ أجؿٌ  مف بؿ ،عبادة الدعاء أف ىذا مف يـفي " 
 كااللتجاء سكاه مف كتعظيـ ،كالضراء السراء في اهلل غير دعاء مف كالمنع، كحده كجؿ عز باهلل
 كسائر ،الراشديف كالخمفاء بياءاألن بيف فرؽ غير مف ،كاف مف كائنان  كالشر الخير في إليو

 (4) ." المسمميف طكائؼ مف بعدىـ كمف الصحابة

 طالبان  كجؿ عز اهلل غير دعا فمف، كحد هلل كمؤكده كاممة عبادة الدعاء أف يتبيف كبيذا
 يستجيب ال مف دعا كأنو، اهلل غير عبد فقد، سبحانو إال اعميي يقدر ال التي األمكر مف أمران  منو
 عمى القادر المجيب السميع دعاء ترؾ حيث، إليو يدعكا مف يستجيب الذم ربو كايدع كلـ، لو

 اهلل يبعث فمـ، النفع كال االستجابة عمى لو قدرة ال الذم العاجز كدعا، كمراـ بغية كؿ تحصيؿ
فراده تكحيده إلخبلص إال، كتبو ـعميي أنزؿ كال رسمو  منيا الظاىرة العبادة أنكاع بجميع كا 

 غيره يدعك أف ألحد يجكز كال، تعالى هلل صرفو جبيف، العبادة أنكاع أىـ مف الدعاءك ، كالباطنة
 . كاف مف كائنان 

 

 

 

                                                           

 (. 11/42التفسير الكسيط )جالطنطاكم، ( 1)
 (. 11/43)ج لمرجع السابؽا (2)
 (.369) تفسير كبلـ المناف فىالسعدم، تيسير الكريـ الرحمف  (3)
  (.1/196الشككاني، العذاب النمير )ج (4)
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 المبحث الثالث
 توحيد السماء والصفات ونواقضو 

 -:توحيد األسماء والصفات  :المطمب األول
 -:توحيد األسماء والصفات لغة  :أول

 : لغة األسماء . أ

 –القيـ ابف قاؿك ، (1)"  الرفعة كىك، السمك مف مشتؽ اسـ"  العرب لساف في كجاء، اسـ جمع
 (2) ". المسمى عمى الداؿ المفظ ىك االسـ"   -رحمو اهلل 

 : لغة الصفات . ب

 (3) ". بيا يعرؼ الذم المكصكؼ بذات البلزمة األمارة كىي"  صفة جمع
 -:توحيد األسماء والصفات اصطالحاً  :ثانيا

 أكصافو مف كتابو في تعالى اهللبو  أخبر ما كؿ أف جازمان  اعتقادان  اإلنساف يعتقد أف ىك
 عمى ىي كصفاتو أسمائو مف الصحيحة األحاديث بو جاءت ما ككذلؾ، الحسنى كأسمائو، اعميال
 . ككبريائو كعظمتو بجبللو يميؽ ما

ثباتان  ان فين نبيو كصفو كبما، نفسو بو كصؼ بما تعالى اهلل يكصؼ أف الصفات كتكحيد"  ، كا 
 أك أللفاظيا (5)تحريؼ غير مف"  (4)"نفسو عف نفاه ما عنو يفكين، لنفسو أثبتو ما تبفيث

 أك، كنييا بتحديد (7)فيايتكي كال، كجؿ عز اهلل عف بعضيا فىن أك فييابن (6)تعطيميا كال، معانييا

                                                           

 (. 3/2109) ب، لساف العر ابف منظكر( 1)
 (. 1/16بدائع الفكائد )جابف القيـ، ( 2)
 (.1/133الجرجاني، التعريفات )ج( 3)
 (. 1/129لكامع األنكار البيية )جالسفاريني، ( 4)
التحفة  : الدكسرم،االصطبلح: ىك تغيير ألفاظ االسماء كالصفات. انظر فىالتحريؼ: لغة التغير، ك  (5)

  .(1/26جالميدية شرح العقيدة التدمرية )
أسماء اهلل كصفاتو، كتعطيؿ المخمكقات مف خالقيا جؿ كعبل، كأكؿ مف ابتدع التعطيؿ الجعد  فىالتعطيؿ: ن( 6)

  .(1/267الفتكم الحمكية الكبرل )ج ،ابف تيمية: بف درىـ كأخذىا عنو الجيـ بف صفكاف. انظر
بياف عقيدة أىؿ  فىقطؼ الثمر لقنكجي، ا معينة ". كيفيةىيئة كذا ك  عمىالتكييؼ: "أف يقاؿ بأف الصفة ( 7)

 (.1/33األثر )ج
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 دلكليام اعتقاد مع كردت كما تمرىا بؿ ؛(2) تشبيييا كال، (1) تمثيميا كال، ليا معينة ةفيكي إثبات
 . ككبريائو كعظمتو اهلل بجبلؿ يميؽ ما عمى، كمعانييا

 تأخذه ال الذم القيـك الحي كأنو، قدير شيء كؿ عمىك ، عميـ  شيء بكؿ اهلل بأف اإلقرارك 
، النافذة المشيئة لو، أحد كفكان  لو يكف كلـ يكلد كلـ يمد لـ الذم الصمد الفرد األحد، نكـ كال سنة

 أنو، لاحتك  الممؾ عمى، لاستك  العرش عمى، رحيـ رؤكؼ، بصير سميع كأنو، البالغة كالحكمة
 إلى يشرككف عما اهلل سبحاف، المتكبر، الجبار، العزيز، المييمف المؤمف، السبلـ، القدكس الممؾ
 (3) .اعميال كالصفات الحسنى األسماء مف ذلؾ غير

 صفات يعبجم متصؼ كجؿ عز اهلل بأف اإليماف ىك كالصفات األسماء تكحيد إذف
 مف نبيو كسنة كتابو في هلل كرد ما بكؿ كاإليماف، النقص صفات جميع عف كمنزه، الكماؿ
ثبات، كالصفات األسماء  . تعطيؿ أك تحريؼ أك تشبيو دكف ذلؾ كا 

 ربو عرؼ ذلؾ معرفة لو تـٌ  ما فإذا، كأسمائو بصفاتو بمعرفتو إال ربو اإلنساف يعرؼ كال
 كالسنة الكتاب في الثابتة اعميال كصفاتو الحسنى بأسمائو عكهكيد ربو يسأؿ كحينئذ، كعبل جؿ
 كقاؿ أيضا [180]األعراؼ:  َّنئىئمئزئرئُّّٰ  التنزيؿ محكـ في تعالى اهلل قاؿ

 [.110]اإلسراء:  َّممرناميلىلمليكمكىكلكاكيقىقيفُّ 

التي  ،ايعمكصفاتو ال الحسنىكقد عرؼ السمؼ ربيـ كمعبكدىـ عف طريؽ معرفة أسمائو 
  .سنتو الشريفة فيكأثبتيا لو رسكلو  ،كتابو العزيز فيا لنفسو أثبتي

ىذا النكع مف  عمىتدؿ  ،كسنة رسكلو تعالىكتاب اهلل سبحانو ك  فيكقد كردت أدلة كثيرة 
مف ذكر صفات اهلل  ،كال صفحة مف صفحاتو ،بؿ إنو ال تخمك سكرة مف سكر القرآف ؛التكحيد
لك  .كأسمائو  -ؾ بياف ذلؾ :يا 

 

                                                           

(، أك ىك اعتقاد المثبت أف ما 1/33قطؼ الثمر )جالقنكجي، التمثيؿ: "التشبيو بيف الخالؽ كالمخمكؽ ". ( 1)
صفات اهلل كأسمائو  فىالقكاعد المثمي  العثيميف،ابف  مماثؿ لصفات المخمكقيف، تعالىأثبتو مف صفات اهلل 

  (.1/26ج) الحسنى
 تعالىالتشبيو: بأف يقاؿ إف صفات اهلل مثؿ صفات المخمكقيف، كأف يقاؿ يد اهلل كأيدينا، كسمعو كسمعنا، ( 2)

 (. 1/9شرح العقيدة الكاسطية )ج : الفكزاف،اهلل عف ذلؾ. انظر
 (. 1/19شرح كتاب التكحيد )ج فىتيسير العزيز الحميد السعدم، انظر: ( 3)
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 األدلة من القرآن  :أولً 

خمحم جميلىلملخلُّ تفسير قكلو  في -رحمو اهلل  -قاؿ اإلماـ ابف كثير 
يعني ىك الكاحد  [،4-1]اإلخبلص:  َّ مهجهينىنمن خنحنجنيمىممم

أحد  عمىكال يطمؽ ىذا المفظ  ،كال عديؿ ،كال شبيو ،كال نديد ،كال كزير ،األحد الذم ال نظير لو
 (1) .جميع صفاتو كأفعالو " فيؿ ؛ ألنو الكامؿ اهلل عز كج عمىاإلثبات إال  في

أم يقصد لككنو  :الحاجات في إليوأك الذم يصمد  ،الذم ال جكؼ لو :الصمد معنىك 
 (2) .قضائيا عمى قادران 

  [.60لنحؿ: ] َّمنزنرناممميلىلُّ أيضا تعالى قاؿ

 اتالسمك  فيأم كلو الكصؼ األعمى  ،" المثؿ الصفة -رحمو اهلل  –قاؿ الشككاني 
 (4).كالعمـ الكاسع" ،كالجكد الشامؿ ،الكامؿ ىكىك أضداد صفة المخمكقيف مف الغن ،(3) كاألرض

 كتدبرىا، الفيـ حؽ السابقة اآليات فيـ كمف، محاؿ تعالى هلل المثؿ إثبات إف: أيضا قاؿ
 (5) .كاضحة بيضاء طريقة عمى الصفات في ففيالمختم اختبلؼ عند بيا ىمش التدبر حؽ
  السنة من: ثانياً 

: " قاؿ مضجعو أخذ إذا كاف، كسمـ عميو اهلل صمى النبي أف - عنو اهلل رضي - البراء عف
ذا"،  أمكت كباسمؾ، أحيا باسمؾ الميـ ، أماتنا ما  بعد أحيانا الذم اهلل الحمد: " قاؿ استيقظ كا 

ليوك   (6)".النشكر ا 

 فراشة إلى لأك  إذا ـكسم عميو اهلل صمى النبي كاف -عنو اهلل رضي- ىريرة أبي كعف
، العظيـ العرش كرب األرض كرب السماكات رب الميـ: " يقكؿ ثـ، األيمف شقو عمى يضجع
 كؿ شر مف بؾ أعكذ، كالفرقاف كاإلنجيؿ التكراة كمنزؿ، كالنكم الحب فالؽ، شيء كؿ كرب ربنا

                                                           

 (.8/527القرآف العظيـ )جابف كثير، تفسير ( 1)
 .(5/635الشككاني، فتح القدير )ج :انظر( 2)
 (.4/255الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
 (. 3/205)ج لمرجع السابؽا( 4)
 (. 4/605الشككاني، فتح القدير )ج :انظر( 5)
حيح ص ،مسمـ]ك ،([6959، ح6/2692، )الحسنىباب السؤاؿ بأسماء اهلل ]البخارم، صحيح البخارم،  (6)

، )مسمـ  ([. 2711ح  ،4/2083، باب ما يقكؿ عف النـك
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، شيء بعدؾ فميس اآلخر كأنت، شيء قبمؾ فميس األكؿ أنت الميـ، بناصيتو آخذ أنت شيء
 مف كأغننا، الديف عنا اقضً  ،شيء دكنؾ فميس الباطف كأنت، شيء فكقؾ فميس الظاىر كأنت
 (1) ". الفقر

 القديـ أنت أم: األكؿ أنت قكلو"  الحديث ليذا شرحو في -رحمو اهلل  – الشككاني قاؿ
، لكجكده ءانقضا كال، لو انتياء ال، خمقو فناء بعد الباقي أنت أم: كاألخر، لو ابتداء ال الذم

 دكنؾ فميس، إدراكو مف الخبلئؽ أبصار حجب الذم الباطف، شيء كؿ فكؽ ظير الذم الظاىر
 بصفات مكجكدان  يزؿ لـ الذم القديـ األزلي"  (2)"  مخمكقاتو إدراؾ عف شيء يحجبو ال أم شيء
 النممة دبيب يعمـ، زكاؿ كال انفصاؿ كال انقضاء ببل سرمديان  باقيان  مستمران  يزاؿ كال، الكماؿ
، المتعاؿ الكبير ىعمال كىك، الرماؿ كعدد، الظمماء الميمة في، الصماء الصخرة عمى، السكداء

  (3) ". تقديران  فقدره شيء كؿ خمؽ الذم العظيـ ىعمال

 عف بعضيا يؤخر الذم: المؤخر، بعض عمى األشياء بعض يقدـ الذم: المقدـ كقيؿ" 
 مف كأخر، السابقيف مقامات إلى ؽتكفيبال شاء مف قدـ أم: قاؿ البييقي عف كنقؿ"  (4)"بعض
 عف أبعده مف كأخر، عبيده مف غيرىـ عمى أكليائو مف أحب مف قدـ كقيؿ، مراتبيـ عف شاء
 (5) ". قدـ لما مؤخر كال، أخر لما مقدـ فبل، غيره

 لو، تعالىك  سبحانو اهلل أف عمى دالة ككميا، كثيرة معنىال ىذا في كاألحاديث كاآليات
 ال، كأفعالو، كصفاتو، كأسمائو، ذاتو في المطمؽ الكماؿ كلو، العبل كالصفات الحسنى سماءاأل

 . لو شريؾ

 بيا جاء مف، أسس ثبلثة عمى يرتكز كالصفات األسماء تكحيد أف ىذا خبلؿ مف يتبيف
كسمـ  عميوصمى اهلل  النبي عميو كاف الذم االعتقاد عمى ككاف، الصكاب كافؽ فقد كميا

 (6) ضؿ فقد األسس تمؾ مف بكاحده أخؿ كمف، الصالح كالسمؼ ضي اهلل عنيـ ر  كأصحابو
  -كىذه األسس ىي :

                                                           

 ([.2713، ح 4/2084باب ما يقكؿ عند النـك كأخذ المضجع، ) سمـ، صحيح مسمـ،]م( 1)
أحاديث الرسكؿ  فى(، كانظر: ابف األثير، جامع األصكؿ 1/134الشككاني، تحفة الذاكريف )ج( 2)

 (، 4/173)ج
 (. 1/5)ج ابف كثير، البداية كالنياية( 3)
 (. 1/191نيؿ األكطار )جالشككاني، ( 4)
 (. 2/208الشككاني، نيؿ األكطار )ج( 5)

 (. 1/9منيج كدراسات آليات األسماء كالصفات )ج : الشنقيطي،انظر (6)
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جهينُّ  تعالى قكلو عميو يدؿ األصؿ كىذا، الخمؽ مشابية مف كجؿ عز اهلل تنزيو -1

 [.11]الشكرل:  َّ حيجييهمهىه

 ىذا عمى دؿكي، فييالن التعرض كعدـ، كالسنة الكتاب في الثابتة كالصفات باألسماء اإليماف -2
 ". مهىهجهين"  قكلو بعد" حيجييه"  تعالى قكلو األصؿ

 كىذا. مستحيؿ كيفيةال حقيقة إدراؾ ألف؛  الصفات ىذه كيفية إدراؾ عف الطمع قطع -3
 [.110]طو:  َّ حطمضخضحضُّ  تعالى قكلو عميو يدؿ األصؿ

ال يحيطكف بو  فإف اهلل أخبرنا أنيـ ،بؿ العمـ كمو لو ،كماىية صفاتو ،ذاتو ةفياهلل أعمـ بكي
كقد  ،اإلحاطة عمىفبل شؾ أف صحة ذلؾ متكقفة  ،أكصفتو كذا ،فمف زعـ أف ذاتو كذا ،عممان 

 (1) .ت عف كؿ فرد مف األفراد عممافين

ينبغي  ،تكحيد األسماء كالصفات فيا الشككاني منيجو عميي ىكىذه القكاعد كاألصكؿ بن
ال كقع  ،أف ال يخؿ بيا أم مكمؼ أثبتو  عف ربو كصفان  فىكذلؾ بأف مف ن ،ىكة الضبلؿ فيكا 

فكيؼ يميؽ بمسكيف أف يتقدـ بيف  ،يثبت لنفسو صفات كماؿ كجبلؿ -جؿ كعبل  -فاهلل  ،لنفسو
ربو عف مشابية صفاتو  أف يؤمف بصفات ربو جؿ كعبل منزىان  عميويدم رب العالميف ؟ ف

  (2) .لصفات الخمؽ

أصحاب الحديث  ،كصفاتو  ىاء اهلل تعالأسم فيعقيدة السمؼ  مبينان  (3) قاؿ الصابكني
 ،مرسكؿ بالرسالة كالنبكةلك  ،بالكحدانية - تعالى -يشيدكف هلل  ،حفظ اهلل أحياءىـ كرحـ أمكاتيـ

ما  عمىأك شيد لو بيا رسكلو  ،كيعرفكف ربيـ عز كجؿ بصفاتو التي نطؽ بيا كحيو كتنزيمو
ما أثبت  -جؿ كعبل  -كيثبتكف لو  ،كنقمتو العدكؿ الثقات عنو ،كردت األخبار الصحاح بو

إنو  :قكلكففي، لصفاتو بصفات خمقو  كال يعتقدكف تشبييان  ،لساف رسكلو عمىكتابو أك  فيلنفسو 
خسحسجسمخجخُّ قكلو عز مف قائؿ  في عميو تعالىخمؽ آدـ بيده كما نص سبحانو ك 

 عمىديف اليكال يحرفكف الكبلـ عف مكاضعو بحمؿ  ،[75]ص: َّمصخصحصمس

                                                           

 (.1/47مذىب السمؼ )ج فىانظر: الشككاني، التحؼ  (1)
  .(1/220اهلل )ج فىانظر: األشقر، العقيدة ( 2)
ببلد  فىبف عبدالرحمف بف أحمد بف إسماعيؿ، أبك عثماف الصابكني، مقدـ أىؿ الحديث  ىك إسماعيؿ( 3)

ىػ، 449سنة  تكفيغيره،  عمىبشيخ االسبلـ، فبل يعنكف عند اطبلقيـ ىذه المفظة  فيياخرساف، لقبو أىؿ السنة 
 .(2/726)ج األديب معرفة إلىمعجـ األدباء = إرشاد األريب الحمكم، (، 1/317انظر: الزركمي، األعبلـ )ج
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اهلل أىؿ  كقد أعاذ ،بأيدم المخمكقيف كال يشبيكنيا ،كال يكيفكنيما بكيؼ ،أك القكتيف ،يفالنعمت
 ،سمككا سبؿ التكحيد كالتنزيو حتى ،كالتفييـ ،ـ بالتعريؼعميي كمف   ،السنة مف التحريؼ كالتكييؼ

جييهمهىهجهينُّ  -عز كجؿ  -كاتبعكا قكؿ اهلل  ،كترككا القكؿ بالتعطيؿ كالتشبيو

 (1) [.11كرل: الش] َّ حي

 ،بيا األخبار الصحاح تككرد ،ذكرىا القرآفبجميع الصفات التي نزؿ  فيككذلؾ يقكلكف 
كالقكؿ  ،مف السمع كالبصر كالعيف كالكجو كالعمـ كالقكة كالقدرة كالعزة كالعظمة كاإلرادة كالمشيئة

و لشيء مف ذلؾ مف غير تشبي ،قظة كالفرح كالضحؾ كغيرىااليكالكبلـ كالرضا كالسخط كالحياة ك 
كقالو رسكلو مف غير زيادة  تعالىما قالو اهلل  إلى فييابؿ ينتيكف  ؛بصفات المربكبيف المخمكقيف

 (2) .كال تحريؼ كال تبديؿ كال تشبيو ،إليوكال إضافة  عميو

مف ذلؾ  ،مكاضع مختمفة مف مؤلفاتو في معنىىذا ال -رحمو اهلل  -كقد بيف الشككاني 
 :أىؿ الكبلـ ىعممعرض رده  فيقكلو 

كصؼ  تعالىف كممتاف مف كتاب اهلل في" كقد يغني ىؤالء كأمثاليـ مف المتكمميف المكم
جهينُّ  [،110]طو:  َّ حطمضخضحضُّ كىما  ،رسكلو عمىكأنزليما  ،بيما نفسو

كتضمنتا بما يعيف  ،فصؿ الخطاب  عمىفإف ىاتيف الكممتيف قد اشتممتا  [،11الشكرل: ] َّمه
أف كؿ ما تكمـ بو  عمىفالكممة منيا دلت داللة بينة  ،تمؾ الشعاب فيكيف أكلي األلباب السال

بخمكط  مخمكط ،فيك مشكب بشعبو مف الجيؿ ،كجو التدقيؽ عمىذات اهلل كصفاتو  فيالبشر 
فمف زعـ  ،قد أخبرنا أنيـ ال يحيطكف بو عممان  تعالىفإف اهلل سبحانو ك  ،كمباينو لو ،لمعمـ فيومنا

ت مف كؿ فرد فيكقد ن ،اإلحاطة عمىفبل شؾ أف صحة ذلؾ متكقفة  ،فتو كذاأك ص ،أف ذاتو كذا
 (3) ." مف األفراد عممان 

ندفع في ،كؿ شيء فيالمماثمة  فىيا يستفاد ن" في مهىهجهين" كأما الكممة كىي " 
كعند ذكر  ،كتعرؼ بو الكبلـ عند كصفو سبحانو بالسميع البصير ،كجو المجسمة فيبيذه اآلية 

فتقرر بذلؾ لتمؾ  ،الكتاب كالسنة عميوكنحك ذلؾ مما اشتمؿ  ،كاالستكاء ،اليدك  ،بصركال ،السمع
 :كىما ،فراط كالتفريطدفع بو جانبي اإلفي ،كجو المماثمة كالمشابية لممخمكقات عمىالصفات ال 

                                                           

 (. 2/2انظر: العقؿ، شرح عقيدة السمؼ أصحاب الحديث )ج( 1)
 (. 2/3انظر: المرجع السابؽ )ج( 2)
 (. 1/46مذىب السمؼ )ج فىالشككاني، التحؼ ( 3)
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خرج في ،التعطيؿ إلىالمفضية  فىالن فيكالمبالغة  ،التجسيـ إلىاالثبات المفضية  فيالمبالغة 
كىك قكليـ بإثبات  ،أحقية مذىب السمؼ الصالح، كبذلؾ نعمـ ف فىكغمك الطر  ،يف الجانبيفمف ب

يهمهىهجهينُّ فإنو القائؿ  ،كجو ال يعممو إال ىك عمىما أثبتو لنفسو مف الصفاف 

  [.11]الشكرل:  َّ حيجي

 الصفات  فيمذىب أىل السنة والجماعة من السمف  :ثالثا

التي  ،ؼ إثبات ما أثبتو الخالؽ لنفسو مف الصفاتأىؿ السنة كالجماعة مف السم يرل
ف تحريؼ بيا عف كدك  ،كاإليماف بيا دكف تشبيو لصفاتو بصفات خمقو ،الكتاب كالسنة فيكردت 

ما نفاه مف صفات ال يجكز كال  فىكن ،تيا كال عف كنييافيكدكف البحث عف كي ،معانييا الحقيقية
 (2) كالمعتزلة (1) كسط بيف المعطمة مف الجيمية كىك منيج .تعالىيميؽ أف يكصؼ بيا سبحانو ك 
 .أسماء اهلل كصفاتو فيكغيرىـ مف الذيف يمحدكف  ،(3) كمف سمؾ مسمكيـ مف األشاعرة

مصخصُّ  : تعالىقاؿ  .أعمـ باهلل مف اهللمف ىك أف ال يصؼ اهلل  ذلؾ معنى" ك 

 عميواهلل  ىصم -هلل كما أنو ال أعمـ باهلل بعد اهلل مف رسكؿ ا [،140]البقرة:  َّخضحضجض
 [.4-3]النجـ:  َّ يهىهمهجهين ىنمنخنحنجنُّ حقو  فيالذم قاؿ  -كسمـ 

                                                           

الجيـ بف صفكاف، الذم قاؿ باإلجبار كاالضطرار  إلىىي احدم الفرؽ المنحرفة عف المنيج القكيـ، نسبة  (1)
فقط، كأف الكفر ىك الجيؿ،  تعالىعـ أف االيماف ىك المعرفة باهلل ز ماؿ، كأنكر االستطاعات كميا، ك األع إلى

نما تنسب األعماؿ تعالىكقاؿ ال فعؿ كال عمؿ ألحد غير اهلل  المجاز، كقاؿ بخمؽ  عمىالمخمكقيف  إلى، كا 
(، الشيرستاني، الممؿ كالنحؿ 1/199الفرؽ بيف الفرؽ كبياف الفرقة الناجية )ج : االسفرائيني،القرآف. انظر

 (.1/86)ج
فرقة مف الفرؽ العقائدية المنحرفة الضالة، مؤسسيا كاصؿ بف عطاء، كسمكا معتزلة العتزاليـ منيج أىؿ ( 2)

السنة كالجماعة، كيسمكف أصحاب العدؿ كالتكحيد، كيمقبكف بالقدرية كالعدلية، كيثبتكف األسماء كينكركف جميع 
 (. 1/15الفرؽ بيف الفرؽ )جالبغدادم، (، 1/49الممؿ كالنحؿ )ج : الشيرستاني،، انظرفعمية الصفات، ذاتية أك 

؛  فرقة كبلمية مف فرؽ المتكمميف، أتباع أبي الحسف األشعرم، كاألشاعرة ال يثبتكف مف الصفات إال سبعان ( 3)
رة، كاإلرادة، كالعمـ، كالكبلـ، ا صفات المعاني كىي: الحياة، كالقدعمييإثباتيا، كيطمقكف  عمىألف العقؿ دؿ 

مف الكتاب كالسنة.  فيياكالسمع، كالبصر، كيؤكلكف بقية الصفات بتأكيبلت عقمية رغـ كركد النصكص 
  (.1/95الممؿ كالنحؿ )ج الشيرستاني،:انظر
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كقالكا كما قاؿ مف قاؿ مف اشتغؿ  ،بؿ العمـ كمو لو ؛كماىية صفاتو ،ذاتو كيفية" فاهلل أعمـ ب
 (1) .فمـ يظفر بغير القيؿ كالقاؿ " ،بعمـ المحاؿ

ىذا الباب أف يكصؼ اهلل بما كصؼ بو  في" فاألصؿ  -رحمو اهلل  – ابف تيمية  قاؿ
ثباتان  ان فين :كبما كصفتو بو رسمو ،نفسو عنو ما نفاه عف نفسو  يفكين ،ثبت هلل ما أثبتو لنفسوفي ،كا 

". (2) 

 ،؛ ألف القرآف تحدث عف الصفات اإلليية باإلثبات ذلؾ أف اإلثبات ليس تشبييان  معنىك 
كاهلل مكجكد كالعبد  ،كالعمـ كالسمع كالبصر ،بعض عباده بما يسمي بو نفسو ىكاهلل قد سم

أم منيا ؛ ألنو ال  فيكليس إثبات ىذه الصفات هلل يقتضي مشابيتو لشيء مف خمقو  ،مكجكد
 ،ال يقاس بخمقو تعالىحقيقة الصفة ؛ ألف اهلل  فيمسمي الصفة اتفاقيما  فييمـز مف اتفاقيما 

 (3) .األكلىذلؾ قياس  فيتعمؿ بؿ يس ؛حقو قياس التمثيؿ أك الشمكؿ فيفبل يستعمؿ 

بأم  المخمكقات ال تقتضي التشبيو ببعضيابالصفات التي تكصؼ  تعالىفكصؼ اهلل 
كذلؾ  ،شيء مف المحدثات عمىكبيف اطبلقو  ،اهلل عمىما دمنا نفرؽ بيف اطبلؽ اسـ ما  ،حاؿ

 (4) .الشاىد عمىلبطبلف طريقة قياس الغائب 

كبلـ كصفات المخمكقيف مف العمـ كالقدرة كالحياة فميس صفاتو مف عمـ كقدرة كحياة ك 
كصفات المخمكقات مناسبة لضعفيـ  ،فصفات اهلل البقة بجبللو كمناسبة لكمالو ،كالكبلـ
  .كافتقارىـ

درة كأثبت الحقيقة المتبا ،ما نطؽ بو الكتاب كالسنة فمنع التأكيؿ عمىكقد أذعف الشككاني 
ظكاىرىا " مف  عمىأخبارىا  لكأجر  ،صفات اإللييةىذه ال فيمف ظكاىر النصكص التي كردت 

 (5) .كال قيؿ كال قاؿ كال قصكر " ،دكف تكييؼ كال تكمؼ

 فيكال كاقؼ  ،كقاؿ " فمف جاكز ىذا المقدار بإفراط أك تفريط فيك غير مقتد بالسمؼ
 (6) .كال سالؾ طريؽ السبلمة كاالستقامة " ،كال معتصـ عف الخطأ ،طريؽ النجاة

                                                           

 (. 1/47مذىب السمؼ )ج فىالشككاني، التحؼ  (1)
 (. 3/3)ج الفتاكلابف تيمية، مجمكع ( 2)
 (.1/299كقضية التأكيؿ )ج ابف تيمية منيد، انظر: الج( 3)
  .(1/235ة كالمعتزلة )جفىانظر: خفاجي، العقيدة االسبلمية بيف السم( 4)

 (. 1/53مذىب السمؼ )ج فىالشككاني، التحؼ  (5)
 . 53المرجع السابؽ، ص( 6)
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 في كال، ذاتو في ال، شيء كمثمو ليس اهلل أف الشرع طريؽ عف لنا يتبيف سبؽ كمما
 كقكلو[، 11لشكرل: ا] َّ حيجييهمهىهجهينُّ  لقكلو، أفعالو في كال، صفاتو

حسجسمخجخمحُّ  :كقكلو[، 4]اإلخبلص:  َّ مهجهينىنمنُّ 
 [.22]البقرة:  َّخس

ال تحريؼ كال ظاىرىا مف غير تأكيؿ ك  عمىىك إمرارىا  تعالىصفات اهلل  فيكالحؽ 
 .فإف ىذا ىك مذىب السمؼ الصالح كالتابعيف ،تمثيؿ

 ،المعتزلة القدرية :كيقصد بيما ،طائفتيف إلىة الصفات نفا -رحمو اهلل  –قسـ الشككاني 
  :فقاؿ ،كالجبرية الجيمية

 ،حد يقشعر عنده الجمد إلىالتنزيو فكصمت  في" كىي الطائفة التي غمت  األكلىالطائفة 
 ،أكضح مف شمس النيار القمب مف تعطيؿ الصفات الثابتة بالكتاب كالسنة ثبكتان  كيضطرب لو

 ،د اهلل سبحانويرىلما  كمطابقان  ،لمحؽ كظنكا ىذا مف صنيعيـ مكافقان  ،كأظير مف فمؽ الصباح
 (1) .كأضمكا مف راـ سمككيـ " ،فضمكا الطريؽ المستقيـ

حد أنو ال تأثير لغيرىا كال  إلىبمغ  غمكان  ،إثبات القدرة في" كىي التي غمت  الطائفة الثانية
لبعث الرسؿ  فمـ يبؽى  ،الجبر المحض كالقسر الخالص إلىذلؾ  ىكأفض ،اعتبار بما سكاىا
نزاؿ الكتب فائدة كجاءكا بتأكيبلت لآليات البينات كمحاكالت  ،ائدهفعباده ب عمىكال يعكد ذلؾ  ،كا 

 (2) .الضبلؿ كاإلضبلؿ " في ىفكانكا كالطائفة األكل ،لحجج اهلل الكاضحات

 ،(3) تكسطت كرامت الجمع بيف الضب كالنكف ،" كذكر طائفة ثالثة كيقصد بيا األشاعرة
ثـ أخذت كؿ طائفة مف ىذه الطكائؼ تجادؿ  ،كظنت أنيا كقفت بمكاف بيف اإلفراط التفريط

فؽ ما بما ظفرت مما يكا (4) األخرل كتصكؿ عمىزعميا كتجكؿ  فيكتحقؽ كتدقؽ  ،كتناضؿ
 (5) ." ككؿ حزب بما لديـ فرحكف " كعند اهلل تمتقي الخصـك " إليوذىبت 

                                                           

 (. 1/27مذىب السمؼ )ج فىالشككاني، التحؼ ( 1)
  .27ص ،المرجع السابؽ( 2)

معجـ : الداية، حيكاف معركؼ، كالنكف: الحكت يقاؿ: راـ الجمع بيف الضب كالنكف ، انظر الضب: (3)
 (.1/270المصطمحات العممية كالعربية )ج

آبادم، القامكس المحيط  الفيركزكثب، انظر:  عميوقرينو صكال كصياال: سطا كاستطاؿ، كصاؿ  عمىصاؿ ( 4)
 (. 1/375مختار الصحاح )جالرازم، (، 1/1023)ج
 (. 28-1/27مذىب السمؼ )ج فىالتحؼ الشككاني، ( 5)
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مجرد الدعاكم  عمىكقاؿ أف مسائمو مبنيو  ،عمـ الكبلـ كأىمو -رحمو اهلل  -كقد ذـ الشككاني 
فذكر أف  ،رد اآليات كاألحاديث التي تخالؼ عقكليـ المريضة فيكبيف بدعتيـ  ،(1) العقؿ عمى

فإف ذلؾ مف  ،ذات اهلل كصفاتو فيكال سيما إذا كاف  ،كاليـ صادرة عف جيؿكؿ قكؿ مف أق
 (2) .الديف ما لـ يكف مف المسائؿ فيالمخاطرة 

كقرر أف المذىب  ،كمناىجيـ ،المتكمميف عمى -رحمو اهلل  –كىكذا اشتد انكار الشككاني 
تكمؼ كال تعسؼ كال ظاىرىا مف غير تأكيؿ كال تحريؼ كال  عمىالصفات ىك إمرارىا  فيالحؽ 

ف ،جبر كال تشبيو كال تعطيؿ  (3) .ذلؾ ىك مذىب السمؼ كالتابعيف كتابعييـ كا 

قراءة المختصرات  فيمف عمره  تضييع جزءان  عمى -رحمو اهلل  –كقد ندـ الشككاني 
لذلؾ يقكؿ " قمت  ،ككانت حصيمتو بعد ىذه الدراسة الحيرة كالخيبة ،كالمطكالت مف عمـ الكبلـ

مطالعة كثير مف مختصراتو  عمىكباب كاأل ،تضيع برىة مف العمر مف االشتغاؿ بو ىذا بعد
  :حقيقتو مف أبيات منيا عمىقمت عند الكقكؼ  حتى ،كمطكالتو

 كمف نظرم مف بعد طكؿ التدبر  كغاية ما حصمتو مف مباحثي

 فما عمـ مف لـ يمؽ غير التحير  ىك الكقؼ ما بيف الطريقيف حيرة

 (4) كما قنعت نفسي بغير التبحر " ت غمارهأنني قد خض عمى

 في ، -رحميـ اهلل  –مما سبؽ يتبيف لنا مكقؼ الشككاني المكافؽ البف كثير كالسمؼ
كما سيأتي  ،أك تكييفيا ،كمنعو تأكيميا ،القرآف كالسنة فيإثبات أغمب الصفات اإلليية المذككرة 

اهلل ؛ ألنيا صفات كماؿ ال بد  ىذا المبحث عند الحديث عف بعض الصفات إف شاء فيمعنا 
كال أعمـ مف رسكؿ اهلل الذم ال  ،؛ كألنو ال يصؼ اهلل أعمـ باهلل مف اهلل تعالىأف يتصؼ بيا اهلل 
  .ؾ كااللتباسلمشٌ  فمـ يترؾ لنا مجاالن  ،ينطؽ عف اليكم

 

 

 

                                                           

 (. 1/123اإلرب )ج منتيى أدب الطمب ك  الشككاني،انظر: ( 1)
 (. 1/46مذىب السمؼ )ج فىانظر: الشككاني، التحؼ ( 2)
  .44المرجع السابؽ، ص (3)

 (.1/48جمذىب السمؼ ) فىالتحؼ الشككاني،  (4)
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 سورة الرعد  فيىذا المبحث سنتعرض لذكر عدد من أسماء اهلل وصفاتو الواردة  فىو 

 السورة  فياألسماء الواردة  :لأو 

 تعالىالحديث عف أسماء اهلل  - تعالىرحميما اهلل  -كقد تناكؿ ابف كثير ك الشككاني 
]اإلسراء:  َّ ممرناميلىلمليكُّ تعالىقكلو  فىف ،غير مكضع مف مؤلفاتو في

 " أم ال فرؽ بيف دعائكـ لو باسـ " اهلل " أك باسـ -رحمو اهلل  –قاؿ ابف كثير [، 110
ىيمينيزيريٰىينىنننُّ   تعالىكما قاؿ  ،الحسنىفإنو ذك األسماء  ،"الرحمف"

"   -رحمو اهلل  –كقاؿ الشككاني ، (1)[،22الحشر: ] َّ هئمئخئجئحئيي
 (2) .حسف األسماء استقبلليا بنعكت الجبلؿ كاإلكراـ " معنىك 

 ]اإلعراؼ: َّ زئرئُّّٰ تعالىتفسيره لقكلو  في  -رحمو اهلل  –كقاؿ الشككاني
الجممة دكف  عمىاإلخبار مف اهلل سبحانو بما لو مف األسماء  عمى" ىذه اآلية مشتممة  [،180

ى أحسف مسم عمىلداللتيا  ،أم التي ىي أحسف األسماء ،تأنيث األحسف الحسنىك  ،التفصيؿ
فإنو إذا  ،كلذلؾ أمرىـ بأف يدعكه بيا عند الحاجة .تعالىكىك اهلل سبحانو ك  .(3) كأشرؼ مدلكؿ

الصحيح  فيكقد ثبت  ،" كاف ذلؾ مف أسباب اإلجابةىبأحسف أسمائو "كأسمائو كميا حسن دعي
(5)(4)"مف أحصاىا دخؿ الجنة إف هلل تسعة كتسعيف اسما مائة إال كاحدا"  :عف أبي ىريرة

. 

رحميـ  – كغيره كثير كابف السمؼ عمماء مف كغيرة -رحمو اهلل  – الشككاني أثبت كقد
 الصفات مف عميو دلت ما كأثبت، كالسنة الكتاب في كردت كما، تعالى اهلل أسماء -اهلل 
 كانت لك إذ، الصفات مف مشتقة فيي، كمالو صفات عمى دالة تعالى اهلل أسماء ألف؛ ةماليالك

 . كماؿ كال مدح عمى دالة كانت كال حسنى تكف لـ ليا معاني ال ألفاظان 

 إليو ذىب لما خبلفان ، كعبل جؿٌ  كمالو صفات كىي، معانييا ليا اهلل أسماء مف اسـ كؿ كىكذا
 عمـ ببل عميـ ك ، سمع ببل سميع اهلل أف كزعمكا، المعاني عف مجردة أسماء هلل أثبتكا، المعتزلة

                                                           

 .(5/128( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج1)
  .(3/315ج( الشككاني، فتح القدير )2)

 (. 2/305الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
االقرار كالشركط التي يتعا رفيا،  فىباب ما يجكز مف االشتراط كالثنيا البخارم، صحيح البخارم، ]( 4)
ح ، 4/2063كفضؿ مف أحصاىا، ) تعالىأسماء اهلل  فىباب حيح مسمـ، ص ،مسمـ]، ك[(2585 ، ح2/981)

2677.]) 
  .(2/305انظر: الشككاني، فتح القدير )ج( 5)



 
 

112 
 

 عف مجردة ذات كجكد تصكر ليزعمكا كالصفات األسماء ثبكت نفكا الذيف كالجيمية، كىكذا
 (1) .المحاؿ مف ضرب وألن؛  مزاعميـ أفسد مف كىك، معان  كالصفات األسماء

 ىناؾ ليس أم، ةفىتكقي ألنيا؛  التكقيؼ طريقة، السنة أىؿ عند تعالى اهلل أسماء إثبات كطريقة
 مجاؿ ال التي الغيب أمكر مف ألنيا، كالسنة الكتاب طريؽ عف إال اهلل أسماء لمعرفة كسيمة
  (2) .فييا لمعقؿ

؛  كالسنة الكتاب في إما نص كرد إذا إال سماءأ هلل الثابتة األفعاؿ مف يشتؽ أف ألحد يجكز فبل
 . لاليك  عف ينطؽ ال رسكلو كألف ؛خمقو مف بنفسو أعمـ اهلل ألف

 باسـ يككف قد لكف، سيء باسـ يككف فبل عنو اإلخبار كأما"  -رحمو اهلل  – ابف تيمية  قاؿ
ف، بسيء ليس باسـ أك، حسف  (3) ". كمكجكد كذات شيء: اسـ مثؿ، بحسنو يحكـ لـ كا 

 أسمائو باب في يدخؿ مما أكسع عنو اإلخبار باب في يدخؿ ما"   -رحمو اهلل  –القيـ ابف كقاؿ
 (4) ". الحسنى أسمائو في يدخؿ كال عنو بو يخبر فإنو، بنفسو كالقائـ كالمكجكد كالشيء، كصفاتو

، هلل النسبةب معنىال الئقة تككف ال قد الطريؽ ىذا عف تعالى اهلل عمى تطمؽ قد التي يفاألسام 
 عف اهلل تعالى،  مثبل كالمستيزئ، كالفاتف، كالماكر، المضؿ: الحسنى أسمائو مف يجعؿ كأف
 فبل، معينة مخصكصة أفعاؿ إال منيا سبحانو عميو يطمؽ لـ األسماء ىذه فإف، كبيران  عمكان  ذلؾ
  (5) .المطمقة بأسمائيا يسمي أف يجكز

 الصحابة مف األمة سمؼ بفيـ، كالسنة لكتابا في ثبت ما عمى بنىيي  الصحيح االعتقادف
 دكف، كالسنة الكتاب في تعالى هلل الكاردة الصفات إثبات عمى أجمعكا كقد، كاألئمة كالتابعيف
 صفات أك الذات صفات بيف ذلؾ في فرؽ ال، تأكيؿ أك تعطيؿ كدكف، تمثيؿ أك تكييؼ
 .تعالى هلل إثباتو كجب خبرال بو صح ما فكؿ، العقمية أك، الخبرية الصفات أك، المعاني

 

 

                                                           

 (. 3/8)ج الفتاكلمجمكع ابف تيمية، (، 1/322الفرؽ بيف الفرؽ )ج : البغدادم،انظر( 1)
  (.1/162بدائع الفكائد )جابف القيـ، انظر: ( 2)

 (.6/142)ج الفتاكلمجمكع ابف تيمية، ( 3)
 (. 1/161بدائع الفكائد )جابف القيـ،  (4)
 (. 1/162المرجع السابؽ )ج (5)
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   السورة في الواردة األسماء ومن

 المتعال  -2الكبير  -1
ُّ  تعالىقكلو  فيالكبير المتعاؿ كما  - تعالى -أف مف أسمائو  عمىلقد دلت السكرة 

نفسو  تعالىاهلل سبحانو ك  ىفقد سم [،9الرعد: ] َّ يقىقيفىفيث
كقير  ،قد أحاط بكؿ شيء عممان  ،كؿ شيء عمىالمتعاؿ  ،بالكبير الذم ىك أكبر مف كؿ شيء

 (1) .ككرىان  كداف لو العباد طكعان  ،فخضعت لو الرقاب ،لو كؿ شيء

فكؿ شيء تحت قيره  َّ جحمجُّ كقكلو  َّ يقىقُّ كقكلو 
الذم ال  يعمال ،كال رب سكاه ؛ ألنو العظيـ الذم ال أعظـ منو ،ال إلو إال ىك ،كسمطانو كعظمتو

عما يقكؿ الظالمكف المعتدكف  عز كجؿٌ  كتقدس كتنزه تعالىأكبر منو الكبير الذم ال  ،منو عمىأ
عمك  ،درة عمك الق ،العمك بأقسامو الثبلث  -رحمو اهلل  –كىنا أثبت ابف كثير (2) .كبيران  عمكان 
  .كعمك القير ،الذات

كما لـ ، ما شاء كاف عارض لو ؛ بؿ فيك سبحانو ال م ،عف األضداد كاألنداد كىك متعاؿو 
 (3) [4]اإلخبلص:  َّمهجهينىنمنُّ لـ يكف كال مثؿ لو كقكلو يشأ 

 ،كاألكالد ،مف األزكاج ،المحدثيف عمىما يجكز  عميو" كمعناه المرتفع عف أف يجكز 
كاالحتجاب بالستكر عف أف تنفذ األبصار  ،عميوكاتخاذ السرير لمجمكس  ،كاألعضاء ،كالجكارح

 ،فإف إثبات بعض ىذه األشياء يكجب النياية ،ؾمكاف كنحك ذل إلىكاالنتقاؿ مف مكاف  ،إليو
كشيء مف ذلؾ غير الئؽ بالقديـ  ،كبعضيا يكجب التغير كاالستحالة ،كبعضيا يكجب الحاجة

  (5) .فصغر دكف جبللو كؿ كبير" ،ككبر الشأف ،" المكصكؼ بالجبلؿ ،(4) " عميوكال جائز 

كالمتنزه عف صفات  يعمالمست ،أم العظيـ الجميؿ الذم كؿ شيء دكنو فالكبير المتعاؿً 
كلو  ،كصفاتو ،ذاتو في" الكبير الذم لو الكبرياء  -رحمو اهلل  –قاؿ السعدم  ،المخمكقيف

                                                           

  (.2/661انظر: الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية )ج( 1)
 (.5/449انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 2)
 (. 1/149انظر: الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية )ج( 3)
 (.1/96البييقي، األسماء كالصفات )ج( 4)
 (. 1/99المرجع السابؽ )ج( 5)
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ده منيـ مف غير أف يرىما  عمىالمصرؼ عباده  (1) "قمكب أىؿ السماء كاألرض "  فيالكبرياء 
  (2) .يركه "

الذم ىك أكبر مف  ،كالجبلؿ ،ةكالعظم ،كالكبرياء ،كىك سبحانو المكصكؼ بصفات المجد
قمكب أكليائو  فيكلو التعظيـ كاإلجبلؿ  .عمىكأ كأجؿٌ  ،كأعظـ مف كؿ شيء ،كؿ شيء

 (3).ائويفكأص
لما  العمك كالكبر كالعظـ مناؼو  ،" كال شؾ أف ما كصؼ اهلل بو مف ىذه الصفات الجامعة

اسبة بيف ذات الخالؽ فبل من ،كمخالفة ذات الخالؽ لذات المخمكؽ ،كصؼ بو المخمكؽ منيا
 (4) .كما ال مناسبة بيف صفة الخالؽ كصفة المخمكؽ " ،كالمخمكؽ

تفسير قكلو " الكبير المتعاؿ " أم العظيـ الذم كؿ شيء  في -رحمو اهلل  –قاؿ الشككاني 
 (5) .كؿ شيء بقدرتو كعظمتو كقيره " عمى عمىعما يقكلو المشرككف أك المست يتعالالم ،دكنو

 العمك معاني أحد ىك الذم الذات عمك إثبات في كثير ابف الشككاني لؼخا كىنا قمت
، بكمالو كنقص سكء كؿ عف يتعالكالم، بقيره شيء كؿ عمى تعالىالم فيك، سبحانو لو الثابتة
 المتكمميف طريقة عمى ىمش كأنو، خمقو فكؽ بذاتو تعالىالم كىك، اآلخر معنىال يذكر لـ كلكنو
 .بحت تعطيؿ الذات عمك كتعطيؿ القير عمك فذكر، يركالق العمك صفة تأكيؿ في

 عاؿو  تعالىفمـ يثبت الشككاني رحمو اهلل مف خبلؿ تفسيره ليذه اآلية أف اهلل سبحانو ك 
رسالة  فيكما أثبتو  ،كال يحيط بو شيء مف المخمكقات ،كال يحصره ،بائف عنو ،فكؽ خمقو

فعندما سئؿ عف صفة العمك قاؿ " إف الصفات  فيمذىب السمؼ الصالح  فيياالتحؼ التي بيف 
كلـ يفرؽ  ،(6) " كؿ مكاف فيكعممو  ،بائف مف خمقو ،عرشو عمى مستكو  ،سمائو فياهلل سبحانو 

كمف  ،مف دكف تأكيؿ كال تعطيؿ ،ظاىرىا مع اعتقاد معناىا عمىبؿ أجراىا  ،بيف صفة كصفة
 عمىأ تعالىمنيجو الحقيقي كاهلل رسالتو ىك الذم يمثؿ  فيكلعؿ ما قرره  .دكف تشبيو كال تمثيؿ

  .كأعمـ
 :والعمو ثالثة أقسام

  .أم عبل كارتفع ،لالعرش استك  عمىك  ،فإنو فكؽ المخمكقات :عمك الذات -1

                                                           

 (. 1/224)ج الحسنىالسعدم، تفسير أسماء اهلل  (1)
  .(1/16الشنقيطي، األسماء كالصفات نقبل كعقبل )( 2)

 (.1/13ضكء الكتاب كالسنة )ج فى الحسنىانظر: القحطاني، الثمر المجتبى مختصر شرح أسماء اهلل ( 3)
 (، 1/23سماء كالصفات )ج(، الشنقيطي، منيج كدراسات آليات األ1/16الشنقيطي، األسماء كالصفات )ج( 4)
 (. 3/94الشككاني، فتح القدير )ج( 5)
 (. 1/18مذىب السمؼ )ج فىالتحؼ الشككاني،  (6)
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بؿ ال يقدر الخبلئؽ  ؛فبل يماثمو صفة مخمكؽ ،كىك عمك صفاتو كعظمتيا :عمك القدر -2
مضخضحضُّ تعالىقاؿ  ،كميـ أف يحيطكا ببعض معاني صفة كاحدة مف صفاتو

 [.110طو: ]  حط

كما  ،فنكاصييـ بيده ،الذم قير بعزتو كعمكه الخمؽ كميـ ،فإنو الكاحد القيار ،عمك القير -3
إيجاد ما لـ يشأه  عمىالخمؽ  فمك اجتمع ،كما لـ يشأ لـ يكف ،مانع فيوشاء كاف ال يمانعو 

لمخمكقات كميا كشدة افتقار ا ،منع ما حكمت بو مشيئتو عمىكلك اجتمعكا  ،اهلل لـ يقدركا
 (1) .مف كؿ كجو إليو

  -رحمو اهلل  -قاؿ ابف القيـ 
 مع عمك الشأف  كقيران  ذاتان  الكجكه جميعان  في"كلو العمك 

 ماؿ العمك فصار ذا نقصاف  لكف نفاة عمكه سمبكه إكػػػػ
 (2) فمو الكماؿ المطمؽ الرباف" حاشا مف إفؾ النفاة كسمبيـ

 معنىكىذا ال ،عمك الذات معنى فيآف عند اإلطبلؽ إال القر  فيكألفاظ العمك لـ تستعمؿ 
 (3) .مستمـز لمعاني العمك األخرل

 ابف تيمية فقد نقؿ شيخ االسبلـ  ،كتبيـ فيأدلة العمك  -رحميـ اهلل  -" كقد بسط العمماء 
 أف اهلل عاؿو  عمىالقرآف ألؼ دليؿ أك أزيد تدؿ  فيعف بعض أكابر اإلماـ الشافعي أنو قاؿ " 

 (4) .ذلؾ " عمىثبلثمائة دليؿ تدؿ  فيوكقاؿ غيره  ،كأنو فكؽ عباده ،الخمؽ عمى

 ،العرش عمى تعالىأنو سبحانو ك  في" كمف الحجة  -رحمو اهلل  –(5) قاؿ ابف عبد البر
رفعكا  ،شدة أك نزلت بيـ ،أف المكحديف مف العرب كالعجـ إذا كربيـ أمر ،فكؽ السمكات السبع

السماء يستغيثكف اهلل ربيـ تبارؾ  إلىبكا أيدييـ رافعيف مشريف بيا كنص ،السماء إلىكجكىيـ 

                                                           

 (. 1/200شرح القصيدة النكنية )ج لجكزية،اابف القيـ انظر: ( 1)
 (.1/73المتف القصيدة النكنية )جابف القيـ الجكزية، ( 2)
 (. 16/359)ج الفتاكلمجمكع ابف تيمية، انظر:  (3)
  (.5/121المرجع السابؽ )ج( 4)

يكسؼ بف عبد اهلل بف محمد بف النمرم المالكي، أبك عمر، مف كبار حفاظ الحديث، يقاؿ لو حافظ  (5)
ىػ. 463سنة  تكفيعمـ الكبلـ، لو مؤلفات عظيمة منيا )التمييد( ك )جامع البياف(،  فىالمغرب، لـ يدخؿ 

 (. 7/66األعياف كأنباء أبناء الزماف )ج كفيات  ،ابف خمكاف (،13/357جسير أعبلـ النببلء )الذىبي، انظر: 



 
 

116 
 

أكثر مف حكايتو ؛ ألنو  إلى فيومة مف أف يحتاج اىذا أشير كأعرؼ عند الخاصة كالع ،تعالىك 
 (1) .ـ مسمـ "عمييكال أنكره  ،أحد فيولـ يخالؼ  ،اضطرارم

 اليادي - 3
 :قكؿ اهلل عز كجؿ في سبحانو كما اسـ اليادم هلل عمىالسكرة ما يدؿ  فيلقد كرد 

ىكمكلكاكيقىقيفىفُّ  قكلو:ك  [،7الرعد: ] َّىئنئمئُّ

  [.33الرعد، ] َّ ٰهمهجههنمنخنحنُّ :كقكلو [،31الرعد: ] َّىليلمليك

كييدم  ،يميف القمكب بعد قسكتيا تعالىأنو  إلىإشارة  فيوقاؿ ابف كثير كىذا االسـ " 
شدتيا... كذلؾ ييدم القمكب القاسية ببراىيف القرآف  كيفرج الكركب بعد ،بعد ضمتيا لالحيار 

فسبحاف اليادم لمف  ،ا الكاصؿإلييا النكر بعد ما كانت مقفمة ال يصؿ إلييكيكلج  ،كالدالئؿ
كىك الحكـ العدؿ  ،الذم ىك لما يشاء فعاؿ ،كالمضؿ لمف أراد بعد الكماؿ ،يشاء بعد اإلضبلؿ

 (2)."المتعاؿ المطيؼ الخبير الكبير ،جميع الفعاؿ في

فإنو القادر  ،" المقصكد باليادم اهلل عز كجؿ َّىئنئمئُّ األكلىاآلية  فىف
 (3)كليس ألنبيائو إال مجرد اإلنذار". ،ذلؾ عمى

 َّىليلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفُّ كأما اآلية الثانية 
ىدايتيـ  لك أراد تعالىأم أفمـ ييأس الذيف الذيف آمنكا مف إيماف ىؤالء الكفار لعمميـ أف اهلل 

 (4).إيمانيـ في ليداىـ ؛ ألف المؤمنيف تمنكا نزكؿ اآليات التي اقترحيا الكفار طمعان 

كتقتضي مشيئتو  " أم يجعمو ضاالن  َّ ٰهمهجههنمنخنحنُّكأما اآلية الثالثة 
مماميلىلمليكىكُّكىذا كقكلو  الخير إلىفما لو مف ىاد ييديو  ،ضبللوإ

 .(5)[37]النحؿ:  َّ ريٰىينىنمنننزنرن

                                                           

  .(7/134المكطأ مف المعاني كاألسانيد )ج فى، التمييد لما ف عبد البربا( 1)
  .(8/21ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج (2)
  (.3/94الشككاني، فتح القدير )ج( 3)

 (. 3/116)ج مرجع السابؽال (4)
 (. 3/117)ج نفسو لمرجعا( 5)
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بشكؿ مفصؿ عند الحديث عف مراتب القدر "مرتبة المشيئة "  سيتـ تكضيح ىذه اآلياتك 
  .تعالىبإذف اهلل 

 ،مف يشاء مف عباده عمىبيدايتو  كمف   ،لكىك الذم ىد ،الحسنىاليادم مف أسماء اهلل 
 قاؿ ،طريؽ النجاة كىك االسبلـ عمىكدليـ  ،كصفاتو كألكىيتو معرفتو بربكبيتو عمىكدؿ خمقو 

أم الذم ييدم كيرشد عباده  :تفسيره " اليادم في -رحمو اهلل  – الشيخ عبدالرحمف بف سعدم
لىك  ،جميع المنافع إلى  ،ؽ كالتسديدتكفيكييدييـ ليداية ال ،كيعمميـ ما ال يعممكف ،دفع المضار ا 

طريؽ  كىك الذم بصر عباده كعرفيـ (1) منقاده ألمره إليوكيجعؿ قمكبيـ منيبة  ،لكيميميـ التقك 
 (2) .بقائو كدكاـ كجكده " فيما ال بد لو منو  إلىكؿ مخمكؽ  لكىد ،أقركا بربكبيتو حتىمعرفتو 

الحؽ ىي بما  إلىفتح القدير " ىداية اهلل سبحانو لعباده  في -رحمو اهلل  -قاؿ الشككاني 
رسالو لمرسؿ ،المخمكقات فيبو ليـ مف اآليات نص   نزالو الكتب ،كا  كصؿ بو العباد كخمقو لما يت ،كا 
اسمو  ى" كىدايتو كداللتو مف مقتض ،(3) ذلؾ مف العقكؿ كاألفياـ كاألسماع كاألبصار " إلى

أف يقكؿ " يا دليؿ الحيارم دلني  األثر المنقكؿ عف أحمد بف حنبؿ أنو أمر رجبلن  فىك  ،اليادم
  (4) .طريؽ الصادقيف كاجعمني مف عبادؾ الصالحيف " عمى

  :كجكه ةأربع عمىلئلنساف  تعالىكىداية اهلل  ،مطؼكاليداية ىي داللة ب

هيُّ  تعالىكما قاؿ  ،بجنسيا كؿ مكمؼ مف العقؿ كالفطنة اليداية التي عـٌ  :األكؿ

 [.50]طو: َّ مثهتمتهبمبهئمئ

نزاؿ القرآف عمىاليداية التي جعؿ لمناس بدعائو إياىـ  :الثاني كىك  ،ألسنة األنبياء كا 
 [.24]السجدة:  َّىبنبمبزبربُّ المقصكد بقكلو 

حقمفخفُّ بقكلو  معنىكىك ال ،لؽ الذم يختص بو مف اىتدتكفيال :الثالث
  [.17محمد: ] َّ مق

                                                           

 (. 1/242)ج الحسنىالسعدم، تفسير أسماء اهلل ( 1)
 (. 6/4638ابف منظكر، لساف العرب )ج( 2)
 (.2/505الشككاني، فتح القدير )ج( 3)

ابف تيمية، (، 9/271مف كتاب شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة )جاألكلياء كرامات ، لكائياال( 4)
  (.1/207)ج الفتاكلمجمكع 
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 (1) [.5محمد: ] َّ حبجبهئُّ  معنىال ،الجنة إلىاآلخرة  فياليداية  :الرابع

إثبات اسـ اليادم هلل عز  في -رحميما اهلل  –يتبيف مف خبلؿ ىذا أف الشككاني كافؽ ابف كثير 
  .الصراط المستقيـ إلى لكىادم الحيار  ،فيك ييدم القمكب القاسية ،كجؿ

 اهلل )واإللو(  -4

 :مكضعيف ىما فيإثبات اسـ اهلل جؿ كعبل  عمىلقد دلت سكرة الرعد 
متزترتيبىبُّ قكلو  فيسكرة الرعد  في تعالىقرر اهلل  :المكضع األكؿ

 .قيـ كخمؽ السمكات كاألرضأنو ال إلو إال ىك ؛ ألنيـ معترفكف بأنو ىك الذم خم َّىتنت

كىـ مع ىذا  ،كىك ربيا كمدبرىا [،87الزخرؼ:] َّ جكحكمقحقمفخفحفُّ
 ىكأكلئؾ اآللية ال تممؾ ألنفسيا كال لعابدييا بطريؽ األكل ،قد اتخذكا مف دكنو أكلياء يعبدكنيـ

 (2) .كال ضران  نفعان 

زئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرُّ  تعالىقكلو  في كأما اآلية الثانية

كال  ،مقر لو بالربكبية كاأللكىية ،أنا مؤمف بو معترؼ ،أم ىذا الذم تكفركف بو (3) َّمئ
ليوك  ،جميع أمكرم فيتككمت  عميو ،يستحؽ العبادة كاإليماف بو سكاه  (4) .أرجع كأنيب ا 

كالتكبة مف  ،اهلل إلىالرجكع  عمىكحث ليـ  ،تعريض لمكفار فيو" ك  -رحمو اهلل  –قاؿ الشككاني 
 (5) .االسبلـ " فيؿ كالدخك  ،الكفر

( جؿ هللإثبات اسـ اهلل األعظـ )ا في  -رحميما اهلل  –قمت ىنا يتكافؽ الشككاني مع ابف كثير
كمنيا نثبت صفة اإلليية هلل  ،مكاضع كثيرة مف كتابو في تعالىجبللو كىما اسماف ثابتاف هلل 

نتمتزترتيبىبُّسكرة الرعد  فيذلؾ  عمىكمف اآليات التي تدؿ  ،تعالى

الرعد: ] َّ مئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرُّ كقكلو  [،16: ]الرعد َّىت

                                                           

  (.1/60الثمر المجتبي ) القحطاني،نظر: ا (1)

  (.2/678انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 2)

 . 91صفحة  ىذه اآلية تـ الحديث عنيا بشكؿ مفصؿ عند الحديث عف عبكدية التككؿ( 3)
 (. 2/678انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج (4)
  (.3/112الشككاني، فتح القدير )ج( 5)
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ذك األلكىية  ،" اهلل المألكه المعبكد -رحمو اهلل  -قاؿ الشيخ عبد الرحمف السعدم  [،30
 (1) .لما اتصؼ بو مف صفات األلكىية التي ىي صفات الكماؿ " ،خمقو أجمعيف عمىكالعبكدية 

كلـ  ،ىك اسـ اهلل األعظـ :كقيؿ ،ة المقدسةعميلذات الا عمىكىك عمـ  ،كاهلل ىك المعبكد بحؽ
فيك يطمؽ  ،المعبكد سكاء كاف بحؽ أك باطؿ عمىأما اإللو فإنو يطمؽ  ،ـ بيذا االسـ غيرهيتس  
 (2) .غيره عمىاهلل ك  عمى

ألكىيتو  عمىفإنو داؿ  ،اعميكالصفات ال ،الحسنىجميع األسماء  عمىكاسـ اهلل داؿ 
المنزىة  ،كصفاتو ىي صفات الكماؿ ،أضدادىا عنو يفت اإلليية لو مع نالمتضمنة لثبكت صفا
 الحسنىسائر األسماء  تعالىكليذا يضيؼ اهلل  ،كعف العيكب كالنقائص ،عف التشبيو كالمثاؿ

الرحمف  :فيقاؿ [.180األعراؼ: ] َّ زئرئُّّٰ ىذا االسـ العظيـ كقكلو إلى
كنحك  ،كال مف أسماء العزيز ،هلل مف أسماء الرحمفكال يقاؿ ا ،مف أسماء اهلل ،كالعزيز ،الرحيـ
 (3) .ذلؾ

 تعالى -" إنو أشير أسماء الرب  :عف ىذا االسـ العظيـ "اهلل" -رحمو اهلل  - (4) قاؿ الخطابي
ككذلؾ جعؿ أماـ سائر األسماء كخصت بو كممة  ،الذكر كالدعاء في كأعبلىا محبلن  -

قد  ،ـ بو أحدلـ يتس   ،كىك اسـ ممنكع ،اإليماف ككقعت بو الشيادة ؛ فصار شعار ،اإلخبلص
 (5) .فمـ يدع بو شيء سكاه " ،قبض اهلل عنو األلسف

  الخالق -5

المساف "  فيكجاء  (6) المبدع لمشيء المخترع لو ال عف مثاؿ سابؽ تعالىاسـ مف أسماء اهلل 
  (7) .التنزيؿ ىك اهلل الخالؽ البارئ المصكر " فيالخبلؽ 

كال تجكز ىذه الصفة باأللؼ كالبلـ لغير اهلل عز  ،الخالؽ كالخبلؽ تعالى " كمف صفات اهلل
  (8) .كىك الذم أكجد األشياء جميعيا بعد أف لـ تكف مكجكدة " ،كجؿٌ 

                                                           

 (. 1/164)ج الحسنىالسعدم، تفسير أسماء اهلل ( 1)
 (.1/56انظر: الزحيمي، التفسير المنير )ج( 2)
 (. 1/56انظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف )ج( 3)
حمد بف محمد بف إبراىيـ ابف الخطاب البستي، أبك سميماف، فقيو، محدث، لو تصانيؼ عديدة منيا " بياف ( 4)

 (. 2/273األعبلـ )ج : الزركمي،صبلح غمط المحدثيف " ك " غريب الحديث "، انظرإعجاز القرآف " ك " إ
  .(31-1/30الخطابي، شأف الدعاء )ج( 5)
 (. 1/252(، المعجـ الكسيط )ج1/230انظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج( 6)
 (. 2/1243ابف منظكر، لساف العرب )ج( 7)
 (. 7/16يب المغة )جتيذاألزىرم، (، 2/1244المرجع السابؽ )ج( 8)
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يجاده تعالىكثرة خمؽ اهلل  عمىكتدؿ  ،كالخبلؽ مف أفعاؿ المبالغة مف الخالؽ قاؿ  ،كا 
 [.86الحجر: ] َّمحجحمجحجمثُّ تعالى

 فيياالمتصرؼ  ،المالؾ ألزمة األمكر ،كاهلل الخالؽ لؤلشياء" -رحمو اهلل–ر قاؿ ابف كثي
كما لـ يشأ لـ  ،الذم ما شاء كاف ،مشيئتو فىفالجميع ممكو كتحت قيره كقدرتو ك  ،اعمييالقادر 
فبل إلو غيره كال رب  ،كال صاحبو ،كال كلد ،كال كالد ،كال عديؿ ،كال كزير ،فبل نظير لو ،يكف
 (1).سكاه"

مئخئحئجئُّ قكلو  فيإثبات اسـ الخالؽ هلل كما  عمىسكرة الرعد ما يدؿ  فيلقد كرد 
فبل يكجد خمؽ  ،الخمؽ أف اهلل ىك الخالؽ فيفاألصؿ  ،[16الرعد: ] َّ خبحبجبهئ

 ،ذلؾ مشاركة بكجو مف الكجكه فيما كاف ليس لغيره  " كائنان  ،كال يكجد خالؽ سكاه ،غير خمقو
خالؽ كؿ  تعالى أنو ترل ،خالؽ كؿ شيء مما يصح أف يككف مخمكقان  أنو معنىكال :قاؿ الزجاج

كصكرىا  ،كسكاىا بحكمتو ،" الذم خمؽ جميع المكجكدات كبرأىا (2) شيء كىك غير مخمكؽ "
 (3) .ىذا الكصؼ العظيـ " عمىكال يزاؿ  ،لـ يزؿ ككى ،بحمده كحكمتو

إثبات اسـ  في -مو اهلل رح –ىنا يتفؽ مع ابف كثير  -رحمو اهلل  –قمت كالشككاني 
 ىمقتض عمىالمقدر لؤلشياء  معنىب ،إذ الخالؽ مف أسماء اهلل عز كجؿ ،الخالؽ هلل جؿ كعبل

نبغي أف في ،كمف مقتضيات ىذا االسـ أف الخالؽ ىك اهلل كحده ال أحد سكاه ،إرادتو كمشيئتو
 ،األبد إلىالجنة  فيد لكي يفكز بكمتا الداريف كيسع ،العبادة بكؿ أشكاليا اإلنساف إليويكجو 

 .ه بالعبادة فقد ضؿ سكاء السبيؿغير  إلىأما إف تكجو  ،قيفباليمتمئ قمبو في
 الحكم  -6

 .كالحكـ اسـ ثابت لو بالكتاب كالسنة ،يكصؼ اهلل عز كجؿ بأنو الحاكـ كالحكـ

حكـ فيالحكـ  إليوكىك الذم  ،إال أف الحكـ أبمغ مف الحاكـ ،كاحد معنىكالحكـ كالحاكـ ب
 (4) .كأصؿ الحكـ منع الفساد كالظمـ كنشر العدؿ كالخير ،سائر األمكر فيفصؿ كيقضي كي

                                                           

 .(3/236تفسر ابف كثير )ج( 1)
 (. 3/102الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
 (. 1/95القحطاني، الثمر المجتبى )ج( 3)
  .(1/121الكتاب كالسنة )ج فىالسقاؼ، صفات اهلل عز كجؿ الكاردة ( 4)
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كمعاني ىذه األسماء متقاربة  ،كالحاكـ الحكيـ " مف صفات اهلل الحكـ ك  (1)قاؿ األزىرم
خكُّمختار الصحاح  في" جاء  ، (2)اإليماف بأنيا مف أسمائو" عميناكاهلل أعمـ بما أراد بيا ك 
 (3)."تغيير كال بنقض حكمو يتعقب أحد ال أم [،41]الرعد:  َّحلخلجلمكلك

الذم ال  ،الحكـ " أم ىك أحكـ الحاكميف معنىتفسير  في -رحمو اهلل  –قاؿ ابف كثير 
 (4)."يجكر كال يظمـ أحدان 

كيغني  ،ىذا كيميت ىذا  ييحيك  ،رفع ىذا كيضع ىذافي ،خمقو في" أم يحكـ ما يشاء 
.. كال يتعقب أحد حكـ اهلل سبحانو .األدياف عمىعزة االسبلـ كعمكه كقد حكـ ب ،ىذا كيفقر ىذا

فيذه األحكاـ التي  ،كالجزائي ،كالقدرم ،ىذا حكمو الشرعي في" كيدخؿ  (5) بنقص كال تغيير "
القسط  عمىبؿ ىي مبنية  ؛كال نقص فيياال خمؿ  ،غاية الحكمة كاإلتقاف فيتكجد  فييايحكـ اهلل 

فإنو قد يكافؽ  ،بخبلؼ حكـ غيره ،فيياالقدح  إلىكال سبيؿ  ،حدأيتعقبيا فبل  ،كالعدؿ كالحمد
 (6) .الصكاب كقد ال يكافقو "

نما ىك بحسب  ،كال يحـر حبلالن  كلكف قضاءه ال يحؿ حرامان  ،فالحاكـ الدنيكم يقضي كا 
اختبلؼ كال  فيوفيك الحؽ المحض الذم ال يمكف أف يقع  تعالىأما حكـ اهلل  ،الظاىر فقط

لكف  ،تعالىفالحكـ يثبت هلل سبحانو ك  (7) كىذا كجو الفرؽ بيف صفة اهلل كصفة المخمكؽ ،بسل
 (8) .فقد يكافؽ الحؽ كقد ال يكافقو " ،كحكـ المخمكؽ اهلل أعمـ بو ،حكـ اهلل بالحؽ دائمان 

                                                           

المغة  فىمنصكر، كاف رأسا محمد بف أحمد بف األزىر بف طمحو األزىرم اليررم المغكم الشافعي، أبك ( 1)
، الحسنىكالفقو، ثقة ثبتا دينا، مف تصانيفو كتاب تيذيب المغة، ككتاب التفسير، ككتاب الركح، ككتاب األسماء 

 (. 12/328سير أعبلـ النببلء )جالذىبي،  :ىػ، انظر 37سنة  تكفي
 (. 2/951(، ابف منظكر، لساف العرب )ج4/69األزىرم، تيذيب المغة )ج( 2)
 (. 1/467الرازم، مختار الصحاح )ج (3)
 (. 8/435ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 4)
 (. 3/125الشككاني، فتح القدير )ج( 5)
 (. 374السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص( 6)
 (. 8/2الشنقيطي، سمسمة األسماء كالصفات )( 7)
 المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة. ( 8)



 
 

122 
 

الدنيا  فيالذم يحكـ بيف عباده  ،العدؿ (1) قاؿ السعدم رحمو اهلل " كمف أسمائو الحكـ
كال يجازم العبد بأكثر مف  ،كال يحمؿ أحد كزر أحد ،كقسطو فبل يظمـ مثقاؿ ذرة ،رة بعدلوكاآلخ
 (2) .حقو " إليوفبل يدع صاحب حؽ إال كصؿ  ،أىميا إلىكيؤدم الحقكؽ  ،ذنبو

كيبيف لعباده جميع  ،بشرعو تعالىحكـ في ،كؿ شيء فيالحكـ  إليوكالحكـ العدؿ الذم 
 ،ةالحكيممف الطرؽ العادلة  ،كيفصؿ بيف المتنازعيف ،متخاصميفالطرؽ التي يحكـ بيا بيف ال

ـ منيا ما عمييجرم في ،بأحكاـ القضاء كالقدر فيياكيحكـ  ،فيواختمفكا  فيماكيحكـ بيف الناس 
 ،كيقضي بينيـ يكـ الجزاء كالحساب ،تقتضيو حكمتو كيضع األشياء مكاضعيا كينزليا منازليا

ـ بالعذاب يعترفكف لو عمييمف قضي  حتىحكمو  عمىخبلئؽ كيحمده ال ،قضي بينيـ بالحؽفي
 (3) .كأنو لـ يظمميـ مثقاؿ ذرة ،بالعدؿ

فاهلل  ،تعالىاسـ الحكـ هلل  معنى في  -رحميما اهلل  –قمت الشككاني ىنا كافؽ ابف كثير
 ،الضعفاء عمىفبل قير لؤلقكياء  ،كليست األىكاء المتحكمة المتعصبة ،كحده ىك الحاكـ لمنفكس

  .كال ناقض كال مغير كال راد لحكمو ،إنما ىك الرحمة كالعدؿ كاإلحساف ،الفقراء عمىكال األغنياء 
 الشييد  -7

األرض  فيكال يعزب عنو مثقاؿ ذرة  ،الذم ال يغيب عنو شيء ،الشييد تعالىإف مف أسماء اهلل 
 عميـ  ،مشاىد لو ،كؿ شيء عمىبؿ ىك المطمع  ؛كال يغيب عف عممو شيء ،السماء فيكال 

 (4) .بتفاصيمو
ذا أضيؼ  ،عميـ فيك ال فإذا اعتبر العمـ مطمقان  ،كىك مف أبنية المبالغة ،كزف فعيؿ عمىكىك  كا 
ذا أضيؼ  ،األمكر الباطنة فيك الخبير إلى  (5) .األمكر الظاىرة فيك الشييد " إلىكا 

                                                           

 سننو، فى"، ]أخرجو أبك داكد  إن هللا هو الحكم، وإلٌه الحكمكسمـ "  عميواهلل  صمىقكلو  دليؿ ىذا االسـ( 1)
([، كحكـ 5387ح ، 8/226النسائي، السنف الصغرل، )]([، ك4955، ح 4/289باب تغير االسـ القبيح، )

 سنف أبك داكد كالنسائي صحيح.  فىاأللباني  عميو
القحطاني، (، 1/66الثمر المجتبى )ج: القحطاني، (، كانظر1/185)ج الحسنىالسعدم، تفسير أسماء اهلل ( 2)

، كالفضائؿ )ج فىعقيدة المسمـ  تعظيـ اهلل جؿ جبللو " تأمبلت المزيد، (، 1/286ضكء الكتاب كالسنة، المفيـك
 (.1/132كقصائد " )ج

 (،1/185)ج نىالحستفسير أسماء اهلل السعدم، (، 2/285اليراس، شرح نكنية ابف القيـ )جانظر:  (3)
 (. 1/432)ج الحسنىكهلل األسماء  الجميؿ،

 (. 3/433انظر: ابف القيـ، مدارج السالكيف )ج( 4)
 (. 4/2348ابف منظكر، لساف العرب )ج (5)
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ملخل ُّ  تعالىقاؿ  ،صفة الشيادة بداللة المطابقة عمىك  ،ذات اهلل عمىفاسـ الشييد يدؿ 
القرآف يجد أف اهلل قد  فيكالمتأمؿ  [،19عاـ: ]األن َّحنخنجنيمممىمخمجمحميلىل
ىمممخمُّ فقاؿ عز مف قاؿ  ،ذلؾ سكرة الرعد ما يثبت فيكقد كرد  ،شييدان  نفسوى سم

  -رحمو اهلل  –قاؿ ابف كثير [،43الرعد: ] َّينىنمنخنحنجنيم
كشاىد  ،بمغت عنو مف الرسالة فيماشاىد  .كـعميك  عمىتفسيرىا " أم حسبي اهلل ىك الشاىد  في
" فيك يعمـ صحة رسالتي كصدؽ دعكاتي  ،(1) تفتركنو مف البيتاف " فيماكـ أييا المكذبكف عمي

 (2) .كيعمـ كذبكـ "

مميلامىليكملىكمكلكاكيقُّ  مكضع أخر  فيكجاء 
شيد " فاهلل ي -رحمو اهلل  –قاؿ ابف كثير  [،166النساء: ] َّ ىنننمنرنزن

كىك القرآف العظيـ الذم ال يأتيو الباطؿ مف بيف يديو  ،الكتابعميؾ بأنؾ رسكلو الذم أنزؿ  لؾ
  .كال مف خمفو

 لمف البينات كاليد ،عميوعممو الذم أراد أم يطمع العباد  فيو" أم يلىل"
مف العمـ بالغيكب مف الماضي  فيوكما  ،كيأباه كما يكرىو ،كالفرقاف كما يحبو كيرضاه

 ،عمميا نبي مرسؿ كال ممؾ مقربالتي ال يى  ،المقدسة تعالىمف ذكر صفاتو  فيوكما  ،كالمستقبؿ
  .عممو اهلل بوإال أف يي 

 تعالىمع شيادة اهلل  ،ؾعميؾ كأنزؿ إليأم بصدؽ ما جاء كأكحي  "رنمم" 
 (3) ." باهلل شييدان  فىلؾ كك

ا ال يعممو م عمىالشييد " المطمع  معنىتفسير  في -رحمو اهلل  –(4)قاؿ الحميمي
ف كاف ال يكصؼ بالحضكر الذم ىك  معنىك  ،المخمكقيف إال بالشيكد كىك بالحضكر ذلؾ أنو كا 

                                                           

 (. 2/686ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
 (. 3/125الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
 .(2/476ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 3)
ىك الحسيف بف الحسف بف محمد بف حميـ البخارم الشافعي، القاضي، العبلمة، رئيس المحدثيف كالمتكمميف ( 4)

المذاىب، كاف متقننا، سياؿ الذىف، مناظرا، طكيؿ الباع  فىبما كراء النير، أحد األذكياء، كمف أصحاب الكجكه 
 (،3/35سير أعبلـ النببلء )جالذىبي، ، انظر: ىػ143سنة  تكفيسة، فىاألدب كالبياف، كلو تصانيؼ ن فى
  .(4/221األنساب )ج، لسمعانيا
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 عمى فىكما يخ عميو فىفإف ما يجرم كيككف مف خمقو ال يخ ،المكاف فيالمجاكرة أك المقاربة 
 (1) .البعيد النائي عف القـك ما يككف منيـ "

شاىد  :يقاؿ ،لشييد ىك الذم ال يغيب عنو شئ" ا  -رحمو اهلل  –(2) كقاؿ ابف األثير
 ،جميع األشياء عمى المطمع (3) أم أنو حاضر يشاىد األشياء كيراىا ،عميـ كعالـ ك  ،كشييد

 ،صغيرىا ككبيرىا ،كأبصر جميع المكجكدات دقيقيا كجميميا ،كجمييا فيياسمع جميع األصكات خ
 (4) .ا عممكا "عباده بم عمىالذم شيد لعباده ك  ،كأحاط عممو بكؿ شئ

ى كاف مف باب أكل ،السرائر كالنيات عمى مطمعان  ،اتفيدقائؽ الخ عمى " فإذا كاف اهلل رقيبان 
 (5) .أم بالجكارح " :كىي األفعاؿ التي تفعؿ باألركاف .الظكاىر كالجميات عمى شييدان 

ف المتأمؿ  ه بعض عباد ىفإنو قد سم ،نفسو شييدان  ىالقرآف يجد أف اهلل كما سم فيكا 
ىيخيميحيجييهىهمهجهينىنُّ كما قاؿ سبحانو  شييدان 
مسخسحسجسمخُّ  تعالىكقكلو  [،89]النحؿ:  َّٰىٰرٰذيي

 فيكال يمـز مف ذلؾ اتفاؽ الخالؽ كالمخمكؽ  ، [،78الحج: ] َّحضخضجضمصخصحص
 تعالىىذه المسألة ككضح أف اهلل  -رحمو اهلل  - (6) كقد ذكر الشيخ الحافظ الحكمي ،المسمى
 ،رحيمان  نفسو رؤكفان  ىكسم ،بصيران  سميعان  اإلنسافكأخبرنا أنو جعؿ  ،بصيران  و سميعان نفس ىقد سم

 ىكسم كىك شييد ، يـحكبعض عباده  ىكسمحكيـ كىك  ،كأخبر أف نبيو بالمؤمنيف رؤكؼ رحيـ
فميس  ،فبل يمـز مف اتفاؽ التسمية اتفاؽ األسماء كمقتضياتيا ،كغير ذلؾ بعض عباده شييدان 

                                                           

  .(1/125البييقي، األسماء كالصفات )ج( 1)
، صمىىك المبارؾ بف محمد بف محمد بف عبدالكريـ بف عبد الكاحد الشيباني، أبك السعادات، الجزرم، المك ( 2)

، مجد الديف، صاحب جامع األصكؿ كتميز الحديث كغير ذلؾ، القاضي، الرئيس العبلمة البارع، األكحد، البميغ
ابف (، 1/52(، شذرات الذىب )ج16/45سير أعبلـ النببلء )جالذىبي،  :ىػ بالمكصؿ، انظر166سنة  تكفي
 (.4/141األعياف )ج كفيات ، خمكاف

  .(4/173أحاديث الرسكؿ )ج فىابف األثير، جامع األصكؿ ( 3)
 (. 3/433مدارج السالكيف )جابف القيـ،  :(، كانظر1/211)ج الحسنىاهلل السعدم، تفسير أسماء ( 4)
  (.1/269عقيدة المسمـ )جالقحطاني، (، 2/89اليراس، شرح نكنية ابف القيـ )ج( 5)

قرية  فىكلد  الحكمي: فقيو أديب، مف عمماء )جيزاف( بيف الحجاز كاليمف عمىحافظ بف أحمد بف ىك ( 6)
ة المضايا، جنكبي جيزاف. كنشأ بدكيا يرعى الغنـ ثـ قرأ القرآف. كلما بمغ السادسة عشرة )السبلـ( التابعة لمدين

ككميا رسائؿ "  مف كتبو المطبكعة بدأ بطمب العمـ كىك يكاصؿ رعي غنمو. ثـ تفرغ لمدراسة فظير فضمو
"،  نيج الرسكؿ فىكؿ األص" ك "  أحكاؿ السند كالمتكف فىالمكنكف  ؤلمؤل" ك " ا العقيدة فىلجكىرة الفريدة ا

 (. 2/159األعبلـ )ج الزركمي، :ىػ. انظر1377سنة  تكفيكغيرىا، 
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كال الشيادة  ،كال الرحمة كالرحمة ،كال الرأفة كالرأفة ،كال البصر كالبصر ،عالسمع كالسم
كال المحدث الكائف بعد أف لـ يكف كاألكؿ اآلخر  ،كما أنو ليس المخمكؽ كالخالؽ ،كالشيادة

ككؿ ما  ،كليس الفقير العاجز عف القياـ بنفسو كالحي القيكـ الغني عما سكاه ،الظاىر الباطف
دائمة  ،أزلية بأزليتو ،الئقة بجبللو ،فصفات الخالؽ الحي القيـك قائمة بو ،وإليسكاه فقير 
الكماؿ  تعالىبؿ لو  ؛لـ تسبؽ بضد كلـ تعقب بو ،كال يزاؿ كذلؾ ،لـ يزؿ متصفا بيا ،بديمكميتو

و اهلل ب  فمف شى  َّ حيجييهمهىهجهينُّ كقد قاؿ عف نفسو  ،كأبدان  المطمؽ أكالن 
كصؼ اهلل بو  فيماكليس  ،عنو ما كصؼ بو نفسو فقد كفر فىنكمف  ،بخمقو فقد كفر تعالى

 (1) .نفسو كرسكلو تشبيو

 السورة  فيالصفات الواردة  :ثانيا
 :قسمين إلىإن صفات اهلل جل جاللو تنقسم 

كىي صفات ال تنفؾ عف ذاتو  ،لـ يزؿ كال يزاؿ فيماكىي ما استحقو  ،صفات ذاتية :أحدىما
لعمـ كاإلرادة كالسمع كالبصر كالممؾ كالعظمة كالكبرياء كالعزة كالعمك كالحياة كالقدرة كا ،سبحانو

 (2) .كنحك ذلؾ
 ،كىي صفات تتعمؽ بالمشيئة ،ال يزاؿ دكف األزؿ فيماكىي ما استحقو  ،فعمية صفات  :كاآلخر

 (3) .كالخمؽ كالرزؽ كاإلحياء كاإلماتة كالعفك كالعقكبة كالنزكؿ كالمجيء كنحك ذلؾ
 سورة الرعد  فيىذا التقسيم لشرح الصفات الواردة  عمىء اهلل وسأعتمد إن شا

 -:الصفات الذاتية  :أول

 -:إثبات صفة العمم  . أ

 : آيات أربع في كجؿ عز هلل العمـ صفة إثبات عمى السكرة دلت كلقد 

 [،9الرعد: ] َّ يقىقيفىفيثُّ  :تعالى قاؿ: األكلى اآلية
 يغيب كمما العباد يشاىده مما شيء كؿ يعمـ مأ"  تفسيرىا في  -رحمو اهلل  –كثير ابف قاؿ
 (4) ".شيء عميو فىيخ كال، عنيـ

                                                           

 (.1/211عمـ األصكؿ )ج إلىانظر: الحكمي، معارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ ( 1)

 (. 1/276جاألسماء كالصفات ) : البييقي،( انظر2)
 المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة.  (3)
 .(2/661جلقرآف العظيـ )( ابف كثير، تفسير ا4)
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 بجميع المحيط التاـ عممو عف تعالى يخبر"  آخر مكضع في -رحمو اهلل  – كثير ابف كقاؿ
 مف ستحيكافي، عممو الناس ليحذر؛  كلطيفيا دقيقيا، ككبيرىا صغيرىا، كحقيرىا جميميا، األشياء

 الخائنة العيف يعمـ تعالى فإنو، يراه أنو يعمـ مف مراقبة كيراقبكه، تقكاه حؽ كيتقكه، الحياء حؽ اهلل
ف  (1) ". كالسرائر الضمائر مف الصدكر خبايا عميو تنطكم ما كيعمـ، أمانة أبدت كا 

، كالمآب المرجع إليو كأنو، كاألرض السمكات غيب عالـ أنو تعالى يخبر"  أخر مكضع في كقاؿ
، عميو كالتككؿ بعبادتو تعالى فأمر، كاألمر الخمؽ فمو، الحساب يكـ عممو عامؿ كؿ فىكسيك 
 . إليو كأناب عميو تككؿ مف كاؼو  فإنو

 بأحكاليـ عميـ  ىك بؿ ؛المكذبكف عميو ما عميو فىيخ فميس"  تعممكف عما بغافؿ ربؾ كما" 
ـ   ذلؾ عمى كسيجزكف، كأقكاليـ  الداريف في ـعميي بؾكحز  كسينصرؾ، كاآلخرة الدنيا في الجزاء أت

." (2)  

نتمتزترتيبىبنبمبزبربُّ تعالى قاؿ: االثانية اآلية 
 األمكر ىذه الذم بالغيب كعممو، باألمكر سبحانو إحاطتو لبياف اآلية فيذه [،8الرعد: ] َّىت

 أك ذكر أك، مضغة أك، عمقو مف بطنيا في ىأنث كؿ تحممو ما يعمـ سبحانو فيك، منو المذككرة

]لقماف:  َّخكحكجكمقحقُّ  تعالى لقكلو. شقي أك سعيد أك، قبيح أك حصبي أك، ىأنث

]النجـ:  َّمثحجهتمتختحتجتهبمبخبحبجبهئمئُّ  :كقكلو [،34
32.] (3) 

 عالـ تعالى أنو أم [،42الرعد: ] َّميخيحيجيٰهُّ  تعالى قكلو: الثالثة اآلية
 (4) .بعممو عامؿ كؿ كسيجزم، شر أك خير مف كالضمائر السرائر بجميع

 عمـ عنده مف أم [،43]الرعد:  َّ ينىنمنخنُّ  تعالى قكلو: الرابعة يةاآل
 يستشيد ال اهلل أف األشبو ألف؛  الزجاج اختاره القكؿ كىذا، سبحانو اهلل كىك، المحفكظ المكح
 (5) .بغيره خمقو عمى

                                                           

 (.7/135ج( المرجع السابؽ )1)

 .(4/364ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج (2)
 (. 3/94انظر: الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
 (. 2/686انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 4)
 (.3/125انظر: الشككاني، فتح القدير )ج( 5)
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فقد ثبت  ،صفة ذاتية هلل عز كجؿ ىكى ،تعالىصفة العمـ هلل   -رحمو اهلل  –أثبت الشككاني
فقد تقرر باألدلة مف الكتاب كالسنة أف عمـ اهلل  ،كثير مف آيات القرآف كاألحاديث فيمو عم

ال انقمب العمـ جيبلن  ،كال يصح أف يقدر كقكع غير ما عممو ،كأنو قد سبؽ كؿ شيء ،أزلي  ،كا 
كال  ،كقد عمـ ما يككف قبؿ أف يككف ،؛ ألف عممو عز كجؿ سابؽ أزلي كذلؾ ال يجكز اجماعان 

 (1) .يف أىؿ الحؽ مف ىذه الحثيثةخبلؼ ب

 فىال يخ ،عالـ بجميع المكجكدات كمحيط بجميع المعمكمات تعالىذلؾ أف اهلل  معنىك 
 فيجاءت  ،ذلؾ كثيرة مف الكتاب كالسنة عمىكاألدلة  ،السماء فياألرض كال  فيشيء  عميو

 ،كيعمـ ،ان عميمككنو كلما اشتؽ منيا ك ،قائـ بذاتو ،أنو عالـ بعمـ ىك صفة لو :ىآيات ال تحص
 تعالىكقاؿ  ،[62]العنكبكت:  َّ جعمظحطمضخضُّ تعالىقاؿ  .كأحاط بكؿ شيء عممان 

 ،[2]سبأ:  ٌٍََُِّّّّّّّٰٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهُّ 

مكلكحكخكجكمقحقمفحفخفجفمغجغمعجعمظُّكقكلو 

 [،22الحشر: ] َّجئحئييىيُّ كقكلو  [،59األنعاـ: ] َّ ملخلحلجل
 [.14لممؾ: ا] َّمهجهينىنمنخنحنُّ كقكلو 

 ،كأف عممو سبحانو شامؿ لكؿ شيء ،فأفادت ىذه اآليات كغيرىا إثبات صفة العمـ لو
كما لـ يكف لك كاف كيؼ  ،كما يككف ،كبالسر كالعبلنية ،عمـ بالكميات كالجزئياتفي ،كمحيط بو

  (2) .كعالـ ما غاب مف االحساس كما حضر ،كاآلخرة كالدنيا ،يككف ؟ فيك عالـ السر كالعبلنية
فيك عالـ بعمـ قائـ بذاتو قديـ أزلي الـز لنفسو  ،تعالىفالعمـ صفة مف صفات اهلل ذاتو 

كما  ،يعمـ ما كاف ،ةفيخا عميو فىكال تخ ،المحيط بكؿ شيء عميـ كىك سبحانو ال ،المقدسة
  .كما لـ يكف لك كاف كيؼ يككف ،يككف

 ،غير عالـ تعالىمف يزعـ أنو  عمىأشد االنكار  -رحمو اهلل  -كقد اشتد انكار الشككاني 
عنو قكلو "  حكى حيث  ،(3) الجبائي يعمرأسيـ أبك  عمىك  ،كالمعتزلة ،كينكر عمـ اهلل األزلي

                                                           

 (11/5330زيادة العمر كنقصو مف الدالئؿ )ج فىما كرد  عمىفاضؿ تنبيو األالشككاني،  :انظر (1)

 (. 5/246الشككاني، فتح القدير )انظر:  (2)
ىػ، انظر 133بالبصرة سنة  تكفيىك محمد بف عبد الكىاب البصرم، شيخ المعتزلة، كصاحب التصانيؼ، ( 3)

 (. 3/189ة )ج، النجـك الزاىر بف تغرما(، 17/521سير أعبلـ النببلء )ج: الذىبي، 
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أف كؿ ما يعممو اهلل  ،ىذه المقكلة الخاسرة معنىك  ،(1) كاهلل ال يعمـ مف نفسو إال ما يعمـ ىك "
  .كبيران  اهلل عما يقكؿ عمكان  تعالىيعممو ىذا الجبائي 

التي ليس  ،تعالىاهلل سبحانو ك  عمى" كانظر ىذه الجرأة  -رحمو اهلل  –قاؿ الشككاني 
ىذا المضيؽ ؟  فيكيدخؿ نفسو  ،أنييؽ مثؿ ىذا النييؽ ،الكيؿ عمىا ألـ أبي في ،بعدىا جرأة

 معنىميف الممعكنة ؟ أك نقؿ الناقمكف كممة تقارب اليكىؿ سمع السامعكف بيميف أفجر مف ىذه 
 (2) .ما يقارب ىذا الفجكر ؟ " إلىكممة الممعكنة ؟ أك أبمغ مفتخر إيمانو ىذه ال

فما ظنؾ مف  ،فقد خاب كخسر مف أثبت لنفسو مف العمـ ما ال يعممو إال اهلل مف عباده 
 (3) .كأقسـ أف اهلل ال يعمـ مف نفسو ىك إال ما يعممو ىك ؟ " ،جاكز ىذا كتعداه
فمك لـ يكف اهلل  ،مف ىك عالـ كالعمـ صفة كماؿ المخمكقات فيذلؾ أف  إلىباإلضافة 

المخمكقات إنما استفادة مف خالقو  فيككؿ عمـ  ،المخمكقات مف ىك أكمؿ منو فيلكاف  عالمان 
 (4) .كفاقد الشيء ال يعطيو ،ككاىب الكماؿ أحؽ بو

 ؾيدر  بيا، كجؿ عز هلل صفة كالعمـ"  الكاسطية العقيدة شرح في اليراس خميؿ الدكتكر قاؿ
 اسـ إثبات الصفة ىذه فىك ، شيء منيا عميو فىيخ فبل، عميو ىي ما عمى المعمكمات جميع

 كماؿ: معنىب، الخبير اسمو اثبات ككذلؾ، الصكاب إال يفعؿ كال يقكؿ ال الذم: كمعناه، الحكيـ 
 مف كدؽ فىخ ما كؿ إلى عممو ككصكؿ، التفصيؿ كجو عمى باألشياء حاطةكاإل، ككثكقو العمـ

 (5) ". كالمعنكيات تالحسيا

 بعمـ عالـ تعالى بأنو الجـز يجب"  (6) السفاريني قاؿ، كجؿ عز هلل ثابتة صفة كالعمـ 
نما، بيا تعمقو عند المعمكمات بو ينكشؼ، ذاتي باؽو  قديـ كجكدم  صفاتو كسائر عممو بأف قمنا كا 
 زائده صفاتو أف كالدليؿ، اييعم زائده بصفة ال، بالذات يعمـ بأنو القائميف المعتزلة عمى لمرد تعالى

                                                           

  (.1/42مذىب السمؼ )ج فىالتحؼ الشككاني، ( 1)

 (. 1/42ج) لمرجع السابؽا( 2)
 المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة. ( 3)
 (. 1/149السفاريني، لكامع األنكار البيية )ج( 4)
  .(1/91يراس، شرح العقيدة الكاسطية )جال( 5)
الديف، أبك العكف، عالـ بالحديث كاألصكؿ كاألدب، محقؽ، ىك محمد بف أحمد بف سالـ السفاريني، شمس ( 6)

 (. 6/14األعبلـ )ج : الزركمي،ىػ. انظر1188سنة  تكفيدمشؽ كأخذ عف عممائيا،  إلىسفاريف كرحؿ  فىكلد 
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 في بو العمـ بقياـ يعمؿ عالمان  كككنو، كغيرىا كقادر حي تعالى بأنو النصكص كردكا، ذاتو عمى
 (1) ". الصفات سائر عميو كقس، الغائب في فكذلؾ، الشاىد

 في كما، لالثر  تحت كما بينيما كما السبع كاألرضيف السمكات في ما يعمـ الذم كىك"  
، كممة كؿ كعدد، كرقة كؿ كمسقط، نبات ككؿ زرع ككؿ، كشجرة شعره كؿ كمنبت، رالبحا قعر
 كيعمـ، كأنفاسيـ ككبلميـ كآثارىـ العباد كأعماؿ، الجباؿ كمثاقيؿ، كالتراب كالرمؿ ىالحص كعدد
 حجب كدكنو، السابعة السماء فكؽ العرش عمى كىك، شيء ذلؾ مف عميو فىيخ ال، شيء كؿ
 (2) ". بو أعمـ ىك ماك  ةكظمم كنار نكر مف

 - السبلـ عميو - يكسؼ عف تعالى قاؿ كما، عمـ ذك أنو عباده بعض اهلل كصؼ كلقد
كقاؿ [، 22يكسؼ: ] َّ هلملخلجلمكلكخكحكجكُّ 

كال شؾ أف  ،[74األنبياء: ] َّجييهىهمهُّ  -السبلـ  عميو -عف لكط 
  .عمـ الخالؽ مختمؼ عف عمـ المخمكؽ تمامان 

ف كانكا يكصفكف بالعمـ -رحمو اهلل  -قاؿ اإلماـ الخطابي  فإف ذلؾ  ،" كاآلدميكف كا 
كقد  ،حاؿ دكف حاؿ فيكقد يكجد ذلؾ منيـ  ،نكع مف المعمكمات دكف نكع إلىينصرؼ منيـ 

 كقد نجد الكاحد منيـ عالمان  ،كيعقب ذكرىـ النسياف ،خمؼ عمميـ اآلفاتفيتعترضيـ اآلفات 
كعمـ  ،ما غير عالـ بالحساب كالطب كبنحكىما مف األمكربي كعالمان  ،بالفقو غير عالـ بالنحك ك

 (3) .اهلل سبحانو عمـ حقيقة ككماؿ "

 عمى األشياء يعمـ - سبحانو - كىك، المخمكقيف كعمـ ليس - كعبل جؿ - فعممو" 
 (4) ". كجؿ عز اهلل إال يعمميا كال، الغيكب يعمـ كىك، سبب كال الؿداست بغير حقائقيا

 هلل العمـ صفة إثبات في  -رحميما اهلل  –كثير البف الشككاني قةمكاف القكؿ كخبلصة
نكاره، تعالى  . كينكر عمـ اهلل األزلي ،غير عالـ تعالىمف يزعـ أنو  عمىأشد االنكار  كا 

 

 

                                                           

  (.1/145السفاريني، لكامع األنكار البيية )ج( 1)

 .(1/28جطبقات الحنابمة )أبي يعمى، ابف  (2)
 (. 1/57جدعاء )شأف الالخطابي،  (3)
  .(1/52جاشتقاؽ أسماء اهلل )الزجاجي،  (4)
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  والقير الوحدانية صفتي إثبات -2

 أية في تعالىك  سبحانو لمبارم هلل كالقير الكحدانية صفتي إثبات عمى السكرة دلت كلقد
  :كىي احدةك 

 مف اآلية كىذه،  [16الرعد: ] َّ خبحبجبهئمئخئحئجئُّ  :تعالى قاؿ
 يشتؽ االسماف كىذاف"،  القيار"  ك"  الكاحد"  ىما أسمائو مف كريميف اسميف تضمنت السكرة
"  -رحمو اهلل  – األثير ابف قاؿ"،  القير"  ك " الكحدانية"  صفتا ىما سبحانو هلل صفتاف منيما
 (1) ". غيره معو يكف كلـ يزؿ لـ الذم الفرد كىك األحد اهلل أسماء مف

، شيء كؿ قير الذم أم"  خبحب": قكلو بياف في  -رحمو اهلل  –كثير ابف قاؿ
 (2) ". األلباب لو كخضعت، الرقاب لو كدانت

 جاءني ما: تقكؿ العدد مف معو يذكر ما يفلن بني األحد أف كاألحد الكاحد بيف كالفرؽ
 فالكاحد، أحد جاءني تقكؿ كال، الناس مف كاحد جاءني تقكؿ العدد لمفتتح بني اسـ كالكاحد، أحد
 (3) .معنىبال المنفرد كاألحد، كالنظير المثؿ كعدـ بالذات منفرد

 اهلل أف عمى الداؿ الخبر مف النبي بو جاء بما التصديؽ: أم كحده باهلل اإليماف التكحيد ك
 (4) .ول شريؾ ال ألكىيتو في كاحد - تعالى -

، بذاتو الشيء انفراد حكؿ تدكر - كحد – المادة ىذه أف يتبيف المغكية النصكص ىذه كمف
 . فيو كاحد ىك فيما لو نظير كجكد كعدـ، بأفعالو أك، بصفاتو أك

 المثؿ يفكن، لو شريؾ ال كاحد اهلل بأف الجاـز االعتقاد معناه الكاحد - تعالى - فاسمو
، فييا غيره مشاركة كعدـ صفات مف لو بما كانفراده، بالعبادة حدهك  إليو كالتكجو، عنو كالنظير

 ما كؿ في ككاحد، سكاه رب فبل ربكبيتو في ككاحد، غيره إلو فبل ألكىيتو في كاحد سبحانو فيك
  .- كعبل جؿٌ  - لو إال تنبغي ال التي الكماؿ صفات مف لو ثبت

 كجماؿ، كجبلؿ كمجد، كماؿ بكؿ كتفرد، الكماالت بجميع يكحد الذم األحد الكاحد" 
 مناسب كال، نظير كال مثيؿ فييا لو فميس، الكماؿ صفات مف كغيرىا، كرحمو، كحكمو، كحمد

                                                           

 (. 1/47غريب الحديث )ج فىابف األثير، النياية  (1)
  .(4/522ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 2)
  .(1/58)ج الحسنى(، كالزجاج، تفسير أسماء اهلل 5/126انظر: األزىرم، تيذيب المغة )ج( 3)
 (. 1/324القامكس المحيط )ج م،آباد الفيركز انظر:( 4)
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، كجمالو، كجبللو، كعظمتو، كقدرتو، كعممو، كقيكميتو، حياتو في األحد فيك، الكجكه مف بكجو
  (1) ". الكماؿ بغاية مكصكؼ، صفاتو مف كغيرىا، كرحمتو، كحكمتو، كحمده

 كتفرده، المطمؽ بكمالو يعترفكا بأف، كعمبلن ، كقكالن ، عقدان ، تكحيده العبيد عمى جبفي" 
 (2) ". العبادة بأنكاع كيفردكه، بالكحدانية

 ببل كحده يزؿ لـ الذم الفرد ىك: الكاحد"  االعتقاد في -رحمو اهلل  –(3) البييقي قاؿ
 (4) ". بذاتو يستحقيا صفة كىذه، شريؾ كال لو شبيو كال لذاتو قسيـ ال الذم ىك كقيؿ، شريؾ

 جاء ،تعالى صفاتو مف كىي الغمبة معنىب كالقير، لمبارم ثبكتيا دؿ فقد القير صفة أما
 (5) ". منيما كؿ في كيستعمؿ، معان  كالتذلؿ الغمبة القير"  القرآف غريب في المفردات في

 قاىر فيك، قيره خبلئؽال جميع عمى الغالب القاىر"  -رحمو اهلل  – األثير ابف كقاؿ
 (6) ". لممبالغة كقيار

، بالعقكبة خمقو عتاة مف الجبابرة قير الذم ىك القيار"  -رحمو اهلل  – الخطابي قاؿ
 كدانت، المخمكقات جميع لو كذلت، الكائنات جميع قير الذم كىك، (7)بالمكت كميـ الخمؽ كقير
 إال ساكف يسكف كال، حادث يحدث فبل ،كالسفمي العمكم العالـ كعناصر مكاد كمشيئتو لقدرتو
 يممككف ال عاجزكف، اهلل إلى فقراء الخمؽ كجميع، يكف لـ يشأ لـ كما، كاف شاء كما، بإذنو

ه قير  يتـٌ  فبل، كقدرتو كعزتو لحياتو مستمـز قير إنو ثـ، شران  كال خيران  كال، ضران  كال نفعان  ألنفسيـ
 (8) ". رهكاقتدا عزتو كقكة، حياتو بتماـ إال لمخميقة

                                                           

 (.1/167)ج الحسنىالسعدم، تفسير أسماء اهلل ( 1)
  المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة.( 2)

الشافعي لكثرة تصانيفو  عمى، أبك بكر، مف أئمة الحديث، لو المنة كالفضؿ عمىىك أحمد بف الحسيف بف ( 3)
انيؼ عديدة منيا " السنف الكبرل" ك "السنف الصغرل " ك " نصرة مذىبو، كبسط مكجزه، كتأييد أرائو، لو تص فى

 (. 1/116األعبلـ )ج: الزركمي، المعارؼ " ك " كاألسماء كالصفات " ك " دالئؿ النبكة " كغيرىا، انظر
 (.1/59سبيؿ الرشاد عمى مذىب السمؼ كأصحاب الحديث )ج إلىاالعتقاد كاليداية البييقي، ( 4)
  .(1/611غريب القرآف )ج فى المفرداتاألصفياني،  (5)
 (. 4/212غريب الحديث )ج فىالنياية ابف األثير، ( 6)
 ( 1/53الخطابي، شأف الدعاء )ج( 7)
 (. 1/223)ج الحسنىتفسير أسماء اهلل السعدم، (، 2/103شرح نكنية ابف القيـ )جاليراس، ( 8)
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 لجميع قيار، أفعالو في كاحد، صفاتو في كاحد، ذاتو في كاحد أم، القيار الكاحد كىك" 
 سمطانو كتحت، قبضتو في كمقيكركف، بيمينو مطكيات كالسمكات، قدرتو تحت داخمكف، خمقو
 (1) ". القيار الكاحد ىك إال إلو ال، اقتدار قير

، شيء كؿ كقير، الكجكه لو كعنت، ةالجبابر  لو كذلت، الرقاب لو خضعت الذم فيك
 تكحده عمى ذلؾ فدؿ، كقدرتو ككبريائو جبللو لعظمة كتكاضعت، المخمكقات لو كخضعت كدانت
 . الخمؽ لجميع بالقير كانفراده

 الذم" : اآلية معنى في  -رحمو اهلل  –كثير ابف قاؿ َّ خبحبجبُّ  تعالى قاؿ
 . (2) " سكاه رب كال ىك إال إلو فبل، شيء كؿ كعزتو كجبركتو سمطانو قير

 مربكب عداه ما فكؿ، عداه لما القيار بالربكبية المتفرد"  -رحمو اهلل  – الشككاني قاؿ
  (3) ". مغمكب مقيكر

 - تعالى - هلل القير ك الكحدانية صفة -رحمو اهلل  – الشككاني اثبات سبؽ مما يتبيف
 تعالى اسمو معنى ندرؾ النصكص ذهى خبلؿ كمف،  -رحمو اهلل  –كثير ابف مع يتفؽ اليكبالت
 ما عميو يمتنع كال، مخمكؽ كؿ عمى سمطانو كيبسط، شيء كؿ يغمب الذم كمعناه"  القيار" 
 سبحانو بؿ ؛كبريائو رداء نازعو متكبر كال، جبركتو عمى تمرد جبار قبضتو مف يفمت كال، دهيرى
 سمطانو سبحانو كبسط، يرهلغ عبرة كجعمو، كأذلة قصمو عميو تمرد فمف، عباده بنكاصي آخذ
، لسمطانو خاضعة المكجكدات فجميع، لحكمتو كخضعت، ألمرة فاستجابت الكائنات كؿ عمى

 . إلرادتو مقيكرة، لمشيئتو مذعنة

  الشدة صفة إثبات -3

 .آيتيف منيا  في -سبحانو  -إثبات صفة الشدة هلل  عمىكلقد دلت السكرة 
كلمصحابة  [،13الرعد: ] َّ حنجنممخمحمجمهلُّ األكلىاآلية 
 - :تفسير المحاؿ ىنا ثمانية أقكاؿ فيكالتابعيف 

 ،الغضب :السادس ،القكة :الخامس ،الحقد :الرابع ،األخذ :الثالث ،الحكؿ :الثاني ،العداكة :األكؿ
  (4) .الحيمة :الثامف ،اليبلؾ :السابع

                                                           

  .(1/69أحكاـ القدر )ج فىالنظر إفحاـ المخاصـ عند جرياف  فىحز الغبلصـ ابف الحاج القناكم، ( 1)

 (. 4/572ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 2)
 (. 3/102الشككاني، فتح القدير )جالشككاني، ( 3)
 (.3/100(، الشككاني، فتح القدير )ج2/667ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج :انظر( 4)
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عاقب " ي -رحمو اهلل  –قاؿ الشككاني  [،6الرعد: ] َّحيجييهىهُّ اآلية الثانية 
 (1) .الدار اآلخرة " فيما تقتضيو مشيئتو  عمى شديدان  العصاة المكذبيف مف الكافريف عقابان 

 القكة معنىب الشدة المساف في جاء، كالسنة بالكتاب ثابتة - كجؿ عز - هلل ذاتية صفة كىي
 (2) .الميف بنقيض كىي كالصبلبة

 يراد أحدىما: ضربيف عمى جؿك  عز اهلل صفات في الشديد"   -رحمو اهلل  –الزجاجي قاؿ
يمىمممخمُّ  قكلو في كما شديد اآلدمييف مف لمقكم يقاؿ قد ألنو؛  القكم بالشديد

شدة البدف كصبلبتو  معنى إلىصفات اآلدمييف يذىب بو  فيككأنو  ،[29الفتح: ] َّجنحن
يد أف يراد بالشد :كاألخر ،كالشديد خبلؼ الضعيؼ .القكم حسب معنىصفاتو ب فيكذلؾ  ،كجمده
أف عذابو شديد كما  إلىذلؾ الحقيقة  في معنىرجع الفيصفاتو عز كجؿ إنو شديد العقاب  في
 [.7إبراىيـ: ] َّىئنئمئُّ قاؿ 

 ال كالذم، قدرتو تضعؼ كال، قكتو تتناقض ال الذم، كالقدرة القكة في المتناىي القكم ىك فالشديد
 َّىثنثمثزثرثيتىتُّ  تعالى قاؿ، تعب كال كمفة كال مشقة أفعالو في يمحقو

كمف حيث إنو شديد القكة  ،فاهلل عز كجؿ مف حيث إنو بالغ القدرة تاميا قكم ،[58الذاريات: ]
 (3) .متيف
 ثـ الخمؽ خمؽ أنو ، أياـ ستة في بينيما كما كاألرض السمكات خمؽ أنو كاقتداره قكتو فمف

]لقماف:  َّمئهيميخيحيجيٰهُّ  يرجعكف إليو ثـ ىـ ييحي ثـ يميتيـ
ا الماء اىتزت كربت كأنبتت مف عمييفإذا أنزؿ  ،األرض ىامدةل أنؾ تر  مف أثار قدرتوك  ،[28

كمف أثار قدرتو ما أكقعو باألمـ المكذبيف كالكفار الظالميف مف أنكاع العقكبات  ،كؿ زكج بييج
عنيـ كيدىـ كال أمكاليـ كال جنكدىـ كال حصكنيـ مف عذاب اهلل  كأنو لـ يغفً  ،كحمكؿ المثبلت

 .ىذه األكقات كخصكصان  ،كما زادكىـ غير تتبيب ،يء لما جاء أمر ربؾمف ش
ا مقدرة ىذه األمـ ىي مف إقدار اهلل إلييفإف ىذه القكة اليائمة كالمخترعات الباىرة التي كصمت 

عنيـ  فمف آيات اهلل أف ىكاىـ كقدرىـ كمخترعاتيـ لـ تغفً  ،و ليـ ما لـ يككنكا يعممكنوعميمليـ كت

                                                           

  (.3/93الشككاني، فتح القدير )ج( 1)

 (. 3/2214ف العرب )جلساابف منظكر، ( 2)
 (. 32/78الكتاب كالسنة )ج فىالثابتة  الحسنىأسماء اهلل الرضكاني، ( 3)
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تكقي  فيما أصابيـ مف النكبات كالعقكبات الميمكة مع بذؿ جدىـ كاجتيادىـ  صد في شيئان 
 .فقدرتو تنقاد ليا عناصر العالـ العمكم كالسفمي ،كلكف أمر اهلل غالب ،ذلؾ

كمف آثار قدرتو كرحمتو ما يحدثو ألىؿ النار ك أىؿ الجنة مف أنكاع العقاب كأصناؼ النعيـ 
 ،كبقدرتو دبرىا ،فبقدرتو أكجد المكجكدات .ينقطع كال يتناىى المستمر الكثير المتتابع الذم ال

كيجازم المحسف بإحسانو  ،كيبعث العباد لمجزاء ،كيميت  ييحيكبقدرتو  ،كبقدرتو سكاىا كأحكميا
مفُّ إذا أراد شيئان  ،مف يشاء عمىكبقدرتو يقمب القمكب كيصرفيا  ،كالمسيء بإساءتو
نبمبزبربيئنئىئمئزئرئُُِّّّّٰ  تعالىقاؿ  ،َّ حق

 (1) [148البقرة: ]َّىب
 ،فيك سبحانو إذا أخذ الظالـ المذنب بظممو أخذه بقكة ،ىذه الصفة أف اهلل متصؼ بالقكة معنىك 

ذا عاقب الكفار عاقبيـ بقكة كما قاؿ  إبراىيـ: ] َّىئنئمئزئرئُّ  تعالىكا 
7.]  
بات صفة الشدة إث في  -رحميما اهلل  –نياية المطاؼ يتبيف مكافقة الشككاني البف كثير فىك 

  .شديد القكة ذك الحبؿ المتيف ،ةر فيك بالغ القد ،كالقكة هلل عز كجؿ
  والمشيئة اإلرادة صفتي إثبات -4

 . تعالىالسكرة ما يثبت صفتي اإلرادة كالمشيئة هلل  فيكلقد كرد 
 َّحضجضمصخصحصمسحسخسجسمخجخمحجحمجحجُّ : تعالىقاؿ 
 فيويختاركا ما  حتى ،قمكبيـ كأبصارىـ ىأعم ءان أف اهلل إذا أراد بقـك سك  معنىب [،11]الرعد: 
 .الببلء

[، 31الرعد: ] َّىلمليكىكمكلكاكيقىقيفىفُّ كقكلو 
 .مف غير أف يشاىدكا اآليات الناس جميعان  لأفمـ يعمـ الذيف ءامنكا أف لك يشاء اهلل ليد معنىب

أم ىك  (2) [،27]الرعد:  َّ خنحنجنممخمحمجمهلملخلُّ كقكلو 
فإف  ،سؤاليـ إلى كفؽ ما اقترحكه أك لـ يجيبيـ عمىاء بعث الرسكؿ بأية سك  ،المضؿ كاليادم

 اليداية 
  .بذلؾ كال عدمو كاإلضبلؿ ليس منكطان 

                                                           

 (.98-1/96ضكء الكتاب كالسنة )ج فى الحسنىانظر: القحطاني، شرح أسماء اهلل  (1)
 .118صفحة  ىذا المبحث فى تعالىكىذه اآلية تـ التحدث عنيا، عند الحديث عف اسـ اليادم مف أسمائو ( 2)
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أم يمحك مف  [،39الرعد: ] َّ جسمخجخجحمحمجحجمثهتُّ :كقكلو 
 َّجضمصخصحصمسخسُّ كقكلو ، ذلؾ الكتاب كيثبت ما يشاء منو 

 عمىكيقتر  ،مف يشاء عمىنو ىك الذم يكسع الرزؽ كىنا يخبرنا اهلل جؿ كعبل أ (1)[26]الرعد:
 (2) .ذلؾ مف الحكمة كالعدؿ فيمف يشاء لما 

عند الحديث عف القضاء  - تعالى -كىذه اآليات سيتـ تكضيحيا بشكؿ مفصؿ إف شاء اهلل 
 صفة إرادة كلو، مريد فيك، كاحد معنى عف عبارتاف كالمشيئة كاإلرادة ،  مرتبة المشيئة ،كالقدر

 (3) .مكركىان  أك مغمكبان  أك ساىيان  يككف مف صفة بيا يبايف ،لو
 بما،  - تعالىك  سبحانو - هلل كالمشيئة اإلرادة صفتي  -رحمو اهلل  –الشككاني أثبت كقد

 [،107ىكد: ] َّمكلكخكحكجكُّ: تعالى كقكلو القرآنية األدلة مف تقرر قد

 َّ زيريٰىينىنُّ  :كقكلو [،68القصص: ] َّحصمسخسحسجسُّ  :كقكلو
يثىثنثمثزثرثيتىتنتمتُّ :كقكلو ،[1المائدة: ]

 (4) .[6المائدة: ] َّ اكيقىقيفىف
 لو كيجب" : -رحمو اهلل  – السفاريني يقكؿ، المشيئة ىي اإلرادة أف إلى العمماء بعض كذىب
 العباد أفعاؿ" :  -رحمو اهلل  –(6) التفتازاني كقاؿ، (5) " المشيئة منيا كيراد اإلرادة صفة سبحانو

رحمو  –ابف تيمية  كقاؿ، (7) " كاحد معنى عف عبارة عندنا أنيما سبؽ قد، كمشيئتو بإرادتو مياك
 (8) .المشيئة باإلرادة يراد قد  -اهلل 

ف كالمشيئة فاإلرادة  ألف كذلؾ ؛اإلطبلؽ عمى ليس الكبلـ ىذا أف إال كاحد معنىب تاكان كا 
 تتعمؽ التي كىي، المشيئة ترادؼ التي ىي لككنيةا فاإلرادة، كدينية ككنية قسميف إؿ تنقسـ اإلرادة

                                                           

  .59صفحة  تكحيد الربكبية عمى( كىذه اآلية تـ الحديث عنيا بشكؿ مفصؿ عند الحديث عف داللة السكرة 1)
 .، تفسير القرآف العظيـ، الشككاني، ك فتح القديربف كثيرينظر تفسير ىذه اآليات: ا (2)
 (. 1/81االعتقاد )جالبييقي، انظر: ( 3)
 (.1/269الكلي = كالية اهلل كالطريؽ إلييا )ج حديث فىقطر الكلي  : الشككاني،انظر( 4)
 (. 1/145السفاريني، لكامع األنكار البيية )ج( 5)

النحك كالتصريؼ كالمعاني كالبياف، كلد  فىىك اإلماـ مسعكد بف عمر بف عبداهلل التفتازاني، عالـ مشارؾ ( 6)
 (. 6/112الدرر الكامنة )جف حجر، اب(، 12/228ف )جفىمعجـ المؤلكحالة، بتفتازاف مف ببلد خرساف، انظر: 

 (. 1/56ة )جفىالتفتازاني، شرح العقيدة النس( 7)
  .(3/19نقض كبلـ الشيعة القدرية )ج فىابف تيمية، منياج السنة النبكية ( 8)



 
 

136 
 

 في إال يرد لـ المشيئة كلفظ، يكف لـ يشأ لـ كما، كاف اهلل شاء ما كقكؿ، الممكنات بجميع
 (1) .[29التككير: ] َّ ملخلحلجلمكلكخكحكُّ  كقكلو الككني

 اءقض إرادة"  الككنية اإلرادة تعريؼ في -رحمو اهلل  –(2) العسقبلني حجر ابف يقكؿ
 (3) ". كمعصية طاعة الحادثات بجميع محيطة الكائنات لجميع شاممة... كتقدير

 ما كؿ تحتيا كيندرج، تنقسـ ال كاحدة المشيئة أف إال، متقارب معناىما كاإلرادة فالمشيئة
 فالخير؛  المشيئة تحت مندرج فإنو الككف ىذا في كقدره اهلل قضاه ما ككؿ، كجؿ عز اهلله شاء

 كاحد شيء فالمشيئة، كجؿ عز اهلل مشيئة تحت مندرج الككف ىذا في ككائف دثحا ككؿ كالشر
 . شاءه فقد كجؿ عز اهلل خمقو شيء كؿ إذ؛  كعبل جؿ اهلل خمؽ كؿ تحتو يندرج

 : قسميف إلى كقسميا اإلرادة - اهلل رحمو - الشككاني أكضح كقد

، ككافرىـ مسمميـ، جنيـك  إنسيـ، مخمكقاتو جميع مف خمقو لما مشيئتو كىي ككنية إرادة
حمجميلىلملخل ُّ  تعالى قكلو كمنو، كنافعيـ ضارىـ، كجمادىـ حيكانيـ
يهىهمهجهينىنمنخنحنجنيمممىمخم

كىي المشيئة الشاممة لجميع  ،فيذه اإلرادة القدرية الككنية خمقية ،[135األنعاـ: ] َّ جي
 (4) .المكجكدات

رادة  مختصة فيي، كدينان  شرعان  كجعمو بو أمر ما لجميع المتناكلة محبتو كىي دينية كا 
جخمحجحمجحجمثهتُّ  :تعالى قكلو كمنو الصالح كالعمؿ باإليماف
 (6).ىكالرض لممحبة متضمنة كىي، شرعية أمريو الدينية اإلرادة كىذه، (5)[185البقرة: ] َّمخ

                                                           

 (. 1/230انظر: الحكمي، معارج القبكؿ )ج( 1)
شياب الديف، ابف حجر، مف أئمة العمـ بف محمد الكناني العسقبلني، أبك الفضؿ،  عمىىك اإلماـ أحمد بف  (2)

 (. 1/178كالتاريخ، أصمة مف عسقبلف بفمسطيف. انظر: الزركمي، األعبلـ )ج
  .(13/450العسقبلني، فتح البارم شرح صحيح البخارم )ج (3)

 (. 1/113شرح العقيدة الطحاكية )جالطحاكم، انظر، ( 4)
 (. 1/269قطر الكلي )ج : الشككاني،انظر( 5)
 (. 1/113)ج الطحاكية شرح العقيدة ،الطحاكم: ظران( 6)
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ف كاف ال يأمر بو ،دهيرىفما خمقو اهلل سبحانو كقدره كقضاه فيك   ،كال يحبو كال يرضاه ،كا 
 ،كأحب فاعمو ،كرضيو  ،كأحبو ،كما أمر بو كشرعو ،كال يجعميـ مف أكليائو ،كال يثيب أصحابو
 (1) .عميوفاعمو  كيثيب ،ضاهفيك الذم يحبو كير  عميوكأثابيـ كأكرميـ 

ثبت بالضركرة  ،ككما ثبت باألدلة النقمية صفة اإلرادة كالمشيئة هلل عز كجؿ ككنية كدينية
 ،قدر مخصكص عمىفيك  ،ثـ إف كؿ مكجكد ،حسب عممو عمىفعؿ أنو مريد؛ ألنو إنما ي

 ،كىذه كجكه قد خصصت لو دكف بقية الكجكه الممكنة ،كلو كقت كمكاف محدداف ،كصفة معينة
 (2) .لئلرادة إال ىذا معنىكال  ،كتخصيصيا كاف كفؽ العمـ بالضركرة

ككصؼ  ،و بالمشيئة.. ككذلؾ كصؼ نفس.التدمرية " في -رحمو اهلل  –قاؿ شيخ االسبلـ 
.. كمعمـك أف مشيئة اهلل .ككصؼ عبده باإلرادة ،.. ككذلؾ كصؼ نفسو باإلرادة.عبده بالمشيئة

 (3) .كال إرادتو مثؿ إرادتو " ،ليست مثؿ مشيئة العبد

  :اإلرادة منيا إلىما يعكد  الحسنىكىناؾ مف أسماء اهلل 

كمنيا  ،مريد إلنعاـ أىؿ الجنةكمنيا الرحيـ كىك ال ،الرحمف كىك المريد لرزؽ كؿ حي
 ،كمنيا الكدكد كىك المريد لئلحساف لممؤمنيف ،الغفار كىك المريد إلزالة العقكبة بعد االستحقاؽ

ؼ فىكمنيا الرؤكؼ كىك المريد لمتخ ،أىؿ المعرفة عمىكمنيا العفك كىك المريد لتسييؿ األمكر 
كمنيا الكريـ كىك المريد  ،المعصيةاألصؿ عف  فيكمنيا الصبكر إلسقاط العقكبة  ،عف العباد

  (4).كمنيا البر كىك المريد إلعزاز أىؿ الكالية ،لتكثير الخيرات عند المحتاج

 في -رحميما اهلل  –مكافؽ البف كثير  أف الشككاني اإلرادة كالمشيئة فيكخبلصة القكؿ 
  .ث النبكية الشريفةكاألحادي إثباتو لصفتي اإلرادة كالمشيئة بما قد تقرر مف اآليات القرآنية

 (الختيارية) (5) الخبرية ةعميالف الصفات: ثانياً 
، ؼو كنا ليا مثبت بيف مف كالنزاع التناقض فيو كقع ما أىـ مف الصفات ىذه كانت كلما

 تاريخ متتبعا، فييا السمؼ مذىب بياف في جيده لقصار   -رحمو اهلل  –الشككاني بذؿ

                                                           

 (. 1/269حديث الكلي )ج عمىقطر الكلي الشككاني،  :انظر( 1)
 (.1/200شرح العقيدة األصفيانية )جابف تيمية،  :انظر (2)
 (.1/9ابف تيمية، العقيدة التدمرية )ج( 3)

 (. 1/349األسماء كالصفات )ج : البييقي،انظر( 4)
 (. 127صفحة ) سبؽ تعريفيا( 5)
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 كمف، (2) درىـ بف كالجعد، (1) الجيني كمعبد، صفاتال ىذه ىفن بدعة إحداث في المبتدعيف
 .ىؤالء مف السمؼ عمماء مكقؼ مبينا، نحمتيـ كانتحؿ، بقكلتيـ قاؿ

 جميعان  ليـ كالطريقة، متحدة الصفات في الكممة كانت"  -رحمو اهلل  – الشككاني قاؿ
 قاـا  ك  باهلل اإليماف مف بفرائضو بالقياـ ككمفيـ بو باالشتغاؿ اهلل أمر بما اشتغاليـ ككاف، متفقة

رشاد، النافع العمـ كطمب، الصبلة  عف كالنيي بالمعركؼ باألمر كالقياـ، الخير إلى الناس كا 
 ذاؾ إذ الديف فكاف، حقيقتو عمى بالكقكؼ تعبدىـ كال، بعممو اهلل يكمفيـ بما ينشغمكا كلـ، المنكر
 - الصحابة كاف النمط اىذ عمىف، التمذىب قذر شكب عف خالصان ، البدع كدر عف ان فيصا

 فمف، اقتدكا كأقكالو كبأفعالو، اىتدكا اهلل رسكؿ كبيدم، كتابعييـ كالتابعيف - عنيـ اهلل رضي
 (3) ". الفرية أعظـ فقد غيرىا أك الصفات في الناشئة المذاىب ىذه مف بشيء تمبسكا إنيـ: قاؿ

 - الصحابة بأف يةالخبر  الصفات ىذه إثبات في  -رحمو اهلل  –الشككاني يحتج فينا
 النصكص ظكاىر مف المتبادرة الحقيقة أثبتكا، تابعييـ كتابعي، كالتابعيف،  - عنيـ اهلل رضي
، ظاىرىا عف كصرفيا لتأكيميا يتعرضكا فمـ، تعطيؿ أك تأكيؿ دكف اهلل صفات في كردت التي
 .إليو الناس أسبؽ لكانكا سائغان  التأكيؿ كاف كلك

 - عنيـ اهلل رضي - الصحابة مف السمؼ مذىب إف"   -رحمو اهلل  –الشككاني قاؿ
 متعسؼ (4) تأكيؿ كال ليا تحريؼ دكف مف ظاىرىا عمى الصفات إيراد ىك، كتابعييـ كالتابعيف
 (6) ". التأكيؿ مف كثير إليو فضييي  تعطيؿ كال، تشبيو كال، (5) جبر كال، منيا لشيء

                                                           

القدر، كىك أكؿ مف أنشأ فرقة  فى، أكؿ مف تكمـ عميـ معبد الجيني القدرم، يقاؿ أنو معبد بف عبداهلل بف ( 1)
بدمشؽ ثـ  80سنة  فىالقدرية، قاؿ الحسف البصرم إياكـ كمعبدا فإنو ضاؿ مضؿ، صمبو عبد الممؾ بف مركاف 

 (. 9/42قتمو، انظر: ابف كثير، البداية كالنياية)ج
الزندقة، كىك أكؿ مف أحدث القكؿ  فىالجعد بف درىـ بف المرابى، أصمو مف خرساف، مبتدع لو أخبار ( 2)

بخمؽ القرآف، سكف الجزيرة القرانية، كأخذ عنو مركاف بف محمد، قاؿ الذىبي: مبتدع ضاؿ، زعـ أف اهلل لـ يتخذ 
شرح الطحاكم،  :ـ. انظر118ؽ يـك النحر سنة ذلؾ بالعرا عمىإبراىيـ خميبل، كلـ يكمـ مكسي تكميما، فقتؿ 

 (. 9/382(، ابف كثير، البداية كالنياية)ج1/293العقيدة الطحاكية )ج
  (.1/36مذىب السمؼ )ج فىالشككاني، التحؼ ( 3)
الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية  :، انظرتعالىالتأكيؿ ىك صرؼ األلفاظ عف حقائقيا البلئقة باهلل  (4)

 (. 1/463)ج:
، فيـ كالريشة فيياأفعاليـ، ال اختيار ليـ  عمىأصحابو أف العباد مجبكركف  يرلمذىب الجبر كىك مذىب ( 5)

 (. 1/436الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية )ج :ميب الريح، انظر فى
 (. 1/36مذىب السمؼ )ج فىالشككاني، التحؼ  (6)
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، العمك هلل فأثبت، الصفات ذهى السمؼ عمماء مف كغيره الشككاني أثبت ذلؾ عمىك 
 لنفسو تعالى اهلل أثبتيا التي الصفات آخر إلى ديفاليك ، كالعيف، كالمجيء، كالنزكؿ، كاالستكاء

 . النبكية السنة في رسكلو لو كأثبتيا، العزيز كتابو في

، ثبلث كنحكىا (1) لمجية المكىمة األشياء ىذه في الناس"   -رحمو اهلل  –الشككاني يقكؿ
طبلقو إال المفظة ىذه ؿثم الشارع يطمؽ لـ أنو لتر  كثالثة، تشبو كفرقة، تؤكؿ فرقة ، سائغ كا 

 ىذه عمىك ، كالتشبيو التحديد مف كالتبرم، كالتنزيو، بالتقدير التصريح مع مطمقة قبكليا كحسف
لييك ، كقادتيا الفقياء أئمة كاختارىا، األمة صدر معنى الطريقة ، كأعبلمو الحديث أئمة دعا اا 
 (2) ". التأكيؿ مياكم في الكقكع عف بالسبلمة المصحكب المنيج ىك كىذا

 حكـ ما: سئؿ عندما، الخبرية الصفات ىذه في -رحمو اهلل  – الشككاني منيج كيتضح
 االستكاء كجعؿ اآليات كأكؿ، نبيو بو ككصفو، نفسو بو اهلل كصؼ ما فىكن، الصفات أكؿ مف

 ؟  الصفات نصكص سائر في مطردة التأكيؿ ؿكجع، بالرحمة النزكؿ كأكؿ، استيبلء

 اآليات بيا دفعكا التي الزائفة كأصكليـ، المتأكليف كمسالؾ بالمتكمميف تنديدان  الجكاب فكاف
 . مختمفة كخياالت كاىية بشبو الدفع ذلؾ في معتميف، النبكية الصحيحة كاألحاديث، القرآنية

 سمكيا مف يرجع ال، متكعرة ريقةط سمككا ىؤالء إف"   -رحمو اهلل  –الشككاني قاؿ
 كأحاديث، قرآنية آيات بيا فدفعكا، حقان  ظنكىا أصكالن  أصمكىا ىذا كمع، صحيح بمطمكب
 (3) ". مختمفة كخياالت كاىية بشبة الدفع ذلؾ في كاعتمكا، نبكية صحيحة

 الذيف الخبرية الصفات تجاه -رحميما اهلل  – كالشككاني ةفىالسم مكقؼ يتبيف سبؽ كمما
، ظكاىرىا عمى بإجرائيا الصفات ىذه نصكص حرمة حفظ تعالى اهلل حرمات عميـ ت مف أف رأكا

 (4) .العامة أذىاف إلى المتبادر مفيكميا كاعتقاد

                                                           

أنو إف  فييا، كجممة القكؿ فييافبل ينبغي إثباتيا كال ن يوعمالسنة، ك  فىالكتاب كال  فىلـ يرد لفظ )الجية( ال ( 1)
فكؽ خمقو ال يحصره كال يحيط بو شيء مف المخمكقات، فإنو  تعالى، كاهلل بيا أمر كجكدم غير اهلل كاف مخمكقان 

ف أريد بالجية أمر عدمي، كىك ما فكؽ العالـ، فميس ىناؾ إال اهلل كحده، كىذا ال  ىمعنبائف مف المخمكقات، كا 
  .(70-1/69)ج ـالعظي عمىمختصر العمك لمالذىبي،  :األخير ىك المراد مف كبلـ المثبتيف لمعمك، انظر

  .(1/299عمـ األصكؿ )ج إلىالشككاني، إرشاد الفحكؿ ( 2)

 (. 1/26مذىب السمؼ )ج فىالشككاني، التحؼ ( 3)
 (. 2/85ابف القيـ، مدارج السالكيف )ج :انظر( 4)
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 مف رسكلو بو كصفو كبما، نفسو بو كصؼ بما اهلل يكصؼ أف عمى متفقة كاألئمة السمؼ فكممة
 كمثمو ليس اهلل أف العقؿ مع بالشرع ؼعر  ألنو؛  تكييؼ غير كمف، تعطيؿ كال، تحريؼ غير
 . أفعالو في كال، صفاتو في كال، ذاتو في ال، شيء

  الرعد سورة في الواردة فعمية ال الصفات ومن
  العرش عمى الستواء صفة -1

 يميؽ حقيقي استكاء كأنو، كالسنة بالكتاب سبحانو هلل الثابتة فعمية ال الصفات مف االستكاء
يبىبُّ : كقكلو [5و: ]ط َّ ىفيثىثنثُّ  الىتع قاؿ كعظمتو بجبللو
ىمممخمحمجميلىلملخلُّ  :كقكلو [،59الفرقاف: ] َّزتمترت
 ،؛ ألنيا مف كتاب اهللىذه اآليات كغيرىا قطعية الثبكتك  [،4الحديد: ] َّحنجنيم

استكاء  ،عرشة بذاتو حقيقة عمى مستكو  تعالىأف اهلل  عمىتدؿ داللة كاضحة ال تحتمؿ أم تأكيؿ 
  .كجو المماثمة كالمشابية لممخمكقات عمىال  ،ككماؿ عظمتو يميؽ بجبللو

، كعظمتو بجبللو يميؽ استكاء، تعالى هلل االستكاء صفة يثبت ما الرعد سكرة في جاء كلقد
  [.2الرعد: ] ٌَّّٰىٰرٰذ ُّ :تعالى قاؿ كما

 في قاؿ حيث، ةفيالسم عقيدتو عف بكضكح ىنا - اهلل رحمو - كثير ابف اإلماـ أعرب
نما، بسطيا مكضع ىذا كليس، جدان  كثيرة مقاالت المقاـ ىذا في فممناس ":  اآلية ىذه يرتفس  كا 

، سعد بف كالميث، كالثكرم، كاألكزاعي، مالؾ: الصالح السمؼ مذىب المقاـ ىذا في يسمؾ
سحاؽ، حنبؿ بف كأحمد، كالشافعي  كىك، كحديثان  قديمان  المسمميف أئمة مف، كغيرىـ راىكيو بف كا 
 المشبييف أذىاف إلى المتبادر كالظاىر. تعطيؿ كال تشبيو كال ؼيتكي غير مف جاءت كما اإمرارى

 السمع كىك شيء كمثمو ليس" ك، خمقو مف شيء يشبيو ال اهلل فإف،  سبحانو اهلل عف يفمن
 مف) البخارم شيخ (2) الخزاعي ك (1) حماد بف نعيـ منيـ - األئمة قاؿ كما األمر بؿ ، "البصير

 بو اهلل كصؼ فيما كليس(. كفر فقد نفسو بو اهلل كصؼ ما جحد كمف، كفر فقد بخمقو اهلل شبو
، الصحيحة كاالخبار الصريحة اآليات بو كردت ما تعالى هلل أثبت فمف، تشبيو رسكلو كال نفسو
 (3) ". لاليد سبيؿ سمؾ فقد، النقائص اهلل عف فىكن، تعالى اهلل بجبلؿ يميؽ الذم الكجو عمى

                                                           

 .24فحة ص ( تقدمت ترجمتو1)
 .24صفحة ( تقدمت ترجمتي2)
 .(3/427ج( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )3)
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ما نطؽ بو الكتاب كالسنة مف  عمى" إف االستكاء كالككف  -رحمو اهلل  –كاني قاؿ الشك 
فمف جاكز ىذا المقدار  ،شيء مف المقاؿ فيكال قصكر  ،دكف تكييؼ كال تكمؼ كال قيؿ كال قاؿ

 (1).كال معتصـ عف الخطأ " ،طريؽ النجاة فيفيك غير مقتد بالسمؼ كال كاقؼ  ،بإفراط أك تفريط

 ،صفة االستكاء فيالقرآف  النيج الذم أثبتو عمىذلؾ  في  -رحمو اهلل  –فكاف الشككاني
فمـ ينشغؿ بالبحث عف  ،مافييكالنيي عف البحث  ،ةفيكجيؿ الكي ،االستكاء معنىكىك معرفة 

ة فيدكف البحث عف الكي معنىمف  عميوما دلت  عمىبؿ كاف سبيمو إقرار اآلية  ،الكيؼ
 .كالماىية

كأجركىا  ،ظاىرىا عمى" كمف جممة الصفات التي أمرىا السمؼ :  تعالىيقكؿ رحمو اهلل 
نحف نثبت ما  :.. يقكلكف.ما جاء بو القرآف كالسنة مف دكف تكمؼ كال تأكيؿ صفة االستكاء عمى

 ،ال يدرم بيا سكاه فيوككي ،ىيئة ال يعمميا إال ىك عمىعرشو  عمىأثبتو اهلل لنفسو مف استكائو 
كال يحيط عباده بو  ،صفاتو  فيكال  ،ذاتو  فيال  ،فميس كمثمو شيء ،كال نكمؼ أنفسنا غير ىذا

  (2) .الكتاب كالسنة " فيذلؾ طكيمة كثيرة  في.. كاألدلة .مسألة الجية فيكىكذا يقكلكف  ،عمما

أم  ،ظير دابتو  عمىقاؿ الجكىرم استكم  ،لغة العرب ىك العمك كاالستقرار فيكاالستكاء 
 (3) .دأم صع ،السماء إلىاستقر 

 ياترييع لـ التي المغة في الصحيح االستكاء معنى إلى -رحمو اهلل  – الشككاني لجأ لذلؾ
 كالعمك االرتفاع عمى كيطمؽ، كاالستقامة، االعتداؿ المغة في االستكاء : فقاؿ كالتبديؿ التغيير
 :كقاؿ [،28المؤمنكف: ] َّ خمحمجميلىلملخلُّ: تعالى قاؿ، الشيء عمى

معجعُّ  :تعالىالمناسب لقكلو  معنىكىذا ال [،13رؼ: الزخ] َّ ٰىٰرٰذُّ 
حلمكجللكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغجغ
 (4) [29البقرة: ] َّ هلملخل

                                                           

 (. 1/53جمذىب السمؼ ) فى( الشككاني، التحؼ 1)
 (. 1/49جمذىب السمؼ ) فىالشككاني، التحؼ  (2)
 (. 6/2385جالصحاح ) : الجكىرم،( انظر3)
  .(1/72الشككاني، فتح القدير )ج( 4)
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كىك  ،" ىك سرير ذك قكائـ تحممو المبلئكة -رحمو اهلل  -العرش قاؿ ابف كثير  معنىأما 
عرش األحاديث الصحيحة صفة  فيكقد ثبت  (1) كىك سقؼ المخمكقات ،العالـ عمىكالقبة 
حاطتو بالسمكات كاألرض كما بينيما كما  ،الرحمف  (2) .ما "عمييكا 

كأنو جسـ  ،تعالىكأنو أعظـ مخمكقات اهلل  ،كأنو فكؽ السمكات ،فالعرش حقيقة مكجكدة
كىك مف األمكر الغيبية  ،إليوال لحاجة منو  ،لحكمة أرادىا عميوكاستكم  ،مجسـ خمقو سبحانو

 (3) .ما أخبر اهلل كرسكلونا اإليماف بيا كعميالتي يجب 

 كما، العرش عف مستغفو  كىك، حؽ كالكرسي كالعرش"  -رحمو اهلل  –(4) الطحاكم قاؿ
  (5) ". خمقو بو اإلحاطة عف أعجز كقد، كفكقو، شيء بكؿ محيط، دكنو

 عمى تعالى اهلل استكاء إثبات مف كالجماعة السنة أىؿ عميو ما المسألة ىذه في فالصكاب
 ما ىك الفاصؿ كالقكؿ"  -رحمو اهلل  – ابف تيمية  االسبلـ شيخ قاؿ، سبحانو بو البلئؽ الكجو
 (6) ". بو كيختص بجبللو يميؽ استكاء عرشو عمى مستكو  اهلل أف مف الكسط األمة عميو

 كما، ةفيالكي عف يسألكف ال كلكنيـ، العرش عمى تعالى اهلل استكاء يثبتكف السنة فأىؿ
، معمكـ االستكاء:  فقاؿ االستكاء كيفية عف سأؿ مف عمى - اهلل رحمو - مالؾ اإلماـ أنكر

 . بدعو عنو كالسؤاؿ، كاجب بو كاإليماف، مجيكؿ كالكيؼ

 أخبر كما عرشو عمى باستكائو آمنكا ةفىكالسم  -رحمو اهلل  –الشككاني أف نعمـ تقدـ كمما
 بؿ، كيفان  االستكاء في كايتكىم كلـ، ظاىرىا عف بصرفيا االستكاء آيات يتأكلكا كلـ، نفسو عف
لىك ، الكيؼ عف البحث عف الكؼ سبيميـ كاف  السمؼ عمماء مف الكثير سبقو القكؿ ىذا ا 

 . تأكيؿ كال تحريؼ دكف مف كردت كما الصفات يمركف الذيف الصالح

                                                           

 (. 1/12اية كالنياية)جابف كثير، البد( 1)
 (. 2/241الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
 (. 1/277شرح العقيدة الطحاكية )ج :، انظرالحنفي( 3)
، أبك الحنفيىك أحمد بف محمد بف سبلمة بف سممو بف عبد الممؾ األزدم، الحجرم، المصرم، الطحاكم، ( 4)

عمـ  فىرية كفقيييا، صاحب التصانيؼ، برز جعفر، الحافظ الكبير، اإلماـ العبلمة، محدث الديار المص
األنساب السمعاني، (، 11/361سير أعبلـ النببلء )جالذىبي،  :ىػ، انظر319الحديث كالفقو، كلد سنة 

 ( 3/239(، ابف تغرم، النجـك الزاىرة )ج1/71األعياف )ج كفيات ابف خمكاف، (، 9/53)ج
  (.280-1/277الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية )ج( 5)
  (.1/270)ج الكبرل الفتكم الحمكيةابف تيمية ،  (6)



 
 

143 
 

 في  -رحمو اهلل  –كثير البف المكافؽ -رحمو اهلل  – الشككاني مكقؼ يتضح ىنا كمف
 عمينا كيجب، بجبللو يميؽ كجو عمى نثبتيا سبحانو فصفاتو، كجؿ عز هلل االستكاء صفة إثبات
 ألف؛  تيافيكي في التفكير لنا يجكز كال، تمثيؿ كال، تشبيو كال، تكييؼ بدكف جاءت كما إمرارىا
 نخكض كال، كرسكلو اهلل أكقفنا حيث كنقؼ، كجؿ عز اهلل إلى ذلؾ نفكض بؿ ؛مجيكؿ الكيؼ
 .إدراكيا عف العقؿ يعجز التي الغيبيات في

  والقبض البسط صفتي إثبات -2

 [،26الرعد: ] َّجضمصخصحصمسخسُّ سكرة الرعد  في تعالىقاؿ اهلل 
حسب ما  عمىكبينت أيضا أنو عز كجؿ إنما يقبض كيبسط  ،الباسط معنىاآلية قد بينت  فيذه

  .(1) يراه مف المصمحة
مف كاف  عمىكيقتره  ،كافران " فقد يبسط الرزؽ لمف كاف  -رحمو اهلل  -قاؿ الشككاني 

  (2) .اإلىانة " عمىكال القبض  ،الكرامة عمىكال يدؿ البسط  ،كامتحانان  ابتبلءن  ،مؤمنان 
  .كيقبضو بحكمتو كعدلو ،يبسطو بجكده كرحمتو ،الرزؽ كيقتره فيك سبحانو يكسع

 بالكتاب ثابتة ةعميف صفة كىي، بالبسط يده كتكصؼ بالبسط كجؿ عز اهلل كصؼفي
  (3) .أسمائو مف اسـ كالباسط، سنةكال

 كالسعة الزيادة كالبسطة، مطمقة أم، بسط كيد، نشره: الشيء كبسط، القبض نقيض البسط
 (4) [242البقرة:] َّهبجتمبخبحبجبُّ  تعالى قكلو كمنو

 األركاح كيبسط، كرحمتو بجكده ـعميي كيكسعو، لعباده الرزؽ يبسط الذم ىك كالباسط" 
  (5) ". اةالحي عند األجساد في

، عميو يكسع أف عباده مف أراد مف رزؽ باسط فيك" : االشتقاؽ في -رحمو اهلل  – الزجاجي قاؿ
 (6) ". ليـ المصمحة مف ذلؾ في لير  كما أراد مف عمى كمقتر

                                                           

 (. 2/673ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج :انظر (1)
 (. 3/111الشككاني، فتح القدير )جالشككاني،  (2)
 (. 1/83الكتاب كالسنة ) فىصفات اهلل الكاردة  : السقاؼ،انظر (3)
 (. 1/282انظر ابف منظكر، لساف العرب )( 4)
 . 282ص لمرجع السابؽا( 5)
  (.1/99) الحسنىاشتقاؽ أسماء اهلل الزجاج، ( 6)
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 يبسط، عباده مف يشاء مف مفع كيقبضو، يشاء مف عمى الرزؽ يكسع تعالىك  سبحانو فاهلل
 كمصالح حكمتو ىبمقتض األرزاؽ يبسط الذم فيك، حكمتوك  بعدلو كيقبض، كلطفو برحمتو
 . العباد
  معنىال حيث ومن، الحقيقة حيث من، المخموق كبسط ليس الخالق بسط

حفجفُّ  فقاؿ يفاليد ببسط نفسو كصؼ تعالىك  سبحانو اهلل: الحقيقة حيث فمف

جهينىنمنُّ قكلو  فيد اليككصؼ بعض خمقو ببسط  ،[64دة: ]المائ َّ خف
  ....كال البسط كالبسط ،اليدك اليدكليس  [،29اإلسراء: ] َّخيحيجييهىهمه

 لمطمب كتارة، تارة كالعطاء لمبذؿ المخمكؽ في يستعمؿ الكؼ بسط: معنىال حيث كمف
أما بسط اهلل إنما ىك لمعطاء  ،[14الرعد: ] َّىهمهجهينىنمنُّ  نحك كاألخذ
 (1).فقط

 تتعمؽ التي، االختيارية تعالى اهلل صفات مف كىذا، كجمعو اليدب الشيء أخذ ىك كالقبض
رادتو بمشيئتو  عميو اهلل صمى - اهلل رسكؿ عف صحيحة كأحاديث كثيرة بآيات ثابتو كىي، كا 
 تأكيميا كيحـر، تعالى باهلل اإليماف في داخؿ ذلؾ ألف؛  بو اإليماف يجب مما كىي،  - كسمـ

 لمف يمكف ال فإنو؛  أيضا العقؿ تعالى هلل ثبكتيا عمى دؿ كقد، ظاىرىا عف لمعانييا المخرج
 ال كالفاعؿ، فاعؿ مف لو بد ال الفعؿ ألف؛  المشاىد الككف ليذا الخالؽ ىك اهلل أف إثبات نفاىا
، كالمجيء كالنزكؿ الزمان  كاف سكاء، بالفاعؿ قاـ ما إال معقكؿ فعؿ ىناؾ كليس، فعؿ مف لو بد
 أفعالو مف يفعمو لما تابع المخمكقات مف تعالى يحدثو ما فحدكث، كالطي كالقبض متعديان  أك

 األفعاؿ قياـ أنكر مف فإف. ديرى لما فعاؿ، قيكـ حي تعالى كىك، تعالى بو القائمة االختيارية
 كينكر، المشاىد كغير المشاىد العالـ ليذا خمقو ينكر أنو ذلؾ معنى فإف، تعالى بو االختيارية

 (2) .الشرع بو اءج ما ىعم دؿ فالعقؿ، قدير شيء كؿ عمى أنو قكلو

 كأدؿ القدرة في أكمؿ ذلؾ ليككف بينيما يكصؿ أك، االسميف ىذيف بيف يقرف أف كيحسف
 الكماؿ كألف ؛[245البقرة: ] َّحقمفخفحفجفُّ  الحكمة عمى

  .ففىالكص بمجمكع يحصؿ إنما المطمؽ

                                                           

 (. 1/10انظر: ابف تيمية، العقيدة التدمرية )ج( 1)
 (. 1/140شرح كتاب التكحيد مف صحيح البخارم )ج : الغنيمات،انظر( 2)
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ىذيف االسميف أف يقرف  فيشأف الدعاء " كقد يحسف  في -رحمو اهلل  –قاؿ الخطابي 
كاذا ذكرت  ،القدرة كأدؿ عؿ الحكمة في كأف يكصؿ بو ليككف أنبأ ،الذكر باألخر فيحدىما أ

ذا كصمت أحدىما  .المنع كالحرماف عمىكنت قد قصرت بالصفة  ،عف الباسط القابض مفردان  كا 
 (1) .ما "فييمنبئا عف كجو الحكمة  ،باألخر فقد جمعت بيف الصفتيف

  :النكنية في  -رحمو اهلل  –قاؿ ابف القيـ 

 (2) ىك رافع بالعدؿ كاإلحساف " "ىك قابض ىك باسط ىك خافض

األجساد عند  فيكيبسط األركاح  ،" فيك سبحانو يقبض األركاح عف األشباح عند الممات
ى كيبسط الرزؽ لمف يشاء حت ،كيبسط األرزاؽ لمضعفاء ،كيقبض الصدقات مف األغنياء ،الحياة
ير صت ىضيقيا حتفيكيقبض القمكب  ،طاقة ىال تبق ىحت كيقبضو عمف يشاء ،فاقة ىال تبق

 (3) .ا مف معاني بره كلطفو كجمالو "عمييض فيكيبسطيا بما ي ،السماء فيحرجا كأنما تصعد 

صفتي القبض  في  -رحميما اهلل  –يتبيف مما سبؽ االتفاؽ بيف الشككاني كابف كثير
 كيجكد كيتفضؿ ،كيمكف كيعطي ،كيرزؽفاهلل جبل كعبل ىك الباسط القابض الذم يبسط  ،البسط
حسانو  عباده عمى كىاتاف الصفتاف مف الصفات  ،كلطفو كرحمتو لحكمتو كتبعان  ،بنعمو كا 

 .شاء اتصؼ بيما ىاالختيارية التي مت

 صفة الرسال   -3

 -:ثبلثة مكاضع منيا  في تعالىة هلل عميىذه الصفة الف عمىكلقد دلت السكرة 

يهىهمهجهينىنمنخنحنجنيمُّ  :المكضع األكؿ

 [.30]الرعد:  َّخيحيجي

لتتمكا  ،(4) المعجزة الباىرة أرسمناؾ يا محمد عمى" أم مثؿ ىذا اإلرساؿ العظيـ الشأف المشتمؿ 
كقد كذب الرسؿ  ،األمـ الماضية الكافرة باهلل فيكذلؾ أرسمنا  ،ـإلييـ كلتبمغيـ رسالة اهلل عميي

 (5) .تنا بأكلئؾ فميحذر ىؤالء مف حمكؿ النقـ بيـ "ككما أكقعنا بأسنا كنقم ،مف قبمؾ بيـ أسكة

                                                           

 (  1/57الخطابي، شأف الدعاء )ج( 1)
  (.1/211متف القصيدة النكنية )ج ابف القيـ: (2)
 ( 2/113شرح القصيدة النكنية )جاليراس، ( 3)
 (. 3/112)ج كاني، فتح القديرالشك ( 4)
  (.2/677ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 5)
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]الرعد:  َّىييينيميزيريٰىينىنننُّ  :المكضع الثاني
38.] 

كليـ ذرية تكالدكا  ،ليـ أزكاج مف النساء ،أم إف الرسؿ الذيف أرسمناىـ قبمؾ مف جنس البشر
 (1) .ليـ ذريةالذيف ال يتزكجكف كال يككف  كلـ نرسؿ الرسؿ مف المبلئكة ،منيـ كمف أزكاجيـ

ممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكُّ  :المكضع الثالث
 [.13الرعد: ] َّ حنجن

عظمتو  فيكحاؿ ىؤالء الكفار أنيـ يجادلكف كيشككف  ،نقمة ينتقـ بيا ممف يشاء أم يرسميا
 (2) .كال يعترفكف أنو ال إلو إال ىك ،سبحانو

صفات التي يجب كىذه مف ال ،فيذه اآليات كغيرىا أثبتت هلل عز كجؿ صفة اإلرساؿ
  .كماؿ قدرتو سبحانو كعظمتو كحكمتو عمى ة؛ ألنيا دالاإليماف بيا عمينا

 صفة األخذ  -4

  :مكاضع منيا في تعالىة هلل عميإثبات ىذه الصفة الف عمىكلقد دلت السكرة 

مخجخجحمحمجحجمثهتمتختحتجتهبُّ 

عما أصابو مف  -كسمـ  عميواهلل  صمى -ىذه اآلية تسمية لمرسكؿ  فىك  [،32الرعد: ] َّ جس
كمطالبتيـ لو بالمطالب السخيفة التي ال صمة ليا بدعكتو  ،تعنت المشركيف معو بسبب حزف

فقاؿ اهلل لو لقد استيزئ برسؿ كثير  ،كتكميـ المكتى ،كتقطيع األرض ،كطمبيـ منو تسيير الجباؿ
 ،ـ شعيبكقك  ،كاستيزأ قكـ ىكد بو ،نةفىفقد استيزأ قكـ نكح بو عندما صنع الس ،مف قبمؾ
  .اءاألكليك  أف مف أمارات الشقاء االستيزاء باألنبياء إلىإشارة  فيوك  ،كغيرىـ

ثـ أخذتيـ بالعذاب الذم  ،مدة طكيمة مف الزمف كأجمتيـ ،الذيف كفركا كأنظرتيـ فأميمت
ككيؼ بمغؾ ما صنعت  ،فكيؼ كاف عقابي ليؤالء الكفار الذيف استيزؤكا بالرسؿ ،أنزلتو بيـ

مكلكاكيقىقيفُّ تعالىليـ ثـ أخذتيـ كىي شبيو مف قكلو أمميت  ،بيـ

                                                           

 (. 3/120انظر: الشككاني، فتح القدير )ج( 1)
 (. 2/665ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج :انظر( 2)
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 ،اآلية أني سأنتقـ مف ىؤالء الكفار معنىك  [،102: ىكد] َّ مماميلىليكملىك
 (1) .كما انتقمت مف أكلئؾ المتقدميف

" كاألخذ كناية عف اإلشعار بالسمطاف ؛ ألف األخذ يتضمف أنيـ صاركا غير خارجيف مف 
 قبضتو يصرفيـ كيؼ يشاء فيكأف يككنكا  ،التمكيف  عمىا يدؿ سمطانو ؛ ألف األخذ أقصي م

  .فىالشدة كالقكة كالفظاعة ما ال يخ فيتو فيتناىي كي عمىداللة  فيوكىذا  (2) ."

 ،رعيتو فيممؾ عدؿ  ،حيث عامؿ عبادة معاممة حسنة ،تعالى" فيذا تنزؿ مف اهلل سبحانو ك 
 ،ككمما عصكه سترىـ كأمدىـ بالعطايا ،ـ النعـييعمكأغدؽ  ،حيث أمرىـ بطاعتو المرة بعد المرة

 (3) .فمما تكرر منيـ العصياف كعدـ الخكؼ أخذىـ بالعقاب "

العاقؿ أف يزكي نفسو  عمىف ،"كال شؾ أف مثؿ ىذه المعامبلت القبيحة مف غمبة أكصاؼ النفس
 إلى كاأف المؤمنيف نظر  لأال تر  ،يتخمص مف قير القيار الخبلؽ حتى ،عف سفساؼ األخبلؽ

فاستسعدكا  ،االستسبلـ  فيكدخمكا  ،السبلـ بعيف التنظيـ كبدلكا الكبر بالتكاضع عميوالنبي 
فشقكا شقاكة  ،فاستأصميـ اهلل مف حيث ال يحتسبكف ،كبيران  كأما الكفرة فعتك عتكان  ،بسعادة الداريف

 (4) .يـك القيامة " إلىكالمنكريف  كىكذا حاؿ سائر المؤمنيف ،أبدية

أف عادة  ،إثبات صفة األخذ في  -رحميما اهلل  –القكؿ مف كبلـ ابف كثير كالشككاني كخبلصة
 ىغن فيالعتقادىـ أنيـ  ،بيـ السخرية مف الرسؿ كالتيكـ ،مر العصكر عمىالكثير مف البشر 

 ،فكذبكا كاسستيزؤكا برسؿ اهلل كآذكىـ ،كأف عندىـ اكتفاء ذاتي كال حاجة ليـ عند غيرىـ ،عنيـ 
كال يعجؿ  يميميـ فإف مف رحمة اهلل كعدلو بيـ أنو ،كال يحزنؾ فعميـ ،يؽ صدرؾ بيـفبل يض

كيصركا  كلكنيـ ال يستجيبكا لو ،كيعطييـ الفرص الكثيرة لمرجكع كالتكبة كاإلنابة ،ليـ العقكبة
 ،الجحكد كالنكراف عمىأخذىـ اهلل بسكء أعماليـ كبإصرارىـ في ،عنادىـ ككفرىـ كاستيزائيـ عمى
  .كما ليـ مف دكف اهلل مف كلي كال كاؽ ،ـ شديدأليليـ  ف عقابيفكا

 صفة العيد والوعد  -5
 - :ثبلث آيات فيسكرة الرعد ما يثبت ىاتيف الصفتيف هلل جبل كعبل  فيكلقد جاء 

                                                           

 (. 3/116(، الشككاني، فتح القدير )ج2/679ـ )جابف كثير، تفسير القرآف العظي :انظر( 1)
  (. 8/3955أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( 2)
 (. 3/1006حاشية الصاكم )جالصاكم، ( 3)
  (4/399ركح البياف )ج، لبركسكم ا (4)
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ميزيريٰىينىنننمنزنرنممامُّ  :األكلىاآلية 

 [.31عد: ]الر  َّخبحبجبهئمئحئخئجئييىيني

ـ بسبب ما صنعكا مف الكفر كالتكذيب لمرسؿ داىية ميمكة أم ال يزاؿ الذيف كفركا تصيبي
أف القارعة تطمؽ  فىكال يخ ،كالقارعة ىي النكبة كقيؿ العذاب كقيؿ الطبلئع كالسرايا ،تفجؤىـ 

 ،فزعكف كيقمقكف منيافيمف دارىـ  أك تحؿ ىذه القارعة قريبان  ،ما ىك أعـ مف ذلؾ عمى
يأتي كعد اهلل كىك مكتيـ أك  حتى ،كترعد منو بكادرىـ كيشاىدكف مف آثارىا ما ترتجؼ لو قمكبيـ

إف  ،الشدة فيفإذا جاء كعد اهلل المحتكـ حؿ بيـ مف عذابو ما ىك الغاية  ،ـعمييقياـ الساعة 
 لفما جر  ،الدنيا كاآلخرة فياهلل ال يخمؼ الميعاد كال ينقض كعده لرسمو بالنصرة ليـ كألتباعيـ 

زنممرناميلىلمليكُّ  :تعالىؿ بو كعده فيك كائف ال محالة قا
 (1) [.47إبراىيـ: ] َّينىنننمن

ف  ،كعنادىـ كظمميـ ،كفرىـ عمىكىذا تيديد كتخكيؼ ليـ مف نزكؿ ما كعدىـ اهلل بو  كا 
 :تعالىقاؿ  ككعد اهلل متحقؽ ككاقع بيـ ال محالة ،كأف اهلل ال يخمؼ الميعاد اهلل ينجز كعده حتمان 

نئمئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرُّ 
يترثىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربيئىئ

 [.55النكر: ] َّ ىكمكلكاكيقىقيفيثىفىثنثمثزث

كخمفو يخالؼ األلكىية كما  ،" أف الكفاء بالكعد شأف اإللو سبحانو: -رحمو اهلل  -قاؿ الشككاني 
 (2) .كتباينو " فيوأنيا تنا

أم أف مف  [،20الرعد: ] َّىيميخيحيجييهىهُّ :اآلية الثانية
كلكا األلباب أصحاب العقكؿ الراجحة أنيـ يكفكف بعيد اهلل أم بما صفات ىؤالء المؤمنيف أ

كال ينقضكف الميثاؽ الذم كثقكه  ،بينيـ كبيف العباد فيماأك  ،عقدكه مف العيكد بينيـ كبيف ربيـ
ذا خاصـ  ،فميسكا كالمنافقيف الذيف إذا عاىد أحدىـ غدر .أنفسيـ كأكدكه باإليماف كنحكىا عمى كا 
ذا حدث ك ،فجر ذا ائتمف خاف ،ذبكا   (3) .كا 

                                                           

 (. 3/116(، الشككاني، فتح القدير )ج2/679ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج :انظر( 1)
 (.1/365ح القدير )جالشككاني، فت( 2)

 (. 3/107(، كالشككاني، فتح القدير )ج2/671ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج :ينظر( 3)
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" كىذا تعميـ بعد تخصيص ؛ ألنو يدخؿ تحت الميثاؽ كؿ ما  -رحمو اهلل  –قاؿ الشككاني 
كف التخصيص فيك ،كيحتمؿ أف يككف األمر بالعكس ،نفسو كالنذكر كنحكىا عمىأكجبو العبد 
 ،بيا عبيده ىصكىي أكامره كنكاىيو التي ك  ،أف يراد بالعيد جميع عيكد اهلل عمىبعد التعميـ 

 (1) .ذلؾ االلتزامات التي يمـز بيا العبد نفسو " فيكيدخؿ 

 أم بعد أف [،25لرعد: ]ا َّ حبجبهئمئخئحئجئُّ :اآلية الثالثة 

كمصيرىـ  ،األخرة فيأتبعو بذكر أحكاؿ األشقياء كذكر ما ليـ  ذكر أحكاؿ السعداء مف المؤمنيف
فأكلئؾ يكفكف  ،الدنيا فيصفكا بخبلؼ صفاتيـ كما أنيـ ات ،المؤمنكف  إليوخبلؼ ما صار  إلى

  .كىكذا بعيد اهلل كىؤالء الكفار األشقياء ينقضكف عيد اهلل كميثاقو

عند الحديث عف  تعالىالفصكؿ القادمة إف شاء اهلل  فيكالثالثة  كسياتي تكضيح اآلية الثانية
  .صفات السعداء مف المؤمنيف كاألشقياء مف الكفار

إثبات صفتي العيد كالكعد هلل  في -رحميما اهلل  –افقة الشككاني البف كثير مما سبؽ يتبيف مك 
األرض كأف الغمبة  فيال ينقض كعده لرسمو بالنصر ليـ كالتمكيف ليـ  تعالىكأنو  ،عز كجؿ

  .كالعاقبة المحمكدة ستككف ليـ بإذف اهلل
 :إثبات صفة السرعة  -6

خكُّ  تعالىقكلو  فيكعبل كما   جؿٌ سكرة الرعد ما يثبت صفة السرعة هلل فيجاء  كلقد
 [.41الرعد: ] َّجمهلملحلخلجلمكلك

حاؿ محاسبتو لعبده سريع النجاز ؛ ألنو يعمـ  في" أم أف  -رحمو اهلل  –قاؿ ابف كثير 
ف جميع الخمؽ بالنسبة  ،ةفيخا عميو فىكال يخ ،كؿ شيء  تعالىكقكلو  ،قدرتو كالكاحد منيـ إلىكا 

 (2)[ 28: لقماف] َّمئهئهيميخيحيجيٰهُّ 

 ،رفع ىذا كيضع ىذافي ،خمقو في" أم يحكـ ما يشاء   -رحمو اهلل  –قاؿ الشككاني
.. .األدياف عمىكقد حكـ بعزة االسبلـ كعمكه  ،كيغني ىذا كيفقر ىذا ،ىذا كيميت ىذا  ييحيك 

أف  معنىكال (3) السرعة عمىكالمسيء بإساءتو  ،جازم المحسف بإحسانوفيكىك سريع الحساب 

                                                           

 (. 3/107الشككاني، فتح القدير )ج( 1)
 .(4/523ج( ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )2)
 .(3/125ج( الشككاني، فتح القدير )3)
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أك أنو كصؼ نفسو بسرعة  ،فبادركا ذلؾ بأعماؿ الخير لعباده يكـ القيامة سريع مجيئوحسابو 
 (1) .حالة كاحده " فيحاسبيـ فيكأنو ال يشغمو شأف عف شأف  ،كثرة عددىـ عمىحساب الخبلئؽ 

ذلؾ كما  فيتفكير  إلىمكضع أخر " سريع الحساب ؛ ألنو سبحانو ال يحتاج  فيكقاؿ 
 (2) .فبل يعزب عنو مثقاؿ ذرة " ،عممو بكؿ شيءيحتاجو غيره إلحاطة 

نماتفسيره "  في  -رحمو اهلل  –قاؿ الطبرم  ألنو الحساب بسرعة نفسو ثناؤه جؿٌ  كصؼ كا 
 ةالعجز  فعؿ ،ركية كال، فكرو  كال، أصابع عقد بغير عباده أعماؿ مف ييحص ما يحصي ذكره جؿٌ 
 مثقاؿ عنو بز يع كال، السماء في كال األرض في شيء عميو فىيخ ال كلكنو، الخمؽ مف لضعفةا

 (3) ". الحساب بسرعة امتدح ذكره ؿٌ ج فمذلؾ، ذلؾ كؿً  عمى عباده مجازو  ىك ثـ ،مافيي ذرة

حكمو  عمىفميس ىناؾ مف يعقب  ،" أم ال مغير كال ناقض لحكمو حلجلمك"
دبار الكفار فمف يرد ذلؾ  ،بطموفي  (4) .اهلل إلىفإذا حكـ بظيكر االسبلـ كا 

ما  إلى" أم كىك سبحانو سريع المحاسبة كالمجازاة ؛ ألنو ال يحتاج جمهلمل
عقابيـ أييا  فبل تستبطئ ،إذ ىك سبحانو محيط بكؿ شيء ،يحتاج غيره مف اإلحصاء كالعد

ككؿ آت  ،" فإف الحساب آت ال ريب ، (5) " فإف ما كعدناؾ بو كاقع ال محالو ،الرسكؿ الكريـ
كما يككف  ،كعدد السنيف كالشيكر ال قيمة لو ما داـ مؤكد الكقكع ،فيك سريع ؛ ألنو مؤكد الكقكع

المنكريف مف حيث ال يحتسبكف ؛ كألف سرعة الحساب  يءسريع الحساب يككف شديد ؛ ألنو يفاج
 ،قدر ما ارتكب المسيء عمىكذلؾ يككف  ،الجزاء معنىكلتحقيؽ  ،العقاب ويككف ألجؿ غرض

كليست بعدد  ،ة حساب اهلل كاجبة ؛ ألنيا باإلحاطة كالشمكؿ" كسرع ،(6) كاهلل عزيز ذك انتقاـ "
 (8) .؛ " ألف عكاقب األعماؿ مف خير أك شر سرعاف ما تنجمي " (7) قميؿ أك كثير "

                                                           

 (. 1/253ج( المرجع السابؽ )1)
 .(4/557ج) فسون ( المرجع2)
 .(4/207ج( الطبرم، جامع البياف )3)
  (.2/463جأيسر التفاسير ) : الصابكني،( انظر4)

 (. 11/91الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج( 5)
 (. 8/3971أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( 6)
 ( 2/1176الزحيمي، التفسير الكسيط )ج( 7)
 (. 431)ص  القرآف الكريـ فىبياف النظـ الزيف،  (8)
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إثبات صفة سرعة الحساب هلل  في  -رحميما اهلل  –خبلصة ذلؾ أف الشككاني مكافؽ البف كثير
حكـ بالعز لئلسبلـ في ،الذم يحكـ بيف عباده صؿىك الحكـ الف تعالىفاهلل سبحانو ك  ،كعبل جؿٌ 

قضي في ،كال مغير لحكمو  ،ليذا كالفقر ليذا ىكالغن ،كالذؿ كاليكاف لمكفر كالكافريف كالمسمميف
كىك سريع  ،فحكمو نافذ كمشيئتو ال راد ليا ،بالقضاء المبـر الذم ال راد لقضائو كال ناقض لو

الحكـ  فيكجو السرعة بالعدؿ دكف ظمـ أك جكر  عمىزمف يسير  فيحاسب عباده فيالحساب 
  .بيف العباد

 إثبات صفتي المكر والمحال  -7

فأما إثبات صفة المحاؿ  ،تعالىإثبات صفتي المكر كالمحاؿ هلل  عمىالسكرة  لقد دلت 
ممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكُّ تعالىقكلو  فيكما 
 [.13الرعد: ] َّ حنجن

 فيكىؤالء الكفار الفجار يجادلكف كيشككف  ،ف يشاءأم إف اهلل يرسؿ الصكاعؽ ينتقـ بيا مم
  .ألكىيتو كأنو ال إلو إال ىك فيعظمة اهلل الكاحد القيار كيشككف 

تفسير المحاؿ  فيلمصحابة كالتابعيف  " حنجنمم"  -رحمو اهلل  –قاؿ الشككاني 
  :أقكاؿ ثمانية

 ،الغضب :السادس ،القكة :الخامس ،الحقد :الرابع ،األخذ :الثالث ،الحكؿ :الثاني ،العداكة :األكؿ
 (1) .الحيمة " :الثامف ،اليبلؾ :السابع

جهمههنمنخنحنجنممخمُّذكره  كأما إثبات صفة المكر قاؿ اهلل جؿٌ 
 [.42: ]الرعد َّ متهبمبهئمئميهيخيحيجيٰه

فكادكىـ  ،كبالحؽ الذم جاءكا بو  ،ـ مف الرسؿإلييأم كقد مكر الكفار بمف أرسمو اهلل 
 ،كأف المكر كمو هلل ،فأخبرىـ اهلل بأف مكرىـ ىذا كالعدـ ،أرادكا إخراجيـ مف ببلدىـك  ،ككفركا بيـ

ىكمكلكاكُّ  تعالىكقكلو  ،فمكر اهلل بيـ كجعؿ العاقبة لممتقيف ،كال اعتداد بمكر غيره
 َّ ريٰىينننىنمنزنممرناميلىلمليك

 [.30األنفاؿ: ]

 
                                                           

 (. 3/100الشككاني، فتح القدير )ج( 1)
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 (1) .مف حيث ال يشعر بو هغير  إلىإيصاؿ المكركه كاألذل  عمىالحرص  :كأصؿ المكر

 مف خير كشر َّ ميهيخيحيجيٰهُّ ثـ فسر سبحانو ىذا المكر الثابت لو دكف غيره فقاؿ 
 لو ؛ ألنو كمف عمـ ما تكسب كؿ نفس كأعد ليا جزائيا كاف المكر كمو ،ذلؾ عمىجازييا فى

 (2) .يأتييـ مف حيث ال يشعركف

فإف  ،أذاىـ عمىلعزمة كتصبير لو  كتقكية -كسمـ  عميواهلل  صمى -ىذا تسمية لمنبي  فىك 
 (3) .الكفار عمىستككف  كأف الدائرة ،النياية حتمان  فيالنصر كالتمكييف لو 

فإذا كانكا  ،كتحت قضائو كقدره ،إال بإذنو " أم ال يقدر أحد أف يمكر مكران  جههنمن" 
عمـ في ،كؿ نفسفإف اهلل يعمـ ما تكسب  ،ـ بالخيبة كالندـعمييفإف مكرىـ سيعكد  ،يمكركف بدينو

رادتيا كأعماليا الظاىرة كالباطنة   عمى فىفبل يخ ،كالمكر ال بد أف يككف مف كسبيا ،ىمكميا كا 
 (4) ." دىـ شيئان فيكي ،يضر الحؽ كأىمة متنع أف يمكركا مكران في ،اهلل مكرىـ

 - :ثبلثة أمكر عمىكىذا النص السامي يدؿ 

  .الغاية التي أرادكىا تحقيؽ فيكال ثمرة لو  ،أف مكرىـ ال اعتداد بو -1

  .الضبللة فيكىك الذم يتركيا تسير  ،كىك الذم ييدييا ،أف القمكب بيد اهلل -2

 (5) .وكناصر أىم ،ىباء فيكجعميا  ،أف اهلل مذىب كيدىـ -3

 ،كخبلصة القكؿ أف الكفار السابقكف كادكا لرسميـ كآذكىـ بالقتؿ كاالضطياد كالتدبير السيئ
كصد الناس عف اإليماف  ،كصدىـ عف الدعكة ،ـفييكالذـ  ،منيـ  كالسخرية ،كاالستيزاء بيـ 

ـ  اهلل إال أف يي  ىكلكف يأب ،كمكركا بيـ ،بيـ فمـ ينالكا ما أرادكا ؛ ألف  ،نكره كلك كره الكافركف ت
  .المخيب آلماليـ ،سرائرىـ كنكاياىـ كخباياىـ عمىالمطمع  عميـ فيك ال المكر كمو هلل سبحانو

كىذا تبشير لممسمميف بأف الغمبة كالنصر  ،النياية ستككف لئلسبلـ كأىمة فيمكدة ك العاقبة المح
كؿ نفس ما كسبت مف خير أك شر ؛ ألنو ىك  فىك في ،تعالىكالتمكيف ستككف ليـ بإذف اهلل 

  .القمكب كما تتحدث بو النفكس فيبما  عميـ ال

                                                           

 (. 3/1690تفسير القرآف )ج فىتعيمب، فتح الرحمف  :انظر( 1)
  (.3/125(، الشككاني، فتح القدير )ج2/686ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج :انظر( 2)

 (. 2/241ج) حجازم، التفسير الكاضح: انظر (3)

 (. 375)صالسعدم، تيسير الكريـ الرحمف ( 4)
 (. 8/3973أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج :انظر (5)
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 :إثبات صفتي اليدي والضاللة هلل عز وجل  -8
خل ُّ تعالىقكلو  فيكما  سكرة الرعد )ييدم كيضؿ( فيمة المذككرة كمف الصفات المتقاب

 [.27الرعد: ] َّخنحنجنممخمحمجمهلمل
ييدم مف  تعالىفاهلل سبحانو ك  ،إثبات لصفتيف متقابمتيف كىما اليداية كالضبللة فيوفيذا 

 َّ حقمفخفحفجفمغُّ فبفضمو كمف أضمو فبعدلو  فمف ىداه ،يشاء كيضؿ مف يشاء
 [.32األنبياء: ]

الذم ىك لما يشاء  ،كالمضؿ لمف أراد بعد الكماؿ ،فسبحاف اليادم لمف يشاء بعد اإلضبلؿ
 (1) .المطيؼ الخبير الكبير المتعاؿ ،ع الفعاؿيجم فيكىك الحكـ العدؿ  ،فعاؿ

كيضؿ مف  ،ييدم مف يشاء تعالى" أف اهلل سبحانو ك  -رحمو اهلل  –كلقد قرر الشككاني 
كمف شاء أف ييديو جعمو  ،أف يضمو أضمو تعالىمف شاء  ،ا يشاء يفعؿكأف األمر بيده م ،يشاء
 (2) صكاب االستقامة " إلىإال  فيوكال يمشي  ،غير الحؽ إلىال يذىب بو  ،صراط مستقيـ عمى

 [.39]األنعاـ:  َّننمنزنرنمماميلىلمليكُّ 
 :قسميف إلىلكنيا تنقسـ  ،صفة مف صفات األفعاؿ تعالىكىداية اهلل سبحانو ك 

قامة الحجة بالدليؿ العقمي كالعمميى -1 و يرىدم عبده بأف فيي ،داية إرشاد كىي إرسالو لمرسؿ كا 
كقد يخالفيا فبل  ،نجكفيبؿ قد يعمؿ اإلنساف بمقتضاىا  ؛كىذه اليداية ال تقتضي نجاتو ،الطريؽ
]فصمت:  َّ خصحصمسخسحسجسمخُّ  :تعالىكلذلؾ قاؿ اهلل  ،ينجك
ييىيُّ قكلو  فيكقد أثبتيا اهلل لرسكلو  ،ىما يقابميا العم كىداية اإلرشاد ىذه كثيران  ،[17
 [.52]الشكرل:  َّٰىٰرٰذ
كلذلؾ نفاىا عف  ،ؽ كىي مف صفات اهلل المختصة بو فبل يتصؼ بيا سكاهتكفيىداية  -2

يلىلمليكىكمكلكاكيقُّ فقاؿ  -كسمـ  عميواهلل  صمىرسكلو 
 [.56]القصص:  َّام

فمف أحبو  ،المحبة كالكره عمىية كاإلضبلؿ يترتباف كاليدا ،يقابميا اإلضبلؿ كىذه اليداية
 (3) .ككؿ مف تعمؽ بو المقت كالبغض ال بد أف يضمو اهلل ،اهلل ىداه

                                                           

 (.8/21ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)

 (. 2/131الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
  (.7/6سمسمة األسماء كالصفات )جالشنقيطي، انظر: ( 3)
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 الصراط إلى ديوفيي الٌضاؿ الحيراف مرشد كىك، رشد كمو كفعمو، رشد قكلو الذم فيك
 كم يا، األمكر بيا كييدبر ألشياءا بيا ييكجد التي القدرية فأقكالو، قان تكفيك ، ان عميمكت، بيانان  المستقيـ

 بيا تكٌمـ التي أقكالو ىي الدينية الشرعية كأقكالو، كاإلتقاف كالحسف الحكمة عمى الشتماليا حؽ  
 األمر في الكامؿ كالعدؿ، اإلخبار في التاـ الصدؽ عمى المشتممة رسمو ألسنة كعمى، كتبو في

 َّخبحبجبهئمئُّ  حديثا نوم أحسف كال، قيبلن  اهلل مف أصدؽ ال فإنو، كالنيي

 فمف، بغيرىا الرشاد إلى حصكؿ ال بؿ، العباد بيا يرشد ما كأجؿٌ  أعظـ كىي [،115األنعاـ: ]
 العممي الرشد بيا يحصؿ ف، برشيد فميس بيا يسترشد لـ كمف، اهلل أضمو غيرىا مف اليدل ابتغى
 بيا كيحصؿ، لدنيكيةكا الدينية كالمضار كالمصالح، كالفركع، كاألصكؿ، الحقائؽ بياف كىك
 (1) .الرشد

كعبل  صفتي اليداية كالضبلؿ هلل جؿٌ  أثبت -رحمو اهلل  –مما سبؽ يتبيف أف الشككاني 
ييدم مف يشاء كيضؿ مف  تعالىفيك  ،االثبات في -رحمو اهلل  –يتفؽ مع ابف كثير  تالىكبال
 .فمف ىداه فبفضمو كرحمتو كمف أضمو فبعدلو كحكمتو ،يشاء
 لمغفرة إثبات صفة ا -9

ىنُّ كما قاؿ ،حممو كعفكه لعجؿ ليـ العقكبة كالعذاب أنو لكال -تعالىسبحانو ك -أخبر اهلل 
سكرة  في تعالىككما قاؿ  ،[61النحؿ: ] َّ جئييىينيميزيريٰىين
 [.6الرعد: ] َّ حيجييهىهجهمهينىنمنخنحنجنُّ  الرعد

تدؿ الرجاء كالخكؼ ليع " قرف ىذا الحكـ بأنو شديد العقاب -رحمو اهلل  –قاؿ ابف كثير 
هلملخلحلجل مكلكخكحكجكمقحقُّ قكلو  فيكما 

  (2).بيف انتقامو كرحمتو" فيياغير ذلؾ مف اآليات التي يقرف  إلى [،50-49الحجر: ]َّجم
ذك مغفرة كعفك كصفح كستر لمناس كتجاكز عظيـ لمناس مع أنيـ يظممكف  تعالىفإنو 

 (3) .طئكف بالميؿ كالنيارالمعاصي كيخ فيأنفسيـ باقترافيـ الذنكب ككقكعيـ 
" فالرحمة كالمغفرة مف صفاتو المذككرة  -رحمو اهلل  – ابف تيمية قاؿ شيخ االسبلـ  
  فيفجعؿ الرحمة صفة مذككرة  (4) كمقتضاىا كلكازميا ،فيي مف مكجب نفسو المقدسة ،بأسمائو

                                                           

  (.1/60بدائع الفكائد )جابف القيـ، ( 1)
 .(4/324ـ )جابف كثير، تفسير القرآف العظي( 2)
 (. 3/93انظر: الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
 ( 14/272)ج الفتاكلمجمكع ابف تيمية، ( 4)
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  (1) ." أسمائو يفكأما العذاب كالعقاب فجعميما مف مفعكالتو غير مذككريف  ،الحسنىأسمائو 
مثزثرثُّاألفعاؿ كقكلو  فىكأما الشر ف ،أسمائو كصفاتو فيكاف الخير  كليذا

كمما يبيف ىذا أف الشر لـ يرد  ،(2) [98المائدة: ] َّ ىقيفىفيثىثنث
نما كرد  ،أسماء اهلل في ضافة  ،سبيؿ العمكـ عمىإال  إليولـ يضؼ  ،مفعكالتو فيكا  السبب  إلىكا 
ىيُّ كقكلو  ،[62الزمر: ] َّمكىكلكاكيقُّ فاعمو كقكلو  المخمكؽ أك بحذؼ إلى
 (3) .[2الفمؽ: ] َّ ٰرٰذيي

" الغفكر " ىك فعكؿ مف قكليـ غفرت الشيء إذا  - تعالىرحمو اهلل  -قاؿ الزجاج 
 (4) .ككذلؾ فعاؿ كفعكؿ مكضكع لممبالغة ،سترتو

  (6).يصاؿ الخيرات"كالرحمة إ ،"إذ المغفرة ستر الذنكب كمحكىا-رحمو اهلل–(5) قاؿ العيني
 عمىكمجازاة حسنة  ،مغفرة لما سمؼ مف سيئاتيـ :" المغفرة -رحمو اهلل  –قاؿ ابف كثير
 (7).القميؿ مف حسناتيـ"

 ،المتجاكز عف خطاياىـ كذنكبيـ ،النياية " الغفار الساتر لذنكب عباده كعيكبيـ فيكجاء 
العفك  تعالىكالمغفرة إلباس اهلل  ،كمغفرة غفر اهلل لؾ غفرا كغفرانان  :يقاؿ ،كأصؿ الغفر التغطية

 (8) .لممؤمنيف"
 (10)." المغفرة ىي كقاية شر الذنكب مع سترىا " - تعالىرحمو اهلل  - (9) قاؿ ابف رجب 

إثبات صفة المغفرة  في -رحميما اهلل  –إذف يتبيف مما سبؽ مكافقة الشككاني البف كثير 
 ،كأف المغفرة ستر الذنكب كالتجاكز عنيا ،كثير المغفرةالغفكر معناه  تعالىكأف اسمو  ،تعالىهلل 

                                                           

 (. 5/295المرجع السابؽ )ج( 1)
 (. 15/437)ج الفتاكلابف تيمية، انظر: ( 2)
 .لمرجع السابؽا( 3)
 (. 1/46)ج الحسنىتفسير أسماء اهلل  : الزجاج،انظر( 4)
 . (29تقدمت ترجمتو )ص( 5)
 (.22/292العيني، عمدة القارئ بشرح صحيح البخارم )ج( 6)
 (. 5/441ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 7)
 (. 3/703غريب الحديث )ج فىالنياية ( 8)
ىك عبد الرحمف بف أحمد بف رجب السبلمي البغدادم، الدمشقي، أبك الفرج زيف الديف، اإلماـ، الحافظ، كلد ( 9)

الدرر الكامنة ابف حجر، (، 3/295األعبلـ )ج الزركمي،:ىػ، انظر795سنة  تكفيىػ، ك  736بغداد سنة  فى
 (. 3/108)ج
  .(2/407شرح خمسيف حديثا مف جكامع الكمـ )ج فىجامع العمـك كالحكـ الحنبمي،  (10)
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لباسيـ العفك عف خطاياىـ ،كصكنيـ مف أف يمسيـ العذاب بسببيا فيياكالعفك عف مقتر  فاهلل  ،كا 
كىذا مف  ،عظيـ التجاكز عنيـ ،أم كثير الستر لذنكب عباده المؤمنيفغفكر  تعالىسبحانو ك 
  .كعفكه كعدلو كحكمتو باب حممو

أف ما كصؼ بو خالؽ السمكات كاألرض مف ىذه الصفات أنو حؽ الئؽ بكمالو  كال شؾ
كأف ما كصؼ بو الخمؽ مف ىذه الصفات  ،ال يجكز أف ينفى خكفان مف التشبيو بالخمؽ ،كجبللو

كعمى كؿ حاؿ فبل يجكز لئلنساف أف يتنٌطع إلى  ،حؽ مناسب لحاليـ كفنائيـ كعجزىـ كافتقارىـ
ىذا الكصؼ عف اهلل متيجمان عمى رٌب السمكات  فىنيف لنفسو كصؼ أثبتو اهلل جؿ كعبل

عنو كيأتيو  فيوأف ىذا الكصؼ الذم تمدح بو أنو ال يميؽ بو كأنو ىك ين عميوكاألرض مدعيان 
 (1) .إاٌل مف طمس اهلل بصائرىـ إليوبالكماؿ مف كيسو الخاص فيذا جنكف كىكس كال يذىب 

 -الحكـ  -اليدم  -األلكىية  -الخمؽ  -لعمك كىي )ا أما بالنسبة لمصفات المتبقية
الخالؽ  -أسماء اهلل )المتعاؿ  عمىكالشيادة( فقد سبؽ أف تكممت عف ىذه الصفات عند الكبلـ 

فيي  ،الشييد( ؛ ألف تمؾ الصفات مشتقة مف ىذه األسماء -الحكـ  -اليادم  -اإللو  -
  .األسماء مرتبطة مع بعضيا البعض ؛ لذلؾ شرحت تمؾ الصفات مع ىذه

 توحيد األسماء والصفات  (2)نواقض :المطمب الثاني
 ،ايعمأك صفاتو ال تعالىكإنكار أسماء اهلل  ،حيد األسماء كالصفاتالناقض ىك ما يضاد تك 
 ،أك تماثميا ،الصفات بيف الخالؽ كالمخمكؽ فيأك اعتقاد التشابو  ،إنكار كمي ليا أك إنكار جزئي
  .عف الحقائؽ كالمعاني الثابتة ليا أك تعطيميا كتأكيميا كصرفيا

ة يفال يجكز ؛ ألنيا تكقي فييابالنقص منيا أك الزيادة  تعالىفبل شؾ أف تحريؼ أسماء اهلل 
ما جاء بو مف نصكص  عمى فيياجب أف نتكقؼ يف ،ك بغيره مف عند اهلل الذم ىك أعمـ بنفسو

  .الكحي مف القرآف كالسنة

                                                           

 (. 1/18الشنقيطي، األسماء كالصفات نقبل كعقبل )ج( 1)
كالعيد، كغيره: ضد اإلبراـ، كاالنتقاض كالتناقض، كالنقض: إفساد  البناء، كالحبؿ، فىالمغة " النقيض  فى( 2)

ما أبرمت مف عقد أك بناء، كذكر الجكىرم الحبؿ كالعيد، كنقض البناء ىدمو ". الحسيني، تاج العركس مف 
 .(10/169جكاىر القامكس )ج

عبد كيزكؿ، كيخرجو مف دائرة بو إيماف ال فىالشرع: ىك االعتقاد كالقكؿ كالفعؿ المكفر؛ الذم ينت فى الناقٌض 
اإليماف حقيقتو، خكارمو، نكاقضو عند أىؿ السنة  : األثرم،خطيرة الكفر كالعياذ باهلل. انظر إلىاإلسبلـ كاإليماف 

 (.1/321كالجماعة )ج
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كتابو  في" اإليماف بما كصؼ اهلل بو نفسو  -حمو اهلل ر  – ابف تيمية قاؿ شيخ االسبلـ 
كمف غير  ،كال تعطيؿ ،مف غير تحريؼ -كسمـ  عميواهلل  صمى -ما كصفو بو رسكلو بك 

فبل ينفكف  [،11الشكرل: ] َّحيجييهمهىهجهينُّ كال تمثيؿ فيك  ،تكييؼ
كال  ،اهلل كآياتوأسماء  فيكال يمحدكف  ،كال يحرفكف الكمـ عف مكاضعو ،عنو ما كصؼ بو نفسو

كال  ،لو كال ند لو لو كال كفكان  يكيفكف كال يمثمكف صفاتو بصفات خمقو ؛ ألنو سبحانو ال سمي  
 (1) ." كأحسف حديثان  فإنو سبحانو أعمـ بنفسو ك بغيره كأصدؽ قيبلن  ،يقاس بخمقو

 :سورة الرعد فيومن نواقض توحيد األسماء والصفات الواردة 
 عمياوصفاتو ال تعالىبشيء من أسماء اهلل  (2) اإلنكار واإللحاد

ربيئُّ  :تعالىقاؿ  ،فييامف أعظـ اإللحاد  الحسنىمعاني أسماء اهلل  فىإف ن

 معافو  عمىألنيا لك لـ تدؿ  ؛[180األعراؼ: ] َّمتزترتيبنبىبمبزب
 كأثبتيا ،أف يخبر عنيا بمصادرىا كيكصؼ بيا لكف اهلل أخبر بيا كأثبتيا لنفسو كأكصاؼ لـ يجزً 

فعمـ أف  [،85الذاريات: ] َّ ىثنثمثزثرثيتىتُّ  تعالىكقكلو  ،لو رسكلو
  .كمعناه المكصكؼ بالقكة ،القكم مف أسمائو

فبل  ،كصفات لـ يسغ أف يخبر عنو بأفعاليا معافو  عمىكأيضا لك لـ يكف أسماؤه مشتممة 
أصؿ الصفة  ىففإذا انت ،فإف ثبكت أحكاـ الصفات فرع مف ثبكتيا ،كيعمـ ،لكير  ،يسمع :يقاؿ

كاألعبلـ  ،كأكصاؼ لكانت جامدة فمـ تكف أسماؤه ذكات معافو  كأيضان  ،استحاؿ ثبكت حكميا
كلـ يكف فرؽ بيف  ،فكانت كميا سكاء ،قاـ بو معنىالمحضة التي لـ تكضع لمسماىا باعتبار 

اسـ  معنىاسـ القدير ىك  معنىفإف مف جعؿ  ،فيت بيٌ كىذه مكابرة صريحة كبي  ،مدلكالتيا
 (3) .اسـ المنتقـ فقد كابر العقؿ كالمغة كالفطرة معنىاسـ التكاب ىك  معنىك  ،لسميعا

كدؿ  ،فالرحمف اسمو كصفتو ،إنكار المشركيف السـ الرحمف عمىكلقد دلت سكرة الرعد 
  .ىذا االسـ أف الرحمة كصفو القائـ بو سبحانو عمى

                                                           

 (. 3/134ج) الفتاكلمجمكع ابف تيمية،  (1)
ابف القيـ، مدارج السالكيف  :ليا، انظر اإللحاد: ىك العدكؿ بأسماء اهلل كصفاتو كآياتو عف الحؽ الثابت (2)
 (. 1/30ج)
 (. 1/53جانظر ابف القيـ، مدارج السالكيف ) (3)
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جييهىهمهجهينىنمنخنحنجنيمُّ  :تعالىقاؿ 

 َّ مئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرييٰذىيميخيحي
 [.30الرعد: ]

قركف ببعض أسماء اهلل كالرحمف كيأنفكف مف كانكا ال يي  يفىذه اآلية أف المشرك فيالشاىد 
فيؤالء  ،فإف ىؤالء كفركا باسمو كصفتو مع إقرارىـ برب العالميف ،كصؼ اهلل بالرحمف الرحيـ

  .كبيران   عما يقكلكف عمكان اهلل تعالىمف مخمكقاتو  أقركا باالسـ كجعمكا المسمى مخمكقان 

 ،الحسنىكىذا اسـ مف أسماء اهلل  ،يعني باسـ اهلل )الرحمف( َّييٰذىيميُّ 
 ،كجو المبالغة  عمىصفة الرحمة كمبني  فيوصفة الرحمة؛ ألف الرحمف  عمىكىك مشتمؿ 
ة الحقيق عمىبو  كليذا لـ يتسـٌ  ،صفة الرحمة مف اسـ )الرحيـ( عمىاشتمالو  فيفالرحمف أبمغ 
أما الرحيـ فقد أطمؽ  ،أحد فييافيك مف أسماء اهلل العظيمة التي ال يشركو  -كعبل  إال اهلل جؿٌ 

  :رحيـ كما قاؿ -كسمـ عميواهلل  صمى-كأف نبيو  ،بعض عباده بأنيـ رحماء ىاهلل عم
 (1) .[128]التكبة:  َّجحمجحجُّ 

إنما ىك جحكد كعناد  ،" كالظاىر أف إنكارىـ ىذا -رحمو اهلل  –قاؿ الحافظ ابف كثير 
 :قاؿ الشاعر .بعض أشعار الجاىمية تسمية اهلل بالرحمف فيفإنو قد كجد  ،كفرىـ فيكتعنت 

 (2) .كما يشأ الرحمف يعقد كيطمؽ " 

فإنو  ،كثبت ذلؾ عنو كتيقنو ،أك سماه بو رسكلو ،اهلل بو نفسو ىسم فالذم يجحد اسمان 
كما أخبر اهلل عف  ،أخبركا فيمامكذب هلل رسكلو  باهلل ؛ ألنو يككف غير مصدؽ ك يككف كافران 
 .َّييٰذىيميُّ  المشركيف

أف جحكد شيء مف  عمىفدؿ  ،جحكد اسـ مف أسمائو كفران  ىسم تعالى" فاهلل سبحانو ك 
كالجيمية كالمعتزلة  مف أسماء اهلل كصفاتو مف الفبلسفة فمف جحد شيئان  ،أسماء اهلل كصفاتو كفر

كالمعتزلة  فإف الجيمية ،بقدر ما جحد مف االسـ أك الصفة فمو نصيب مف الكفر ،كنحكىـ
ف كانكا يقركف بجنس األسماء كالصفات فعند التحقيؽ ال يقركف بشيء ؛ ألف  ،كنحكىـ كا 

                                                           

  (.1/438جالتمييد لشرح كتاب التكحيد )، ابف عبد العزيز (1)
 (.1/127جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (2)
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كىذا نصؼ كفر  تعالىارؾ ك صفات قائمة بالرب تب   عمىال تدؿ  ،ةاألسماء عندىـ أعبلـ محض  
 (1) .الذيف جحدكا اسـ الرحمف "

  :نكنيتو في -رحمو اهلل  –قيـ قاؿ ابف ال

 عشر مف العمماء كالبمداف  في" كلقد تقمد كفرىـ خمسكف 

 (2) ىـ بؿ حكاه قبمو الطبراني " الكائي اإلماـ حكاه عنػػػػػػػ 

 قكلو  فياإللحاد  معنىفذكر  أسماء اهلل كحذر منو فيالشككاني رحمو اهلل اإللحاد  كقد ذـ  
يقاؿ لحد الرجؿ كألحد  ،الميؿ كترؾ القصد :ادفقاؿ " اإللح َّنبىبمبزبربيئُّ 

 عمىأسمائو سبحانو يككف  فيكاإللحاد  ،القبر ؛ ألنو ناحية اإللحاد فيكمنو المحد  ،إذا ماؿ
مف  لكالعز  ،أخذكا اسـ البلت مف اهلل فإنيـ ،كما فعمو المشرككف ،إما بالتغيير :ثبلثة أكجو

أك  ،ا بأف يخترعكا أسماء مف عندىـ لـ يأذف اهلل بياعمييأك بالزيادة  ،كمناة مف المناف ،العزيز
 (3).بالنقصاف منيا بأف يدعكه ببعضيا دكف بعض"

كبصير  ،سميع ببل سمع كقكؿ المعتزلة ،ذلؾ التعطيؿ ليا مف معانييا كحقائقيا إلىباإلضافة 
  .كقكؿ الجيمية عميوأك إنكارىا  ،ببل بصر

 ه العدكؿ عف القصد كالميؿ كاالنحراؼاألصؿ معنا فييتبيف مما سبؽ أف اإللحاد 
التشبيو كالتمثيؿ كالتعطيؿ كالتأكيؿ مما ال  فياألسماء كالصفات الربانية  فيكيتجمى  ،كالجكر

 ،مف العزيز لفاشتقكا البلت مف اهلل كالعز  تعالىأسماء اهلل  فيفالمشرككف غيركا  ،يميؽ بجبللو
  .أسماء اهلل فيك ممحد فييبدؿ  فكذلؾ كؿ مف يغير أك ،أسمائو فيفسماىـ ممحديف 

  :وجوه عمىأسمائو  فيواإللحاد 

كتسميتيـ  ،مف العزيز لكالعز  ،كتسميتيـ البلت مف اإللو ،أف يسمي األصناـ بيا :أحدىما
  .كىذا إلحاد حقيقة ،الصنـ إليا

 ،بذاتو بان كتسمية الفبلسفة لو مكج ،ارل لو أبان كتسمية النص   ،تسميتو بما ال يميؽ بجبللو :الثاني
 .  أك عمة فاعمة بالطبع كنحك ذلؾ 

                                                           

 (. 1/498جتيسير العزيز الحميد )عبد الكىاب، ابف  (1)
  (.1/42جمتف القصيدة النكنية )يـ، ابف الق (2)
 .(2/305جالشككاني، فتح القدير ) (3)
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كقكليـ يد اهلل  ،إنو فقير :الييكدكقكؿ  ،عنو كيتقدس مف النقائص تعالىبما ي وكصف :الثالث
  .مغمكلة

كجحد حقائقيا كقكؿ مف يقكؿ مف الجيمية إنيا  ،عف معانييا الحسنىتعطيؿ األسماء  :الرابع
اسـ السميع كالبصير كالحي كالرحيـ  عميوطمقكف في ،ألفاظ مجردة ال تتضمف صفات كال معاني

 عقبلن  فيياكىذا مف أعظـ اإللحاد  ،ال حياة لو كال سمع كال بصر كال كبلـ :كيقكلكف كالمتكمـ
 ،فإف أكلئؾ أعطكا مف أسمائو كصفاتو آلليتيـ ،كىك يقابؿ إلحاد المشركيف ،كفطرة كلغةن  كشرعان 

  .أسمائو فيككبلىما ألحد  ،ىاكجحدكىا كعطمك  ،كىؤالء سمبكا كمالو

فيذا اإللحاد  ،كبيران  اهلل عما يقكؿ المشبيكف عمكان  تعالى ،تشبيو صفاتو بصفات خمقو :الخامس
 ،كىؤالء شبيكىا بصفات خمقو ،فإف أكلئؾ نفكا صفات كمالو كجحدكىا ،مقابمة إلحاد المعطمة في

 (1) .فجمعيـ اإللحاد

 فيذـ اإللحاد  في  -رحمو اهلل  –فؽ البف كثيركمف ىنا يتبيف مكقؼ الشككاني المكا
أنيـ لـ يصفكه إال بما  ،أسمائو كصفاتو فيأسماء اهلل كصفاتو ؛ ألف معتقد أىؿ السنة كالجماعة 

بؿ أثبتكا كؿ ما أثبتو اهلل  ؛كلـ يشبيكىا بصفات خمقو ،كلـ يجحدكا صفاتو ،كصؼ بو نفسو
مف  فكاف إثباتيـ بريئان  ،ا عنو مشابية المخمكقاتفنفك  ،كنفكا عنو كؿ ما نفاه عف نفسو ،لنفسو
 .مف التعطيؿ اليان كتنزيييـ خ ،التشبيو

كمف كافقيـ مف المعتزلة كاألشاعرة كأشباىيـ عمى التعطيؿ جحدكا ما  فإف ىؤالء الجيمية
كبنكا ىذا التعطيؿ عمى  ،كصؼ بو نفسو ككصفو بو رسكلو مف صفات كمالو كنعكت جبللو

مـز مف إثباتيا أف يككف يفىذه ىي صفات األجساـ  :مف عند أنفسيـ فقالكاأصؿ باطؿ أصمكه 
فيذا منشأ ضبلؿ عقكليـ لـ يفيمكا مف صفات اهلل إال ما فيمكه مف خصائص  ،اهلل جسمان 

 ،ابتداء آرائيـ الفاسدة بخمقو ثـ عطمكه مف صفات كمالو فيفشبيكا اهلل  ،صفات المخمكقيف
بكؿ ناقص  كشبيكه ثالثان  كعطمكا ثانيان  كالمعدكمات فشبيكا أكالن كشبيكه بالناقصات كالجمادات 

الكتاب كالسنة مف إثبات ما كصؼ اهلل بو نفسو ككصفو بو رسكلو  عميوكمعدكـ فترككا ما دؿ 
مؼ األمة كأئمتيا فإنيـ أثبتكا هلل ما أثبتو سٌ  عميوكىذا ىك الذم  ،عمى ما يميؽ بجبللو كعظمتو

 فيفإف الكبلـ  ،ببل تعطيؿ ببل تمثيؿ كتنزييان  ك سمـ إثباتان  عميوصمى اهلل لنفسو كأثبتو لو رسكلو 
ال  فكما أف ىؤالء المعطمة يثبتكف هلل ذاتان  ، الذات يحتذل حذكه فيالصفات فرع عف الكبلـ 

فأىؿ السنة يقكلكف ذلؾ كيثبتكف ما كصؼ اهلل بو نفسو ككصفو بو رسكلو مف  ،لذكاتاتشبو 
                                                           

  .(1/104جشرح الرسالة التدمرية )الخميس، (، 561-1/560جتيسير العزيز الحميد )عبد الكىاب، ابف  (1)
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فإنيـ آمنكا بكتاب اهلل كسنة رسكلو  ،بللو ال تشبو صفاتو صفات خمقوصفات كمالو كنعكت ج
الكتاب كالسنة مف ذلؾ  فيكأكلئؾ المعطمة كفركا بما  ،ك سمـ كلـ يتناقضكا عميوصمى اهلل 

جماع أىؿ السنف مف الصحابة كالتابعيف كتابعييـ  كتناقضكا فبطؿ قكؿ المعطميف بالعقؿ كالنقؿ كا 
 (1) .كأئمة المسمميف

عاقؿ أف كؿ ما  ىأدن فيو" كالحؽ الذم ال يشؾ  -رحمو اهلل  –(2) اؿ الشيخ الشنقيطيق
قمبو  فيفيـ مف  إلىكصؼ اهلل بو نفسو أك كصفو بو رسكلو فالظاىر المتبادر منو السابؽ 

كىؿ ينكر عاقؿ أف  .ىك التنزيو التاـ عف مشابية شيء مف صفات الحكادث ،شيء مف اإليماف
ذاتو كجميع صفاتو ؟ ال  فيالمتبادر لكؿ عاقؿ ىك منافاة الخالؽ لممخمكؽ  الفيـ إلىالسابؽ 

الذم يزعـ أف ظاىر آيات الصفات ال يميؽ باهلل  متر كالجاىؿ المف ،كاهلل ال ينكر ذلؾ إال مكابرة
ذلؾ تنجيس قمبو بقذر التشبيو بيف الخالؽ كالمخمكؽ فأداه شـؤ  إليو؛ ألنو كفر كتشبيو إنما جر 

كعبل ىك الذم كصؼ  كعدـ اإليماف بيا مع أنو جؿٌ  ،صفات اهلل عز كجؿ يفن إلىالتشبيو 
 (3) ." ثانيان  ثـ معطبلن  أكالن  نفسو بيا فكاف ىذا الجاىؿ مشبيان 

يد  :إنما التشبيو عند السمؼ أف يقاؿ ،المسميات ال يقتضي التشبيو فيألف مجرد االتفاؽ 
  .كيد أك كجو ككجو كنحك ذلؾ

أك  ،يد كيد أك مثؿ يد :" إنما التشبيو إذا قاؿ  -رحمو اهلل  –(4) اىكيوقاؿ إسحاؽ بف ر 
كأما إذا قاؿ كما  ،أك مثؿ سمع فيذا تشبيو ،سمع كسمع :فإذا قاؿ ،سمع كسمع أك مثؿ سمع

يد كسمع كبصر كال يقكؿ كيد كال مثؿ سمع كال كسمع فيذا ال يككف تشبييا كىك كما قاؿ  :قاؿ
 (5) ."كتابو  في تعالىتبارؾ ك 

                                                           

 (. 1/389جفتح المجيد شرح كتاب التكحيد ) : آؿ الشيخ،انظر (1)
ر، مدرس، مف عمماء شنقيط بف عبد القادر الجنكي الشنقيطي، مفسٌ  ىك محمد األميف بف محمد المختار (2)

تفسير القرآف " ك" منيج كدراسات آليات األسماء  فى)مكريتانيا(. كلد كعمـ بيا، كلو كتب منيا " أضكاء البياف 
 (. 6/45جاألعبلـ ) الزركمي،:كالصفات ". انظر

 (.2/30)ج إيضاح القرآف بالقرآف فىالشنقيطي، أضكاء البياف  (3)
اإلماـ  عميو أثنى ىك إسحاؽ بف إبراىيـ بف مخمد المركزم المعركؼ بابف راىكية، ثقة، حافظ، مجتيد،  (4)

 (. 2/17ىػ. انظر: الذىبي، تذكرة الحفاظ )ج238سنة  تكفيأحمد فقاؿ: إسحاؽ لـ يمؽ متمو، 
 (. 1/139ات كالمشتبيات )جتأكيؿ األسماء كالصفات كاآليات المحكم فىالحنبمي، أقاكيؿ الثقات  (5)
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كمف أنكر  ،بو اهلل بشيء مف خمقو فقد كفر" مف ش    -رحمو اهلل  –(1) قاؿ نعيـ بف حماد
 (2) ." فقد كفر كليس ما كصؼ اهلل بو نفسو كرسكلو تشبييان  ،ما كصؼ اهلل بو نفسو

نثمثُّ  :تعالىقكلو  فيـ اسـ الرحمف كما فييالمشركيف ن عمى تعالىكر اهلل كقد أن  
 [،60الفرقاف: ] َّمليكىكمكلكاكيقىقيفىفيثىث

  [.30الرعد: ] َّ ييٰذىيميخيحيجييهىه ُّ:كقكلو 

مف ينكر الرحمف فما الظف بمف ينكر جميع معاني أسمائو فيفإذا كاف ىذا قكلو سبحانو 
أشر مف حمية الذيف قاؿ  كحمية ىذا الممحد كأمثالو أف يككف لو صفات حمية جاىمية ،كصفاتو

ننمنزنرنمماميلىلمليكىكمكُّ  :ـفيياهلل 

  [.29الفتح: ] َّريٰىينىن

ذلؾ مف  فيإثبات أسماء اهلل كنبكة رسكلو كالمبلحدة شارككىـ  في الجاىمية فيؤالء أخذتيـ حمية
كغايتيـ أف يؤمنكا بيا مف كجو  ،فإنيـ ينفكف حقائؽ أسماء اهلل كحقيقة رسالة رسكلو ،كجكه كثيرة

  (3) .ببعض كيكفركف مف كجو كالذيف قالكا نؤمف ببعض كنكفر

جنيمُّ ـ فييكار الصفات بعض مشركي العرب الذيف أنزؿ رؼ عنو إنٌ مف عي  فأكؿ  

  ، َّييٰذىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخنحن

فإنيـ قد كرثكا  ،ىذه األمة مف المعتزلة كالجيمية كالمعطمة كأشباىيـ فيأما نفاة الصفات 
 أف معنىب ،الحسنىكعبل األسماء  هلل جؿٌ فنفكا عف ا ،كاتبعكا سبيؿ أىؿ الجاىمية ،الجاىمية فاةني 

 معانييا يالضالة كالجيمية، أك نفالمشركيف ينكركف أسماء اهلل، فمف نفى أسماء اهلل مف الفرؽ 
ألىؿ  بعض الصفات كأثبت بعضيا كاألشاعرة، فإنو يككف كارثان  يفكأثبت ألفاظيا كالمعتزلة أك ن

 الجاىمية.

بيف  فييالـ يكف فرؽ  معنى عمىكجامدات ال تدؿ  كمعمكـ أف األسماء إذا كانت أعبلمان 
كلـ يكف المشرككف  ،كقد يمتنع عف تسمتو مطمقان  ،اسـ دكف اسـ فيفبل يمحد أحد  ،اسـ كاسـ

نما امتنعكا عف بعضيا ،يمتنعكف عف تسمية اهلل بكثير مف أسمائو فاهلل لو األسماء  كأيضان  ،كا 
                                                           

 . 24صفحة  تقدمت ترجمتو (1)
جماع الصحابة )ج (2)  (. 1/532البللكائي، شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة مف الكتاب كالسنة كا 
  .(54-2/52جدرء تعارض العقؿ كالنقؿ ) : ابف تيمية،انظر (3)
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نما يتميز االسـ الح ،دكف السكأل الحسنى فمك كانت كميا بمنزلة  ،سف عف االسـ السيء بمعناهكا 
 ىبؿ ىذا القائؿ لك سم ؛كسكأل ىحسن إلىال تنقسـ  معنىاألعبلـ الجامدات التي ال تدؿ عؿ 

 (1) .معبكده بالميت كالعاجز كالجاىؿ بدؿ الحي كالعالـ كالقادر لجاز ذلؾ عنده

بؿ  ؛تعدد المسمى عمىال يدؿ كتعدد األسماء  ،أف أسماءه كثيره تعالىف سبحانو ك فبي  
ُّّٰ: تعالىقاؿ  ،كاهلل جؿ كعبل لو أسماء كثيرة ،عظمة المسمى عمىتعدد األسماء يدؿ 

 َّ متزترتيبنبىبمبزبربيئنئىئمئزئرئ
معاف  عمىتشتمؿ  ،يعني تامة عظيمة ،حسنىفاهلل لو أسماء كثيرة كميا [، 180األعراؼ: ]

 (2) .جميمة

ما كاف أحد مف الخمؽ ينكرىما إال مكابر  ،ء كالصفات فتكحيد الربكبية كتكحيد األسما
بؿ الكفار ىـ جاىمكف كبعث الرسكؿ تعدد صفات الكماؿ ،  عمىكتعدد االسماء يدؿ  ،كمعاند

ذا أنكر شيء مف ذلؾ فيك مف باب المعاندة كالجحكد ،لدعكتيـ كانكا يقركف بيذا كما أنكركا  ،كا 
 كذلؾ أنيـ أنكركا ىذا االسـ اتباعان  َّييىيميُّ :كقكلو  كتكبران  اسـ الرحمف عنادان 

 (3) .كتاباتيـ في عميوآلبائيـ كما كانت طريقتيـ 

إما حديث مباشر عف اهلل  ،عف االيماف باهلل القرآف يجده كمو حديثان  فيكىكذا مف ينظر 
ما دعكتو  ،كأفعالو ،كأسمائو ،كصفاتو ،كذاتو تعالى كىذا كمو  ،عبادتو كحده ال شريؾ لو إلىكا 
  (4) .عف صرؼ ذلؾ لغيره ىكني ،ريؼ باهلل كدعكة لمقياـ بحقوتع

 أسمائو  فيتكحيد اهلل  معنىك  ،أسمائو كصفاتو فيالعباد أف يكحدكا اهلل جؿ كعبل  عمىكالكاجب 

صفاتو كما  فيأسمائو كال  في كصفاتو أف يتيقنكا كيؤمنكا أف اهلل ليس لو مثيؿ كال شبيو
أف يماثؿ اهلل شيء كأثبت لو  فىفن َّ حيجييهمهىهجهينُّ :كعبل  قاؿ جؿٌ 

كماؿ اهلل  عمىفجميع الصفات التي أثبتيا اهلل لنفسو كميا صفات دالة  ،صفتي السمع كالبصر
  .كعظمتو

                                                           

 (. 1/107جشرح العقيدة األصفيانية ) : ابف تيمية،انظر (1)
  (.2/141ج) دد بشرح كتاب التكحيفىإعانة المست : الفكزاف،انظر (2)

 (. 2/3جشرح كتاب التكحيد )الغنيمات،  :انظر (3)
 (. 1/67جاهلل ) فىالعقيدة األشقر،  (4)
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 ،ـإلييىذه األمة لتبمغيـ رسالة اهلل  فياآلية أم ككذلؾ أرسمناؾ يا محمد  معنىكخبلصة 
فمست ببدع مف الرسؿ  ،تلتي خمت كمض  األمـ الماضية ا فيكما أرسمنا ل اليد إلىكتدعكىـ 

 -كسمـ  عميواهلل  صمى -كىذا تسمية لمرسكؿ  ،فكذبكا كآذكا ،يستنكركا رسالتؾ كدعكتؾ حتى
 .قكمو لو لأذ عمىكتصبير لو 

 ،كىؤالء الكفرة الفجرة الجيمة المعانديف يكفركف بالرحمف كال يقركف باسـ اهلل الرحمف الرحيـ
نما قابمكا ذلؾ باإلنكار كالردفمـ يقابمكا رحمة اهلل ك  حسانو بالشكر كالقبكؿ كا    .ا 

 : الثالثة التوحيد أنواع بين العالقة
أف مف  :كتكحيد األسماء كالصفات عبلقة تبلـز معناىا ،كاأللكىية ،فبيف تكحيد الربكبية

 ،األلكىية فيشرؾ  ،فدعاء غير اهلل كسؤالو حاجة ،بقيتيا فيأم نكع منيا فيك مشرؾ  فيأشرؾ 
البعد  عمىكأنو يسمعو  ،ممككتو فيحيث اعتقد أنو متصرؼ مع اهلل  ،الربكبية  فيكما أنو شرؾ 

بجميع  محيطان  حيث أثبت لممدعك مف دكف اهلل سمعان  ،األسماء كالصفات فيكىك شرؾ  ،كالقرب
الربكبية  فيالشرؾ  ،األلكىية فيفاستمـز ىذا الشرؾ  ،ال يحجبو قرب كال بعد ،المسمكعات

 (1) .األسماء كالصفات فيشرؾ كال

 ،أف يخمؽ يككف عاجزان  عمىفمف ال يقدر  ،كما أف تكحيد األلكىية متضمف لتكحيد الربكبية
 َّىينيميزيريٰىينُّ  :تعالىقاؿ  ،كالعاجز ال يصمح أف يككف إليان 

هئمئخئحئجئىييينيميزيريٰىينىننن ُّ [.191]األعراؼ: 

 َّ ييىيخيميحيجييهىهُّ :كقاؿ [،16الرعد: ] َّ خبحبجب

 (2) [17]النحؿ: 

 تكحيد األسماء كالصفات شمكالن  فيفيك أف  :أما الشمكؿ المكجكد بيف األنكاع الثبلثة
كالصفات  الحسنىفراد اهلل  بكؿ ما لو مف األسماء إ عمىألنو يقكـ  ؛لؤللكىية كالربكبية ؛ كذلؾ

 فيال شريؾ لو  كاحدان  ليان كككنو إ ،ربكبيتو فيال شريؾ لو  ان كاحد كمف جممتيا ككنو ربان  ،العبل
  (3).ألكىيتو

                                                           

 .(2/475جعمـ األصكؿ ) إلىشرح سمـ الكصكؿ  فىمعارج القبكؿ الحكمي،  (1)
 (. 1/77ج)الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية  :انظر (2)
 (. 1/223جة كالمعتزلة )فىالعقيدة اإلسبلمية بيف السم :انظر (3)
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ككذلؾ ال يكمؿ تكحيد الربكبية كاأللكىية بدكف تكحيد األسماء كالصفات ؛ ألف مف كحد 
أك جحد صفة مف  ،أسمائو فيأك ألحد  ،اهلل بغير اسمو ىسممف كلكف  ،ربكبيتو كألكىيتو فياهلل 

يقكؿ  ،جمع بيف أنكاع التكحيد الثبلثةي حتىلـ ينفعو تكحيد  ،أك أثبت لغيره مثؿ صفتو ،صفاتو
كؿ نكع منيا ال ينفؾ عف  ،.. كىي متبلزمة.معرض كبلمو عف أنكاع التكحيد " فيالشيخ 
كجو الكماؿ  عمىفما ذاؾ إال أنو لـ يأت بو  ،كلـ يأت باألخر ،بنكع منياى فمف أت ،اآلخر

 (1) .المطمكب "

 كال، بعضان  بعضيا يكمؿ، كمتبلزمة متكافمة التكحيد في الثبلثة األنكاع أف يتبيف ذلؾ كمف
 . جميعان  باجتماعيا إال تكحيده ألحد يكمؿ

 
  

                                                           

  (.1/17جتيسير العزيز الحميد )عبد الكىاب، ابف  (1)
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 المبحث الرابع
 وموقف الفرق منو تعالىالقرآن كالم اهلل  

  تعالىالقرآن كالم اهلل  :المطمب األول
 نفسو كصؼ قد تعالى فاهلل، سبحانو كصفاتو بأسمائو اإليماف، باهلل اإليماف مف إف
ثباتيا بيا اإليماف الكاجب فمف، سبحانو بو تميؽ بصفات  تمثيؿ كال تعطيؿ كال تحريؼ غير مف كا 

 كسمـ عميو اهلل صمى - محمد نبيو بو ككصفو كتابو في نفسو بو اهلل كصؼ كمما،  تكييؼ كال
 بكبلـ شاء ككيؼ شاء ىمت يتكمـ اهلل أف كالجماعة السنة أىؿ عميو فالذم، الكبلـ صفة -

 . الكبلـ أفراد باعتبار ةعميف كصفة، النكع باعتبار ذاتية صفة كبلـفال، مسمكع

 صمى - محمد عمى المنزؿ اهلل كبلـ القرآف أف - اهلل رحمو - الشككاني اإلماـ قرر فقد
 كأنو، التنزيؿ في اآلحاد حادث، النكع قديـ، تعالى اهلل صفات مف صفة كىك،  - كسمـ عميو اهلل

 .المصاحؼ في كالمكتكب كالمسمكع المتمك

 ميسي  كالمشركب المقركء معنىب كىك، تعالى اهلل لكبلـ اسـ ىك"  القرآف تعرؼ في قاؿ
 (1) ". يقرأ قرأ مصدر ىك كقيؿ، كتابان  ميسي  كالمكتكب، شرابان 

 العاـ العرؼ في غمب، القراءة معنىب مصدر المغة في كالقرآف"  آخر مكضع في كقاؿ
 الكبلـ ىك كاصطبلحان ، العباد بألسنة المقركء تعالىك  سبحانو اهلل كبلـ مف المعيف المجمكع عمى
 نقبلن  ناإلي المنقكؿ، المصاحؼ في المكتكب، -كسمـ  عميوصؿ اهلل  – الرسكؿ عمى زؿن  المي 

 (2) ". متكاتران 

 بينو نفرؽ حتى كذلؾ، بتبلكتيا اهلل كتعبدنا، لئلعجاز ألفاظو ككانت: التعريؼ عمى كنزيد
 (3) .دسيالق الحديث كبيف

 عميو اهلل صمى - محمد عمى المنزؿ تعالى اهلل كبلـ"  ىك لمقرآف جامع تعريؼ كىناؾ
 . (4) " بتبلكتو المتعبد - كسمـ

                                                           

 (. 1/210جالشككاني، فتح القدير ) (1)
 (. 1/62إرشاد الفحكؿ )الشككاني،  (2)
 .(1/67جقكاعد التحديث مف فنكف مصطمح الحديث )، القاسمي (3)
 .(1/17جعمـك القرآف ) فىمباحث قطاف، ال (4)
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ضافتو، كبلـ كؿ كيشمؿ، التعريؼ في جنس"  فالكبلـ"   غيره كبلـ يخرج تعالى اهلل إلى كا 
 . كالمبلئكة كالجف اإلنس مف

حكجكمقحقمفخفُّ  سبحانو بو استأثر الذم الىتع اهلل كبلـ يخرج"  زؿن  المي " 
 [.109الكيؼ: ] َّممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكخك

األنبياء قبمو كالتكراة كاإلنجيؿ  عمى" محمد " يخرج ما أنزؿ  عمىبككنو  زؿن  لمي كتقييد ا
  .كغيرىما

  .ةالصبل فيكاألحاديث القدسية ؛ ألنيا ال تقرأ  ،" المتعبد بتبلكتو " يخرج قراءات اآلحاد

 القرآف بؿ"  تعالى اهلل كتاب في الصالح السمؼ عقيدة ان مقرر   -رحمو اهلل  -كثير ابف قاؿ
 كميـ فالخمؽ، كبيران  عمكان  يقكلكف عما كتنزه كتقدس تعالى شاء كما بو تكمـ، مخمكؽ غير اهلل كبلـ

 ال ؿب، ذلؾ عمى كتناصركا تعاضدكا كلك بمثمو اإلتياف عف األمر نفس فىك  حقيقة عاجزكف
 القرآف كىذا، اهلل كبلـ بمثؿ يتكممكا أف كأكمميـ الخمؽ كأعظـ الخمؽ أفصح ىـ الذيف الرسؿ تقدر
 كبلـ بلىاأس يشبو ال كبلمو أسمكب، اهلل عف - كسمـ عميو اهلل صمى - الرسكؿ يبمغو الذم
 مف أحد يقدر ال إليو الصحيح بالسند المحفكظة السبلـ عميو كبلمو بلىاكأس، اهلل رسكؿ

 (1) ". كببلغتو فصاحتو في بواليأس بمثؿ يتكمـ أف بعدىـ مف كال الصحابة

 بأف فأثبت، ثناؤه جؿ   لنفسو أثبتو ما تعالى هلل أثبت - اهلل رحمو - كثير ابف فاإلماـ
"  آخر مكضع في اهلل رحمو فقاؿ كسمـ عميو اهلل صمى محمد عمى المنزؿ تعالى اهلل كبلـ القرآف
 كبلمو السمكات أىؿ فسمع، بالكحي تكمـ إذا تعالى أنو كىك، العظمة في عفير  مقاـ أيضان  كىذا
 (2) ... ".الغشي مثؿ يمحقيـ حتى الييبة مف أرعدكا

 تضمنت كما، مخمكؽ غير تعالى اهلل مف منزؿ القرآف أف يبيف ما الرعد سكرة في كرد كلقد
 الممؾ نزكؿ النزكؿ مف المراد أف يفالقائم قكؿ كترد، المعتزلة مف القرآف بخمؽ القائميف عمى الرد
 . كسمـ عميواهلل  صمى الرسكؿ إلى بمغو الذم

منخنحنجنيمىمممخمجمحميلىلخلملُّ  :تعالى قاؿ
 [.1]الرعد:  َّجهينىن

                                                           

 (. 6/77جالبداية كالنياية )ابف كثير،  (1)
 (. 6/514) المرجع السابؽ (2)



 
 

168 
 

ىكمكلكاكيقىقيفىفىثيثنثمثزثُّ  تعالىكقكلو 
 [.37الرعد: ] َّ زنرنمماميلىلمليك

كؿ ما  عمىات الكتاب الدالة أف ىذا القرآف ىك آي تعالىأخبر اهلل  األكلىاآلية  فىف
الرسكؿ مف ربو ىك الحؽ  إلىكأف الذم أنزؿ  ،العباد مف أصكؿ الديف كفركعو إليويحتاج 

فمف أقبؿ  ،باألدلة كالبراىيف القاطعة ةمؤيد ،كأكامره كنكاىيو عدؿ ،المبيف؛ ألف إخباره صدؽ
 ،كالعمؿ بما أكجب اهلل ،الذم يكجب ليـ عمميـ بو ،كاف مف أىؿ العمـ بالحؽ ،عممو عمىك  عميو

جههنُّ قكلو  فيكمع ذلؾ فقد أخبرنا سبحانو أف أكثر الناس ال يؤمنكف بيذا القرآف كما 
عراضان  إما جيبلن  [،103يكسؼ: ] َّ حيجيٰهمه ما  ،عنو كعدـ اىتماـ بو كا  كا 
 (1) .غير منتفعيف بو ؛ لعدـ السبب المكجب لبلنتفاع كظممان  عنادان 

إعراض  عمىلكيبل يحزنكا  ،كسمـ كالداعيف بدعكتو مف بعده عميواهلل  صمى" كىذا تسمية لمنبي 
 (2) .المعرضيف ككثرة الجاحديف "

 سيدنا محمد ىذا القرآف حكمان  عمىأنو أنزؿ مف السماء  تعالىاآلية الثانية يخبر  فيأما 
مف سكاؾ  عمىكفضمناؾ  ،كشرفناؾ بو ،بأكضح األلسنة كأفصح المغات ،متقنان  أم محكمان  ،عربيان 

ننمنرنزنمماميلىلمليكىكمكُّ  ح الجمي  بيذا الكتاب المبيف الكاض  

 ،فيوكال يداىف  ،كليكجب أف يتبع كحده ،شؾ كاشتباه فيولئبل يقع  ؛[42فصمت: ] َّ ينىن
الذيف يطمبكف مكافقتيـ كعدـ مخالفتيـ  ،كال يتبع ما يضاده كيناقضو مف أىكاء الذيف ال يعممكف

  .شيء مما يعتقدكنو في

مف سمكؾ السنة  إليوىذا كعيد ألىؿ العمـ أف يتبعكا سبؿ الضبللة بعدما صاركا  فىك 
 (3) .النبكية كالحجة المحمدية

ككما ىك معمـك أف  ،زؿ غير مخمكؽن  أف القرآف مي  عمىفياتاف اآليتاف مف السكرة دلت 
اف بأف القرآف كبلـ اهلل كمف اإليماف بالكتب اإليم ،تةاإليماف بالكتب ركف مف أركاف اإليماف الس  

ليومنو بدا ك  ،زؿ غير مخمكؽن  مي   عمىكأف ىذا القرآف الذم أنزؿ  ،كأف اهلل تكمـ بو حقيقة ،يعكد ا 
كال يجكز إطبلؽ القكؿ بأنو حكاية عف كبلـ اهلل أك  ،محمد ىك كبلـ اهلل حقيقة ال كبلـ غيره

                                                           

  (.367تيسير الكريـ الرحمف )صالسعدم،  :انظر (1)

 (. 3/1663جتفسير كبلـ الرحمف ) فىفتح الرحمف تعيمب،  (2)
 (. 374) ، تيسير العزيز الحميدالسعدم (،2/682جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) :انظر (3)
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خرج بذلؾ عف أف يككف كبلـ اهلل المصاحؼ لـ ي فيبؿ إذا قرأه الناس أك كتبكه بذلؾ  ،عبارة
كبلـ اهلل كىك  ،مؤديان  مف قالو مبمغان  إلىال  مف قالو مبتدئان  إلىفإف الكبلـ إنما يضاؼ  ،حقيقة

 (1) .ـ اهلل الحركؼ دكف المعاني كال المعاني دكف الحركؼحركفو كمعانيو ليس كبل

 . األحكاؿ فم حاؿ بأم عنو العدكؿ يجكز كال القرآف في اعتقاده يجب ما كىذا

 الكتب سائر عمى الكريـ القرآف فضؿ الرعد سكرة في تعالىك  سبحانو اهلل بيف كقد
، أخرل  معجزات اإليي تصؿ ال منزلة في تجعمو ذاتية بأكصاؼ كصفو بأف، المنزلة السماكية

مثزثيترثىتنتمتزترتيبىبنبمبزبربيئىئُّ: تعالى فقاؿ

 [.31لرعد: ]ا َّىثنث

الماضٌة كتاب تسٌر  الكتب فً" أي لو كان : هذه اآلٌة  معنى فً - رحمو اهلل -قال ابن كثٌر 

لكان هذا هو  قبورهم فًأو تكلم به الموتى  ،أو تقطع به األرض وتنشق ،به الجبال عن أماكنها
  .فهو المتصف بذلك دون غٌره ،القرآن

 لـ يشأ لـ كما، كاف اهلل شاء ما، كجؿ عز اهلل إلى كميا األمكر مرجع أم" ىثيثنثمثزث"
 (2) ". مضؿ مف لو فما اهلل ييد كمف، لو ىادم فبل اهلل يضمؿ كمف، يكف

 -:تفسيره في -رحمو اهلل  - الشككاني اإليي أشار التي القرآف خصائص فمف

 قاؿ عميو المنزؿ صاحبو بنبكة النبكة لختـ كذلؾ، السماكية الكتب مف اهلل أنزلو ما خرآ إنو -1
األحزاب: ] َّمفحقخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخضُّ  :تعالى
ف [،40  زماف أم فىك  كانكا مكاف أم في الناس لكؿ عاـ اإلليي التشريع مف يحممو ما كا 

حجمثهتمتختُّ :تعالى قاؿ، عميو المنزؿ صاحبو رسالة لعمكـ كذلؾ، كجدكا
 المكاف في كانت فإنيا السابقة الكتب بخبلؼ [،1الفرقاف: ] َّ جخمحجحمج
 (3) .فييا عمكـ كال، كالزماف

 

                                                           

 (. 3/144ج) الفتاكلمجمكع ابف تيمية،  :انظر (1)

 (. 2/678جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (2)
 (. 1/565جالشككاني، فتح القدير ) :انظر (3)



 
 

171 
 

 اهلل إلى الدعكة في لو كمكافؽ، كالزبكر كاإلنجيؿ التكراة، اهلل كتب مف قبمو لما دؽمص   إنو -2
لىك  ف، أقسامو بجميع الشرؾ فىكن تكحيده ا  نتُّ  :تعالى قاؿ، األحكاـ بعض في خالفو كا 

 (1) .[92ألنعاـ: ]ا َّ ىثنثمثزثرثيتىت
 دكنو تتقاصر الذم اإلعجاز مف عميو اشتمؿ لما، تعالىك  سبحانو غيره قدرة عف خارج إنو -3
حنُّ  :تعالى قاؿ،  األفياـ تبمغو كال العقكؿ بو تحيط ال الذم اهلل بعمـ أنزؿ كأنو، المخمكقيف قكة
ٰذييىيميخيحيجييهىهمهجهينىنمنخن

 (2) .[88اإلسراء: ] َّ ٌّٰىٰر

 كال، موبمث يأتكا أف البشر يستطيع ال كأنو القرآف إلعجاز بياف ىذا"  اهلل رحمو كثير ابف قاؿ
 عمى كاشتمالو، كحبلكتو، ككجازتو، كببلغتو بفصاحتو ألنو؛  مثمو مف بسكرة كال، سكر بعشر

 ذاتو في شيء يشبيو ال الذم اهلل عند مف إال يككف ال كاآلخرة الدنيا في النافعة العزيزة المعاني
، شعارىـكأ، سجاياىـ مف الفصاحة كانت كقد ىذا... كأقكالو أفعالو في كال صفاتو في كال

 آمف كليذا، بو ألحد قبؿ ال ما اهلل مف جاءىـ كلكف ؛ الباب ىذا في منتيى ال اإليي كمعمقاتيـ
فادتو، كطبلكتو، كجزالتو، كحبلكتو، الكبلـ ىذا ببلغة مف عرؼ بما منيـ آمف مف ، كبراعتو، كا 

 (3) ". انقيادان  لو كأشيرىـ،  لو كأتبعيـ، لو كأفيميـ بو الناس أعمـ فكانكا

 عمى الدالة األمكر عف الغطاء ككشؼ، الريب كذىاب، عنيا الجيؿ بزكاؿ لمقمكب شفاء نوإ -4
نو، ذلؾ كنحك كالتعكذ ىبالرق الظاىرة األمراض مف شفاء أنو كما، سبحانو اهلل  لممؤمنيف رحمة كا 
 فم كتدبره تبلكتو في كلما، كالدنيا الديف صبلح فيو ا،عمييؿ مالمشت النافعة العمكـ مف فيو لما

جئييىينيُّ كرضكانو كمغفرتو سبحانو اهلل لرحمة سببان  يككف الذم العظيـ األجر
 (4).[82اإلسراء: ] َّ هئمئخئحئ

 فبل، الشرائع كؿ نسخت اإلسبلـ شريعة أف كما، السابقة السماكية الكتب لكؿ ناسخ إنو -5
 (5) .محمد بو جاء ما إال منياج كال شريعة

                                                           

 ( 1/133جالشككاني، فتح القدير ) :انظر (1)
 (. 2/552جالشككاني، فتح القدير ) :انظر (2)

 (. 4/268جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (3)
 (. 3/300جالشككاني، فتح القدير ) :انظر (4)
 (. 2/56ج) المرجع السابؽ (5)
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منزنرنمماميلُّ  فقاؿ كالتبديؿ حريؼالت مف بحفظو فؿتك   سبحانو اهلل إف -6
 قاؿ أصحابيا إلى السابقة الكتب حفظ ككؿ قد سبحانو أنو حيف في [،9الحجر: ] َّ نن
 (1) .[44المائدة: ] َّاممميلىلمليكىكمكلكُّ  :تعالى

 عميو كاف ما كىك، القرآف في كالجماعة السنة أىؿ معتقد - اهلل رحمو - الصابكني ذكر كقد
  مخمكؽ غير زؿن  مي  حقيقة اهلل كبلـ بأنو القكؿ كىك كاحده عقيدة عمى انكاك حيث الصالح السمؼ

، اهلل كبلـ القرآف أف كيعتقدكف الحديث أصحاب كيشيد"   -رحمو اهلل  -الصابكني قاؿ
 كبلـ ىك الذم كالقرآف، عندىـ كافر فيك بخمقو قاؿ كمف، مخمكؽ غير كتنزيمو ككحيو ككتابو
ىكُّ  تعالى قاؿ كما كسمـ عميو اهلل صمى الرسكؿ عمى ريؿجب بو ينزؿ الذم ىك ككحيو
نيمي زيريٰىينىنننمنزنرنممام يلىلمليك
 [.195-192الشعراء: ] َّ ىي

 إسحاؽ بف محمد بكر أبا اإلماـ سمعت قاؿ أف إلى... أمتو إلى الرسكؿ بمغو الذم كىك
 فيك مخمكؽ القرآف إف: قاؿ فمف مخمكؽ غير اهلل كبلـ القرآف: يقكؿ -رحمو اهلل  - خزيمة بف

 في يدفف كال، مات إف عميو صمىي كال، مرض إف يعاد كال، شيادتو تقبؿ ال، العظيـ باهلل كافر
ال تاب فإف كيستتاب، المسمميف مقابر  (2) ". عنقو ضربت كا 

 مف كثير في عنيـ اهلل رضي الصحابة تنازع كقد"   -رحمو اهلل  -القيـ ابف العبلمة قاؿ
 مسألة في يتنازعكا لـ اهلل بحمد كلكف، إيمانان  األمة كأكمؿ، المؤمنيف سادات كىـ، األحكاـ مسائؿ
 كالسنة الكتاب بو ؽنط   ما إثبات عمى كميـ بؿ ؛كاألفعاؿ كالصفات األسماء مسائؿ مف كاحده
 (3) ". كاحده كممة

 عمى أنزلوك ، قكالن  كيفية ببل بدا منو، اهلل كبلـ"  أنو القرآف في كالجماعة السنة أىؿ فعقيدة
 بمخمكؽ ليس، بالحقيقة تعالى اهلل كبلـ أنو كأيقنكا، حقان  ذلؾ عمى المؤمنكف كصدقو، كحيان  رسكلو
 (4) " كفر فقد البشر كبلـ أنو فزعـ سمعو فمف، البرية ككبلـ

                                                           

 (. 3/149جالشككاني، فتح القدير ) :انظر (1)
  (.4/2جشرح عقيدة السمؼ أصحاب الحديث )العقؿ،  (2)

  .(1/39جإعبلـ المكقعيف عف رب العالميف )ابف القيـ،  (3)
 (. 1/179جشرح العقيدة الطحاكية )الطحاكم،  (4)
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 كأف، كحرؼ صكت القرآف كأف، كينادم كيقكؿ يتكمـ تعالى اهلل أف يثبتكف كالجماعة السنة كأىؿ
 ةذاتي صفة كىي الكبلـ بصفة يتصؼ كجؿ عز فاهلل، مخمكؽ غير عنده مف منزؿ، كبلمو القرآف

  (1) .كالسنة الكتاب في ةثابت ةعميف
  القرآن من الدليل

 كقاؿ سبحانو  [،164النساء: ] َّ مبزبربيئُّ  كجؿ عز اهلل قاؿ

زبربيئىئنئمئزئرئٍَُُِّّّّّّٰ 
حضجضمصُّ : كقاؿ أيضان  [،30القصص: ] َّ زترتيبىبنبمب
  [.6التكبة: ] َّ جغمعجعمظحطمضخض

 كلكف: " - عنيا اهلل رضي - عائشة المؤمنيف أـ قالت حيث ،اإلفؾ قصة حديث: السنة ومن
 يتكمـ أف مف أحقر كاف نفسي في كلشأني، ىيتم كحيان  شأني في منزؿ اهلل أف أظف كنت ما كاهلل
 (2) ". ىتميي  بأمر في   اهلل

، اهلل كبلـ القرآف كأف، تعالى هلل الكبلـ صفة إثبات عمى ـعميي اهلل رضكاف الصحابة أجمع كقد
 .سبحانو الرب صفة ألنو؛  مخمكؽ غير اهلل ككبلـ

(  راىف)  أم  -رضي اهلل عنو -بكر أبك خاطر"  - اهلل رحمو - (3) األصبياني قاؿ
 كبلـ كال بكبلمي ليس: فقاؿ، صاحبؾ كبلـ ىذا:فقالكا، القرآف ـعميي فقرأ، مكة أىؿ مف قكمان 

 –كقاؿ عمر بف الخطاب  ،أحد مف الصحابة عميوكلـ ينكر  ،تعالى اهلل كبلـ كلكنو، صاحبي
جماع التابعيف ،إف ىذا القرآف كبلـ اهلل :المنبر عمى -رضي اهلل عنو   فيك إجماع الصحابة كا 

 (4) .المحاريب كالمصاحؼ " في أف كبلـ اهلل ىك المتمكٌ  إلى.. أشاركا .بعدىـ

 ،أف القرآف كبلـ اهلل عمىاتفقا   -اهلل  مارحمي -ؿ أف ابف كثير كالشككانيكخبلصة القك  
ليومنو نزؿ ك  ـ عمييكىذا القكؿ ىك مذىب سمؼ ىذه األمة رضكاف اهلل  ،كىي صفتو  ،يعكد ا 

                                                           

 (. 1/296جالكتاب كالسنة ) فىصفات اهلل عز كجؿ الكاردة  : السقاؼ،انظر (1)
 [.(7106، ح 6/2743)]البخارم، صحيح البخارم،  (2)

الممقب ، الحافظ الكبير، أبك القاسـ التيمي الطمحي األصبياني، عمىىك إسماعيؿ بف محمد بف الفضؿ بف  (3)
ىػ. 535سنة  تكفيالتفسير كالحديث كالمغة كاألدب، مف أعبلـ الحفاظ، لو تصانيؼ،  فىاـ السنة، كاف إماما قك  بً 

 (. 14/469جسير أعبلـ النببلء )الذىبي، (، 1/323جاألعبلـ )الزركمي،  :انظر
 .(1/360جبياف المحجة كشرح عقيدة أىؿ السنة ) فىالحجة األصبياني،  (4)
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يتكمـ بصكت  تعالىكأنو  ،محمد كىك غير مخمكؽ عمى زؿن  مي يثبتكف أف القرآف كبلـ اهلل  بحيث
كأف صكتو سبحانو ال يشبو أصكات خمقو  ،النصكص مف الكتاب كالسنة عميويسمع كما دلت 

  .كمف قاؿ بغير ذلؾ فقد ضؿ سكاء السبيؿ ،كما أف ذاتو ال تشبو ذكاتيـ

 مسألة خمؽ القرآف التي ابتدعيا كتبنتيا في  -رحمو اهلل  -أما بالنسبة لرأم الشككاني
مسألة كقاؿ بأنو الطريؽ األمثؿ كاألصكب ىذه ال فيفقد أخذ جانب التكقؼ  ،الجيمية كالمعتزلة 

بيا  ىأم قدـ القرآف كحدكثو قد ابتم :" ىذه المسألة: قاؿ  حيث ،الطكائؼ تكفير لمخمكص مف 
لئلماـ أحمد بف  لكجر  ،كالكاثقية ،كالمعتصمية ،الدكلة المأمكنية فيكثير مف أىؿ العمـ كالفضؿ 

رب بسببيا عنؽ محمد بف نصر ضي ك  ،مف الضرب الشديد كالحبس الطكيؿ لحنبؿ ما جر 
كالقصة أشير مف  ،ذلؾ الكقت كما بعده فيكصارت فتنة عظيمة   -رحمو اهلل  -(1) الخزاعي
 ،القكؿ بخمؽ القرآف كحدكثو إلى.. كلقد أصاب أئمة السنة بامتناعيـ مف اإلجابة .(2) أف تذكر

كلـ  ،الجـز بقدمو إلىذلؾ  كلكنيـ رحميـ اهلل جاكزكا ،كحفظ اهلل بيـ أمة نبيو عف االبتداع
 يلفظ :مف قاؿ تكفير  إلىبؿ جاكزكا ذلؾ  ؛كفركا مف قاؿ بالحدكث حتىذلؾ  عمىيقتصركا 

رجاع  ،كليتيـ لـ يجاكزكا حد الكقؼ ،مف كقؼ تكفير  إلىبؿ جاكزكا ذلؾ ؛ بالقرآف مخمكؽ كا 
تابعيف كمف بعدىـ مؼ الصالح مف الصحابة كالفإنو لـ يسمع مف السٌ  ،عبلـ الغيكب إلىالعمـ 
 فيكال نقؿ عنيـ كممة  ،ىذه المسألة شيء مف الكبلـ فيكقت قياـ المحنة كظيكر القكؿ  إلى
رجاع عمـ ذلؾ  ،إليوما دعكا  إلىفكاف االمتناع مف اإلجابة  ،ذلؾ  إلىكالتمسؾ بأذياؿ الكقؼ كا 

كاألمر هلل  ،د اهللطكائؼ مف عبا تكفير السبلمة كالخمكص مف  فيوك  ،ىعالمو ىك الطريقة المثم
 (3) .سبحانو "

فمـ يجـز  ،مسألة خمؽ القرآف فية يفمذىب الكاق إلىقد ذىب  -رحمو اهلل  -فالشككاني 
ىذه المسألة كما  فيمف األئمة إال الكقكؼ  كلـ يرضى  ،برأم ىؿ ىك مخمكؽ أك غير مخمكؽ فيو

  .صدر االسبلـ فيمؼ كقؼ الس  
مؼ ؛ ألف ىذه المسألة مجانب لمصكاب كلرأم الس   في -رحمو اهلل  -قمت كرأم الشككاني 

القرآف كبلـ اهلل ؛ ألنيـ لـ  :القكؿ عمىعف الزيادة  ىغن فيصدر االسبلـ كانكا  فيمؼ الس  
                                                           

أحمد بف نصر بف مالؾ بف الييثـ الخزاعي، ىذا ىك الصحيح، أبك عبد اهلل، مف أشراؼ بغداد، ككاف ىك  (1)
لو كجاىة كرياسة، كمف أئمة السنة اآلمريف بالمعركؼ كالناىيف عف المنكر، ك كاف يخالؼ مف يقكؿ بخمؽ 

: ىػ. انظر231امراء سنة س فىكقتمو بيده  عميوأيامو، فقبض  فىالخميفة الكاثؽ باهلل  فىالقرآف، كيقدح 
  .(2/363جصفكة الصفكة )، ابف الجكزم،(5/178ج) تاريخ بغداد البغدادم،

 (. 368-367-10/366جالبداية كالنياية ) فىانظر القصة كاممة ذكرىا ابف كثير  (2)
 (.3/469جالشككاني، فتح القدير ) (3)
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 حتى ،كصفات اهلل غير مخمكقو ،يككنكا يفقيكف مف ىذه اإلضافة إال أنيا صفة مف صفات اهلل
كقابمكىـ برفضيا  ،مؼ خطرىافعقؿ أئمة السٌ  ،رآفظيرت الجيمية كظيرت بدعة القكؿ بخمؽ الق

نكارىا ، القرآف تكذيب مف تضمف لما، الكفر كبلميـ حقيقة ألف؛  ذلؾ في ـعميي كالتشديد كا 
ثبات  .مخمكؽ غير اهلل كبلـ القرآف: قالكا أف إال البدعة ىذه إلبطاؿ ليـ سبيؿ كال، هلل النقص كا 

 في الخكض يكرىكف مؼالس   مف ىمض مف كاف كقد"  : -رحمو اهلل  -(1) الدارمي قاؿ
 العمماء كذىاب اإلسبلـ دركس عند بيـ كابتمينا منيـ ةفيالعا رزقكا كانكا كقد، أشبيو ما أك ىذا
 ىذا أشبو ما يتخكؼ اهلل رسكؿ كاف كقد، بالحؽ الباطؿ مف بو آتكا ما نرد أف مف بدان  نجد فمـ
 القرآف فىك  اهلل في يتكممكا أف مخافة التابعكفك  بعده الصحابة ثـ، إياىـ كيحذرىا أمتو عمى

 (2) ". كفر القرآف في المراء قاؿ قد اهلل رسكؿ فإف، فركافيك جيؿ عمى كيتماركا ضمكافي بأىكائيـ
 يخكض أف قبؿ ىذا عف السككت نرل  كنا"  : -رحمو اهلل  - أحمد اإلماـ قاؿ ىذا عمىك 

 (3) ". ـعميي كالرد فتيـمخال مف بدان  نجد لـ أظيركه فمما، ىؤالء فيو
 لـ يقكؿ: معنىال ىذا في حنبؿ بف أحمد قكؿ معنى"  : -رحمو اهلل  -(4) اآلجرم قاؿ
 إف بقكلو الكفر فأحدث (5) يـج   جاء فمما، جؿ عزك اهلل كبلـ القرآف أف اإليماف أىؿ يختمؼ
، شؾ ببل مخمكؽ غير ؿكج عز اهلل كبلـ القرآف بأف عميو الرد إال العمماء يسع لـ، مخمكؽ القرآف
  (6) ". دينو في ان شاك ان فيكاق ميسي  مخمكؽ غير يقؿ لـ فمف، فيو تكقؼ كال

                                                           

عمى الرد  فى، محدث ىراة، لو تصانيؼ ىك عثماف بف سعيد بف خالد الدارمي السجستاني، أبك سعيد( 1)
بشر  عمىبشر المريسى " سماه ناشركه " رد اإلماـ الدارمي عثماف بف سعيد  عمىيمية منيا " النقض الج

 (. 4/205األعبلـ )ج الزركمي،:المريسي العنيد ". انظر
 (.1/23الجيمية )ج عمىالرد الدارمي، ( 2)
اهلل عز  عمى ترلاف فيماالمريسي الجيمي العنيد  عمىبف سعيد  ، نقض اإلماـ أبي سعيد عثمافدارميلا( 3)

  .(1/538مف التكحيد )ج كجؿٌ 
آجر مف قرم بغداد، فقيو، شافعي، محدث،  إلىىك محمد الحسيف بف عبد اهلل أبك بكر اآلجرم، نسبتو ( 4)

تذكرة : الذىبي، ىػ. انظر260سنة  تكفيكاف إماما عالما عامبل، صاحب سنة كاتباع، لو تصانيؼ كثيرة، 
 (. 2/243تاريخ بغداد )ج: البغدادم، (، انظر3/99الحفاظ )ج

ليو ينتسبكف؛ ألنو أكؿ مف نشر المذىب، قاؿ ( 5) ىك جيـ بف صفكاف السمرقندم، أبك محرز، رأس الجيمية، كا 
قتمو سمـ بف ، عظيمان  زماف صغار التابعيف، كقد زرع شران  فىالذىبي عنو: الضاؿ المبتدع، رأس الجيمية، ىمؾ 

، (2/322نقد الرجاؿ )ج فىميزاف االعتداؿ الذىبي، (، 2/141األعبلـ )جالزركمي،  :ىػ. انظر128أحكز سنة 
  (.9/149التاريخ )ج فىابف األثير، الكامؿ 

  .(1/527جالشريعة )اآلجرم،  (6)
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 اقتداره مع أنو سبحانو فبي  "  قاؿ حيث المفيكـ اهلل كبلـ تجدد اهلل رحمو الشككاني فكبي  
 مكعظة ليـ يجدد ال كأف، حاؿ بعد حاالن  بالقرآف يأتييـ اإليماف إلى ممجئيف يجعميـ أف عمى

 (1) ". كاالستيزاء كالتكذيب اإلعراض كىك، المقصكد نقيض ىك ما جددكا إال كتذكيران 

 محمد كأف، اهلل عند مف كأنو، محمد كبلـ ال، اهلل كبلـ القرآف فإ"  آخر مكضع في كقاؿ
 :تعالى اهلل فقاؿ ذلؾ غير يقدر ال، بتبميغو أمره ما منو ـإليي يبمغ إنما كسمـ عميو اهلل صمى

 ىذا أف أم [،16يكنس: ] َّ يترثىتنتمتزترتيبىبنبمبُّ 
 عمى بو أعممكـ ما اهلل شاء كلك، شيء ذلؾ في لي ليس اهلل بمشيئة ىك كـعمي المتمكٌ  القرآف
 (2)".لساني

 فالكممات، متناىية غير كىي، لمعمكماتو تابعة ألنيا؛  ىتتناى ال اهلل كممات أف قرر كما
  :تعالى قاؿ كما كذلؾ يزاؿ كال، شاء كيؼ شاء إذا شاء بما يتكمـ يزؿ لـ فإنو، متناىية غير

 َّ ممخمحمجمهلملخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخفُّ 
 (3) [109الكيؼ: ]

 مدادان  البحكر تمؾ كانت لك"  : الكيؼ أية تفسير في  -رحمو اهلل  -كثير ابف قاؿ
 ال قائمة اهلل كممات كبقيت، البحر ماء كفني، األقبلـ النكسرت أقبلـ كمو كالشجر، اهلل لكممات
 الذم ىك يككف حتى ينبغي كما عميو يثني كال قدره يقدره أف يستطيع ال أحدان  ألف؛  شيء يفنييا
 (4) ". نقكؿ ام كفكؽ يقكؿ كما ربنا إف، نفسو عمى أثنى 

 كاألرض السمكات بحكر مياه جمع لك"... :  -رحمو اهلل  - الدارمي سعيد بف عثماف قاؿ
 ألف؛  اهلل كممات تنفد أف قبؿ األقبلـ كتكسرت المياه لنفدت؛  أقبلمان  أشجارىا كقطعت، كعيكنيا
 يزاؿ كال كبلموى يفن كال يمكت ال حي كاهلل... الفناء اعميي اهلل كتب كقد مخمكقة كاألشجار المياه
 ال لذما الباقي الخالؽ كبلـ الفاني المخمكؽ نفديي  فبل، قبميـ متكمما يزؿ لـ كما الخمؽ بعد متكممان 
 (5) ". كاألخرة الدنيا في لو انقطاع

 : مؼالس   كنصكص كالسنة الكتاب مخمكؽ غيراهلل  كبلـ القرآف أف عمى دؿ كقد
                                                           

 ( 4/110جالشككاني، فتح القدير ) (1)
 (. 2/490ج) المرجع السابؽ (2)
 (. 3/375ج) فسونالمرجع  (3)
 (. 5/205جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (4)
 (. 1/75جالجيمية ) عمىالرد الدرامي،  (5)
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 سبحانو فرؽ حيث [،45األعراف: ] َّزيريٰىينُّ  :تعالى قكلو الكتاب فمف
 كالخمؽ، فقكلو األمر كأما، ففعمو الخمؽ أما، صفاتو مف صفتاف كىما، كأمره خمقو بيف تعالىك 

 َّ حقمفخفحفجفمغجغمعجعمظُّ  :تعالى قاؿ كما باألمر يككف إنما

  .[82]يس: 

يزعـ أف القرآف  (2) المريسي إف بشران  :عندما قيؿ لو -رحمو اهلل  - (1) اف بف عيينويفقاؿ س
 تبارؾ اهلل خمؽ فالخمؽ َّزيريٰىينُّ  :قاؿ اهلل عز كجؿ ،" كذب :قاؿ ، مخمكؽ

  (3) ". القرآف كاألمر، تعالىك 

مف  ثـ قاؿ أعكذ بكممات اهلل التامة مف نزؿ منزالن "  -كسمـ  عميواهلل  صمى -كمف السنة قكلو 
 (4) .يرتحؿ مف منزلو ذلؾ " حتىلـ يضره شيء  ،شر ما خمؽ

ىذا الحديث مشركعية االستعاذة بكممات اهلل كما  في كسمـ عميوصمى اهلل  فأثبت النبي
فمك  ،[200: ؼااألعر ] َّنتىتمتزترتيبىبنبُّ  قكلو أيضان  في

كمف المعمكـ أف  ،؛ ألنيا استعاذه بمخمكؽ لكانت االستعاذة بيا شركان  ،كانت كمماتو مخمكقو
غير  تعالىأف كممات اهلل  عمىفدؿ ىذا  ،كأسمائو كصفاتو شرؾ تعالىاالستعاذة بغير اهلل 

  .ذ باهللافقد استع تعالىأما مف استعاذ بصفة مف صفاتو  ،مخمكقو

" كقاؿ نعيـ ال يستعاذ بالمخمكؽ كال بكبلـ العباد كالجف كاإلنس :  - اهلل رحمو -بخارم قاؿ ال
 (5) .غير مخمكؽ كأف سكاه مخمكؽ "اهلل ىذا دليؿ أف كبلـ  فىك  ،كالمبلئكة

                                                           

، أبك محمد، اإلماـ الكبير، حافظ العصر، شيخ فىاف بف عيينو بف أبي عمراف اليبللي الكك يفىك س (1)
سنة  تكفيلمحديث منو،  د أحسف تفسيران االسبلـ، المحدث، كاف مف الحفاظ المتقنيف، قاؿ الشافعي: ما رأيت أح

ميزاف الذىبي، (، 3/105جاألعبلـ )الزركمي، (، 7/414جسير أعبلـ النببلء )الذىبي،  :ىػ. انظر198
 (. 2/170جاالعتداؿ )

ىك بشر بف غياث المريسي العدكم، معتزلي، مبتدع ضاؿ، عارؼ بالفمسفة، أخذ مقالة الجيـ بف صفكاف  (2)
ليو تنتسب الطائفة المريسية القائمة باإلرجاء قاؿ ابف خمكاف: جدد القكؿ بخمؽ القرآف كاحتج ليا كدعا إ لييا، كا 

الذىبي، (، 7/65ج) تاريخ بغدادالبغدادم، (، 2/55جاألعبلـ )الزركمي،  :انظر .عنو أقكاؿ شنيعة حكى ك 
 (. 1308)جالنياية(، ابف كثير، البداية ك 6/149جالكامؿ )ابف األثير، (، 1/322جاالعتداؿ ) ميزاف

 (.1/39جالجيمية كالزنادقة ) عمىالرد بف حنبؿ، (، 1/47جخمؽ أفعاؿ العباد )البخارم،  (3)
 [.(2708، ح 4/2080)]مسمـ، صحيح مسمـ،  (4)
 (. 1/240جخمؽ أفعاؿ العباد )البخارم،  (5)
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فأما القرآف  ،" إف حركات العباد كأصكاتيـ كاكتسابيـ ككتاباتيـ مخمكقو مكضع آخر فيكقاؿ 
القمكب فيك كبلـ اهلل ليس  في ىالمسطكر المكتكب المكع ،المصاحؼ فيثبت ف المالمبي   المتمكٌ 
 (1) .بخمقو "

دلت  :الجيمية عمىالرد  في  -رحمو اهلل  - " قاؿ نعيـ بف حماد : -رحمو اهلل  -قاؿ ابف حجر
أف القرآف غير  عمى.. .كالسؤاؿ بيا ،االستعاذة بأسماء اهلل ككمماتو فيىذه األحاديث الكاردة 

 (2) .. ".فاستعذ باهلل ،إذ ال يستعاذ بمخمكؽ ،لـ يستعذ بيا إذ لك كاف مخمكقان  ،مكؽمخ
" بمغني عف أحمد بف حنبؿ رضي اهلل عنو أنو كاف يستدؿ بذلؾ " : -رحمو اهلل  -كقاؿ البييقي 

 فيوكذلؾ ألنو ما مف مخمكؽ إال ك  :قاؿ ،أف القرآف غير مخمكؽ عمىامة " أم بكممات اهلل الت  
  (3) ." نقص

ركم عف  منيا ما إثبات أف القرآف غير مخمكؽ فيي كثيرة جدان  فيمؼ الصالح أما أقكاؿ أئمة الس  
" أدركت مشيختنا منذ سبعيف سنة منيـ عمرك بف  :أنو قاؿ  -رحمو اهلل  -اف بف عيينوفيس

 (5) .يقكلكف القرآف كبلـ اهلل كليس بمخمكؽ " (4) دينار
 (7) .إماـ دار اليجرة قاؿ " القرآف كبلـ اهلل ليس بمخمكؽ " -نو رضي اهلل ع - (6) كعف أنس

 (9)" القرآف كبلـ اهلل غير مخمكؽ" مرفكعان  -رضي اهلل عنو- (8) ككذلؾ ما نقؿ عف أبي الدرداء
 

                                                           

 (. 1/47جالمرجع السابؽ ) (1)
 (. 13/381جفتح البارم )ابف حجر،  (2)
 (. 1/477جاألسماء كالصفات )قي، البيي (3)
ىك عمرك بف دينار، أبك محمد الجمحي، عالـ أىؿ مكة، سمع ابف عباس كجابر كغيرىما، كىك محدث  (4)

ميزاف االعتداؿ الذىبي،  :ىػ. انظر126سنة  تكفيالحديث منو،  فىكفقيو، قاؿ شعبو: ما رأيت أثبت 
 (. 5/77جاألعبلـ )الزركمي، (، 3/259ج)
 (. 1/596جاألسماء كالصفات )البييقي، (، 1/29جخمؽ أفعاؿ العباد )ارم، البخ (5)
 .  15صفحة  تقدمت ترجمتو (6)
 (. 1/594جاألسماء كالصفات )البييقي،  (7)
ىك عكيمر بف مالؾ بف قيس بف أمية األنصارم الخزرجي، أبك الدرداء، صحابي، مف الحكماء الفرساف  (8)

ثـ انقطع لمعبادة، كلما ظير االسبلـ اشتير بالشجاعة كالنسؾ، قاؿ ابف الجزرم:  القضاة، كاف قبؿ البعثة تاجرا
 :عيد النبي ببل خبلؼ، مات بالشاـ، انظر عمى كاف مف العمماء الحكماء، كىك أحد الذيف جمعكا القرآف، حفظان 

 (. 5/98جاألعبلـ )
  (.1/583جاألسماء كالصفات )البييقي،  (9)
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مف عند اهلل كىك صفة مف صفات  مين زؿبؿ  ؛ككبلـ اهلل غير مخمكؽ ،فالقكؿ بأف القرآف كبلـ اهلل
  (1) .قاطبةن  مؼ أىؿ السنة كالجماعةىذا معتقد الس   ،التنزيؿ فيع حادث اآلحاد قديـ النك  ،اهلل

 .مخمكؽ غير يقؿ كلـ مخمكؽ يقؿ فمـ القرآف في تكقؼ مف حكـ عف أما

 فسأؿ حنبؿ بف أحمد اهلل عبد أبا العنبرم العظيـ عبد بف كالعباس أنا أتيت: بكر أبك قاؿ" 
 غير كال مخمكؽ القرآف يقكلكف حدثكا قد ىينا قكـ :لو فقاؿ - اهلل رحمو - اهلل عبد أبا العباس
 . مخمكؽ

 . مخمكؽ فقكلكا بمخمكؽ ليس تقكلكا لـ فإف كيمكـ، الناس عمى الجيمية مف رأض   ىؤالء: فقاؿ

 (2) ". سكء قكـ ىؤالء: اهلل عبد أبك قاؿ

 أشر ىـ خمكؽم غير يقكلكف كال كجؿ عز كبلمو القرآف أف يزعمكف الذيف كىـ ةفيفالكاق 
 كقؼ المذيف األمرييف أحد في يككف أف بد ال كالحؽ، شكاؾ ألنيـ؛  كذلؾ أخبثيا ك األصناؼ

 . بينيما

 يزعـ فيك، نحمة انتحؿ أك شيئان  ىادع مف ككؿ"...  : بقكلو ذلؾ -رحمو اهلل  - قتيبو ابف كيبيف
 يعمـ ألنو؛  بالخطأ فسون عمى يقر فإنو الشاؾ الكاقؼ فخبل، انتحؿ فيماك  ىادع فيما الحؽ أف
نو، بينيما كقؼ المذيف األمريف أحد في الحؽ أف  (3) ... ".منيما كاحد عمى ليس كا 

 عمى كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ أثار كمف اهلل كتاب مف بو احتججنا ما ىؤالء عمى كالحجة
 (4) .مخمكؽ غير اهلل كبلـ نفس القرآف أف

 عمى لمين زؿا تعالىقرر أف القرآف كبلـ اهلل   -اهلل  رحمو -يتبيف مما سبؽ أف الشككاني 
 جانب فيكيخالفيـ  ،ىذا الجانب  في  -رحمو اهلل  -ة كابف كثيرفيتفؽ مع السمفي ،سيدنا محمد

كتابو البداية  فيقاؿ   -رحمو اهلل  -ابف كثير ،أف القرآف ىؿ ىك مخمكؽ أـ غير مخمكؽ
 فيتكقؼ   -رحمو اهلل  -أما الشككاني ،صفة مف صفاتوكالنياية أنو كبلـ اهلل غير مخمكؽ كىك 

  -رحمو اهلل  -قمت كالصكاب رأم ابف كثير ،ذلؾ فمـ يجـز القكؿ ىؿ ىك مخمكؽ أـ غير مخمكؽ
                                                           

مجمكع ابف تيمية،  (،1/18جلمعة االعتقاد )، ابف قدامو(، 1/45جأفعاؿ العباد )خمؽ البخارم،  :انظر (1)
ابف (، 6/77ج(، ابف كثير، البداية كالنياية)1/179ج(، الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية )4/182ج) الفتاكل
 .(1/296جالتسعينية )تيمية، 

 .(1/87جاإلبانة عف أصكؿ الديانة )األشعرم،  (2)
  (.1/62جالجيمية كالمشبية ) عمىالمفظ كالرد  فىاالختبلؼ ،  ابف قتيبو (3)
  (.1/195جالجيمية ) عمىالرد  : الدارمي،انظر (4)
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لـ يسمؾ المسمؾ  أما الشككاني رحمو اهلل ،مؼ أىؿ السنة كالجماعة قاطبةن ألنو معتقد الس  
  .مسألة خمؽ القرآف فيالصحيح 

 موقف الفرق من القرآن :انيالث طمبالم
مف الشكائب  ان اليخ ـ كالتابعيف كتابعييـ مجتمعان عمييكاف مجتمع الصحابة رضكاف اهلل 

حدث القكؿ بخمؽ القرآف إال الجيمية أتباع الجيـ بف صفكاف كلـ يي  ،كاالنحرافات كالضبلالت
 ككاف أكؿى  ،تاريخيا يفكىك مف أعظـ المحف كالفتف التي مرت بيا األمة اإلسبلمية  ،كالمعتزلة

كقتمو خالد بف  ،خبلفة ىشاـ بف عبد الممؾ فيمف أحدث القكؿ بخمؽ القرآف ىك الجعد بف درىـ 
رحمو  -قاؿ ابف األثير ،مقالتو ىذه بأمر مف الخميفة ىشاـ عمىأمير العراؽ  (1) عبد اهلل القسرم

فأخذه ىشاـ  ،شاـ بف عبد الممؾ" قيؿ أف الجعد ابف درىـ أظير مقالتو بخمؽ القرآف أياـ ى -اهلل
العيد يكـ األضحى قاؿ  صمى.. فمما .كىك أمير العراؽ ك أمره بقتمو ،خالد القسرم إلىكأرسمو 

 ،بالجعد بف درىـ اليـكانصرفكا كضحكا يقبؿ اهلل منكـ فإني أريد أف أضحي  :آخر خطبتو في
كبير ثـ  اهلل عما يقكؿ الجعد عمكان  ىتعال ،  فإنو يقكؿ ما كمـ اهلل مكسى كال اتخذ إبراىيـ خميبلن 

 -قاؿ البخارم ،ىذه البدعة إلىيـ بف صفكاف كدعا كأخذ الراية بعد ىبلكو الج   ،(2) نزؿ فذبحو "
 (3).كاف يأخذ الكبلـ عف الجعد بف درىـ" بمغني أف جيمان -رحمو اهلل-" قاؿ قتيبة:  -رحمو اهلل

مريسي سنة خمؽ القرآف بشر بف غياث الي  كلما بدأ القرف الثالث اليجرم قاـ بنشر بدعة
 تكفي حتىفكاف يسترىا  ،خبلفة ىاركف الرشيد فيذم مف أجميا كأي  ،اعمييكقاـ يناظر  ،ىػ212

فكاف  :" قاؿ أحمد (4)-رحمو اهلل - قاؿ ابف الجكزم ،ضبللتو إلىالخميفة فأظير مقالتو كدعا 
الضبللة  إلىفظير كدعا  ،ات ىاركفم حتى ،مف عشريف سنة أياـ ىاركف نحكان  بشر متكاريان 

  (5).ككاف مف المحنة ما كاف"

                                                           

خبر مف غبر  فىالعبر  : الذىبي،ىػ. انظر126اهلل بف يزيد القسرم الدمشقي، ىمؾ سنة  ىك خالد بف عبد (1)
 (. 1/633جميزاف االعتداؿ )الذىبي، (، 1/98ج)
 (. 4/284جالتاريخ ) فىالكامؿ ثير، ابف األ (2)
 (. 1/3جخمؽ أفعاؿ العباد )البخارم،  (3)
ابف الجكزم، البكرم، البغدادم، الناسخ، بدر الديف، أبك القاسـ  عمىبف محمد بف  عمىىك عبدالرحمف بف  (4)

السماع، ثقة، الفنكف، قاؿ ابف نقطة: ىك صحيح  فىابف الشيخ، الكاعظ المفسر صاحب التصانيؼ السائرة  عمى
تذكرة  الذىبي، (،6/256جسير أعبلـ النببلء )الذىبي،  :ىػ. انظر163سنة  تكفيكثير المحفكظ، حسف اإليراد، 

  (.4/92جالحفاظ )

 (.1/417مناقب اإلماـ أحمد بف حنبؿ )جالجكزم، ( 5)
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فمما تكلي المأمكف خالطو قكـ مف المعتزلة كحسنكا لو  ،(1) ثـ تمقاىا أحمد بف أبي دؤاد
 ،اعتقادىا عمىا كأكرميـ عمييكحمؿ الناس  ،اعتنقيا حتىكزينكىا لممأمكف  ،القكؿ بخمؽ القرآف

  .المعتصـ باهلل كالكاثؽ كأخذىا مف بعده كتمقاىا أخكه

الذيف ثبتكا  ،زمف ىؤالء الخمفاء العباسييف نزؿ الببلء بعمماء أىؿ السنة كالجماعة فىك 
 حتى ،بأنو منزؿ غير مخمكؽ تعالىكبلـ اهلل  فيمؼ ببياف الحؽ منيج الس   عمىاعتقادىـ  عمى

لكي  ،شديدان  كعذب عذابان  شديدان  ىذه الفتنة ضربان  فيأف اإلماـ أحمد بف حنبؿ رحمو اهلل ضرب 
فثبت رحمو  ،ذلؾ سبيبلن  إلىشيء يكافؽ مذىب االعتزاؿ فمـ يستطيعكا  ىأدن عمىيحصمكا منو 

حفظ العقيدة اإلسبلمية الصحيحة مف الفساد  في كاف سببان  حتىمؼ التمسؾ بعقيدة الس   عمىاهلل 
يد لئلسبلـ كالتفريؽ بيف كبيف مكقفو مف بطبلف ما دبره الجيمية كالمعتزلة مف الك ،كالضبلؿ
كبسبب تمؾ المحنة التي امتحف  ،مخمكؽ فبمغ األمة ضبلؿ كفساد قكليـ بأف القرآف ،المسمميف

 ،كبيران  اختمؼ الناس اختبلفان  -رحمو اهلل  -أحمد بف حنبؿ  فيياكثبت  ،أئمة اإلسبلـ فييا
رأييا كعف معتقدىا  كأخذت كؿ فرقو تدافع عف ،صفة الكبلـ فيطكائؼ مختمفة  إلىفانقسمكا 

 (2) .التي تعتقد بو

بأف أكجد  ،فؿ بحفظ دينو عف التحريؼ كالتغيير كالتبديؿتك   تعالىكبذلؾ يتبيف لنا أف اهلل 
يقكؿ  ،أىؿ البدع بدعتيـ عمىمف عمماء الكتاب كالسنة مف يبيف لمناس أمر دينيـ كينكركف 

كؿ عصر مف العصكر  فيالكتاب كالسنة مف عمماء  تعالى" أكجد اهلل   -رحمو اهلل  -الشككاني
كالمكاقؼ  ،فكاف ليـ المقامات المحمكدة ،أىؿ البدع بدعتيـ عمىمف يبيف لمناس دينيـ كينكر 

 (3) .كىتؾ أستار المبتدعيف " ،نصر الديف فيالمشيكدة 

كما كاف  ،ذلؾ العصر فيكمف ىذه المحنة ندرؾ مدم قكة العبلقة بيف الديف كالدكلة  
كما حظي بو أئمة الديف  ،عيد الخبلفة اإلسبلمية فيعة فييف آنذاؾ مف مكانة ر يشغمو الد

أنو لك اتيح ليذه الحركة العقمية التي  فىكلكف ال يخ؛ كفقياؤىـ مف رعاية مف جانب الخمفاء
تأثر اإلسبلـ بما قد يطرأ في ،ترؾ ك نبذ السنة النبكية عمىبيا المعتزلة لحممت المسمميف  نيضت

                                                           

، كىك الذم ، جكاداٌ اٌ ، شاعر ، مفكىاٌ ىك أحمد بف أبي دؤاد، قاضي القضاة، أبك عبداهلل اإليادم، فصيحاٌ ( 1)
: ىػ. انظر240سنة  تكفيبقتمو، كقد مرض بالفالج قبؿ مكتو بنحك أربع سنيف،  عمى اإلماـ أحمد كأفتىشغب 
 (. 1/339العبر )ج الذىبي،

(، ابف كثير، البداية 482-1/416كتاب مناقب أحمد بف حنبؿ )ج فىالقصة كاممة  الجكزم،ابف : انظر( 2)
 (. 9/382ج) (368-10/334كالنياية)ج

  (.1/35مؼ )جمذىب الس   فىالشككاني، التحؼ ( 3)



 
 

181 
 

بعد انقضاء فترة  نرل بحيث أنو لك كجد ىذا لكنا  ،امؿ التغيير كالتعديؿ كاالصبلحمف عك  عميو
مف الحياة الدينية تخالؼ ما جاءت بو نصكص الكتاب  مف العقائد كصكران  ان مف الزمف صكر 

  -القرآف ىي : فيكمذاىب الفرؽ  .كالسنة
 مذىب السمف :أول

 تعالىأف كبلمو  إلىكذىبكا  ،متكمـ الىتعقالكا مما يجب اإليماف بو التصديؽ بأف اهلل 
ذا  ،ككمالو مف لكاـز ذاتو ،تعالىإذ الكبلـ كماؿ لو  ،ال تنفؾ عنو سبحانو ،صفة قائمة بذاتو كا 

 .فيك غير مخمكؽ ،تعالىبؿ صفة مف صفاتو  ؛ كاف كبلمو سبحانو غير منفصؿ عف ذاتو
كناقش  تعالىة كبلـ اهلل مسأل فيمؼ رأم الس    -رحمو اهلل  - ابف تيمية ح فقد كض  

" : منيـ منزلتو مف صفة الكبلـ فقاؿ  ف مف المعتزلة كالمتفمسفة كاألشعرية كأنزؿ كبلن فيالمخال
منو بدأ  ،كأف كبلمو غير مخمكؽ  ،أف اهلل متكمـ بكبلـ قائـ بذاتو عمىاتفؽ سمؼ األمة كأئمتيا 

ليوك    .يعكد ا 
كما قالت الجيمية كمف كافقيـ مف  ،غيره فيلـ يخمقو  ،أم ىك المتكمـ بو :بدأ معنىك 

 .كأنو سبحانو لـ يقـ بو كبلـ ،مف بعض المخمكقات بأنو بدأ ،المعتزلة كغيرىـ
ليوك  معنىك  المصاحؼ  في ىال يبق حتىأف القرآف يسرم بو  ،األثار فيما جاء  :يعكد ا 

 (1) .القمكب منو أية " فيكال  ،منو حرؼ
ليوغير مخمكؽ كال حرؼ منو مخمكؽ منو بدأ ك  مين زؿو كأف القرآف كبلـ اهلل بجميع جيات   ا 
 (2) ." مف كفر بحرؼ مف القرآف فقد كفر " -رحمو اهلل  -قاؿ عبد اهلل بف المبارؾ  .يعكد

إذا شاء ككيؼ شاء  أنو متكمـ بمشيئتو كأنو لـ يزؿ متكمماٌ  عمىفجميع أىؿ السنة متفقكف 
 ،إذا شاء ككيؼ شاء كأف اهلل لـ يزؿ متكمماٌ  ،كفعؿ" قاؿ عامة أىؿ السنة أف الكبلـ صفة ذات 

 (3) .أف القرآف كبلـ اهلل منزؿ غير مخمكؽ " عمىفميذا اتفقكا  ،كىذا قكؿ عامة أىؿ السنة

كالمؤمنكف يسمعو بعضيـ مف  ،سمع كبلـ اهلل مف اهلل ببل كاسطو ىأف مكس عمىكأجمعكا 
 (4) .د بكاسطةمطمؽ ببل كاسطو كسماع الناس مقي ىفسماع مكس ،بعض

                                                           

 (. 1/168ج(، الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية )3/174/175ج) الفتاكلمجمكع ابف تيمية،  (1)
 (. 4/182ج) الفتاكلمجمكع ابف تيمية،  (2)
 (. 13/132جالمرجع السابؽ ) (3)

 (. 12/137ج) نفسوالمرجع  (4)
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السبلـ كاف مف غير  عميو مكسىل تعالىأف كبلـ اهلل  -رحمو اهلل  -كما كضح الشككاني 
رحمو  -قال الشوكانً  [،143األعراؼ: ] َّ ختحتجتهبمبخبُّ كاسطة 

 (1) ." أي سمع كالمه من غٌر واسطه " -اهلل 

 َّ مبزبربيئُّ  تعالى قكلو في -رحمو اهلل  - الشككاني ذكر كما
 تكىـ دفع التككيد كفائدة، مؤكد مصدر تكميمان  ك ىمكس كمـ الذم ىك اهلل أف"  [،164ء: النسا]

 لـ بالمصدر الفعؿ أكد إذا أنو عمى النحكيكف كأجمع، حقيقة إال يكف لـ الكبلـ أكد فإذا، المجاز
 (2) ". مجازان  يكف

كبلـ اهلل  لسكر كاآلياتأف ىذا القرآف كىك كبلـ اهلل المؤلؼ مف الحركؼ كالكممات كا إلىكذىبكا 
ف  ،كأنو سمعو مف اهلل حقيقة ،ال مف مخمكؽ تعالىنزؿ بو جبريؿ مف اهلل  ،حقيقة غير مخمكؽ كا 

 إلىكسمـ كمحمد بمغو  عميواهلل  صمىمحمد  إلىكجبريؿ بمغو  ،تكمـ بو ال تعمـ كيفيةكاف 
  .مف بعدىـ إلىصحابتو رضي اهلل عنيـ كالصحابة بمغكه 

فالقرآف كبلـ اهلل لفظو كمعناه سمعو منو جبريؿ كبمغو  " -رحمو اهلل  - ابف تيمية قاؿ 
أمتو فيك كبلـ اهلل حيث سمع ككتب  إلىكمحمد سمعو مف جبريؿ كبمغو  ،محمد إلىمف اهلل 

جغمعجعمظحطمضخضحضجضمصُّ  :تعالىكقرئ كما قاؿ 
 (3) [6التكبة: ] َّحفخفجفمغ

كال نقكؿ  ،إذا شاء. بؿ نقكؿ أف اهلل لـ يزؿ متكمما ن .."  -رحمو اهلل  -قاؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ
 (4) ." خمؽ عممان  حتىكال نقكؿ أنو قد كاف ال يعمـ  ،خمؽ كبلمان  حتىأنو كاف كال يتكمـ 

أنو مسمـ ثـ زعـ أف اهلل عز كجؿ  ى" أما بعد فإنو مف ادع:  -رحمو اهلل  -كقاؿ اآلجرم 
ال ،لـ يكمـ مكسى فقد كفر ألنو رد القرآف  : لـ ؟ قيؿ :فإف قاؿ قائؿ . قتؿيستتاب فإف تاب كا 

 (5) .كرد السنة كخالؼ جميع عمماء المسمميف "

                                                           

 (. 2/276جح القدير )الشككاني، فت (1)
 ( 620) المرجع السابؽ (2)
 (. 12/566ج) الفتاكلمجمكع ابف تيمية،  (3)
  .(1/129جالجيمية كالزنادقة ) عمىالرد ابف حنبؿ،  (4)

 (. 3/1107جالشريعة )اآلجرم،  (5)
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مؼ أف القرآف " صرح أحمد كغيره مف الس   : -رحمو اهلل  -ابف تيمية شيخ االسبلـ  كقاؿ
حد كال قاؿ أ ،مؼ أف اهلل تكمـ بغير مشيئتو كقدرتوكبلـ اهلل غير مخمكؽ كلـ يقؿ أحد مف الس  

أك غير ذلؾ مف كبلمو المعيف أنو قديـ  مكسىمنيـ أف نفس الكبلـ المعيف كالقرآف أف ندائو ل
كأصكات معينة قديمة أزلية لـ  كأف اهلل قامت بو حركفو معينو أك حركؼ ،أزلي لـ يزؿ كال يزاؿ

كبلـ أحمد بؿ  ؛قكؿ أحمد كال غيره مف أئمة المسمميف عميوفإف ىذا لـ يقمو كال دؿ  ،تزؿ كال تزاؿ
كأنو لـ يزؿ يتكمـ إذا  ،كأف اهلل يتكمـ بمشيئتو كقدرتو ،نقض ىذا فيكغيره مف األئمة صريح 

 (1) ... ".مع قكليـ أف كبلـ اهلل غير مخمكؽ ،شاء

كما ذكر أنو ال يجكز اطبلؽ القكؿ بأف القرآف العربي حكاية أك عبارة عف كبلـ اهلل 
فقاؿ " كال يجكز اطبلؽ القكؿ بأف  ،يو كنبمغو كنكتبو كنحفظوبؿ نقكؿ نقرأ كبلـ اهلل كنؤد ؛القديـ

المصاحؼ لـ يخرج بذلؾ  فيبؿ إذا قرأه الناس أك كتبكه  ؛ القرآف حكاية عف كبلـ اهلل أك عبارة
مف قالو  إلىال  مف قالو مبتدئان  إلىفإف الكبلـ إنما يضاؼ حقيقة  ،مف أف يككف كبلـ اهلل حقيقة

 (2) ." مؤديان  مبمغان 

ذا كاف القرآف كبلـ اهلل عز كجؿ فبل يجكز أف  ،ككبلـ اهلل صفة مف صفات ذاتو ،" كا 
لكاف اهلل  ان فمك كاف القرآف مخمكق ،كال حادثان  كال محدثان  يككف شيء مف صفات ذاتو مخمكقان 

 لو ؛ ألف ىذا يكجب قكالن  كيستحيؿ أف يككف قكلو مقكالن  ،كالقرآف قكلو ،لو كف سبحانو قائبلن 
ذا فسد ذلؾ فسد أف يككف القرآف مخمكقان  ،.. كىذا يفضي إال ما ال نياية كىك فاسد.ثانيان   (3) ." كا 

كأنو  ،ككحيو كتنزيمو تعالىنة كالجماعة كبلـ اهلل يتبيف مما سبؽ أف القرآف عند أىؿ الس  
الو مف ق إلىال  مف قالو مبتدئان  إلىكيضاؼ  ،فيك كبلـ اهلل حقيقة ،غير مخمكؽ بحركفو كمعانيو

كاهلل تكمـ بحركفو كمعانيو كصكتو بمفظ  ،يتكمـ بو ما يشاء متي شاء ككيؼ شاء ،مؤديان  مبمغان 
  .كمف زعـ غير ذلؾ فقد كفر ،لغيره لغيره كال صكتان  نفسو ليس شيء منو كبلمان 

 

 

 

                                                           

 (. 2/86ج) الفتاكلمجمكع ابف تيمية،  (1)
 (. 3/144جالمرجع السابؽ ) (2)
  (1/94جقاد )االعتالبييقي،  (3)
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 مذىب المعتزلة  :ثانيا

إف كبلـ  :د قالكافق تعالىقياميا بذاتو  فىىك ن تعالىصفات اهلل  في حقيقة مذىب المعتزلة
أحدثو اهلل  سمع كبلمان  ىكأف مكس ،كىك حرؼ كصكت ،خمقو منفصبل عنو ،مخمكؽ تعالىاهلل 
 (1) .كلـ يسمع كبلـ اهلل حقيقة ،الشجرة في

بحيث يقكؿ القاضي  ،كأف اهلل متكمـ بما خمقو ،أف القرآف مخمكؽ إلىك ذىبت المعتزلة 
العدؿ أف القرآف مخمكؽ محدث مفعكؿ لـ يكف ثـ " كال خبلؼ بيف جميع أىؿ  (2) عبد الجبار

كأنو مكصكؼ بأنو مخبر بو  ،أمثالو عمى.. كأنو أحدثو بحسب مصالح العباد كىك قادر .كاف
 (3) .متكمـ بو " ككميـ يقكلكف أنو عز كجؿٌ  ،كقائؿ كناه مف حيث فعمو

طعة مف كأصكات مق ،المعتزلة مف أف حقيقة كبلـ اهلل حركؼ منظكمة إليوكما ذىبت 
 ،األمر كالنيي كالخبر كغيرىا مف أقساـ الكبلـ عمىالشاىد يشتمؿ  فيجنس الكبلـ المعقكؿ 

 فيشيكخنا أف كبلـ اهلل عز كجؿ مف جنس الكبلـ المعقكؿ  إليوالقاضي " كالذم يذىب  يقكؿ
 عمىاألجساـ  فيكىك عرض يخمقو اهلل سبحانو  ،كىك حركؼ منظكمة كأصكات مقطعة ،الشاىد
 (4) .األمر كالنيي كسائر أقساـ الكبلـ " عمىكيشتمؿ  ،سمع كيفيـ معناهكجو ي

نما قالكا كبلـ اهلل مخمكؽ  بذاتو ؛ كألف الكبلـ  تعالىـ أف يقكـ كبلمو فيياألجساـ لن فيكا 
 فيوفمحمو عندىـ ما يكجده اهلل  ،محؿ يقكـ بو إلىحتاج في ،ال يعقؿ أف يقكـ بنفسو ألنو عرض

  .مف األجساد

القائميف بأف  فساد مذىب المعتزلة  -رحمو اهلل  -ابف تيمية كضح شيخ اإلسبلـ كقد 
كاألئمة كأتباعيـ فساد قكؿ المعتزلة كأتباعيـ الذيف يقكلكف  مؼالس  " كقد بيف  الكبلـ مخمكؽ قائبلٌ 

غيره لكاف صفة لذلؾ المحؿ ك  فيلك كاف مخمكقا  :كبلـ مخمكؽ مف بكجكه كثيرة مثؿ قكليـ
 فيككما  ،سائر الصفات مثؿ العمـ كالقدرة كالسمع كالحياة فيذلؾ المحؿ منو اسـ كما الشتؽ ل

فإنيا إذا قامت بمحؿ  ،كالسكاد كالبياض كسائر الصفات التي تشترط ليا الحياة ،الحركة كالسككف

                                                           

  (.1/582ج)المصميف انظر مقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ األشعرم،  (1)
ؼ، يىك عبد الجبار بف أحمد اليمذاني المعتزلي، القاضي المتكمـ، كاف مف غبلة المعتزلة، صاحب التصان (2)

 (. 2/229جالعبر )الذىبي، (، 2/533جميزاف االعتداؿ )الذىبي،  :انظر
 .(7/3جأبكاب التكحيد كالعدؿ ) فىغني المأبي الحسف،  (3)
  (.7/3جالمرجع السابؽ ) (4)
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فإف الصفة إذا قامت  ،كاشتؽ لذلؾ المحؿ اسـ دكف غيره ،كانت صفة لذلؾ المحؿ دكف غيره
 .مي باالسـ المشتؽ منيا دكف غيرهكسي  ،ذلؾ المحؿ دكف غيره عمىحكميا بمحؿ عاد 

 ،فمك كاف ما يخمقو مف النطؽ كالكبلـ كبلما لو لكاف ذلؾ كبلـ اهلل كما أف القرآف كبلمان 
 فيككاف ال فرؽ بيف أف ينطؽ ىك كبيف أف ينطؽ غيره مف المخمكقات كىذا ظاىر 

 (1)...".الفساد

" كلك صح أف يكصؼ أحد بصفة قامت بغيره  -رحمو اهلل  -م حاك قاؿ أبك جعفر الط  
كلصح  ،بغيره ىكلؤلعمى بصير؛ ألف البصير قد قاـ كصؼ العم ،ىلصح أف يقاؿ لمبصير أعم

غيره مف األلكاف كالركائح كالطعكـ كالطكؿ  فيبالصفات التي خمقيا  تعالىأف يكصؼ اهلل 
  (2) ... ".كالقصر كنحك ذلؾ

جفمغجغمعجعمظُّ تعالىقاؿ  ،بطبلف مذىب المعتزلةكالقرآف كالسنة ي
خمؽ كؿ شيء بقكلو  تعالىكجو داللة ىذه اآلية أف اهلل  ،[82يس: ] َّ حقمفخفحف
كىذا مف الباطؿ الذم  ،آخر خمؽ مخمكقان  أف مخمكقان  إلىفمك كانت كف مخمكقة ألدم ذلؾ  ،كف

 .ال يقكؿ بو أحد

قكلكف " في[، 16الرعد: ] َّ هئمئخئحئُّخمؽ القرآف بقكلو  عمىكالمعتزلة يستدلكف 
فيذا مما يعجب لو العقبلء إذ أنيـ  ،كف مخمكقافيكعمكـ "كؿ"؛ ألنو شيء  فيإف القرآف داخؿ 

نما يخمقيا العباد جميعيا ال يخمقيا اهلل  ،كعبل يزعمكف أف أفعاؿ العباد غير مخمكقة هلل جؿٌ  كا 
بو  تعالىميا مع أنو صفة مف صفات اهلل عمك  فيكأدخمكا كبلـ اهلل  ،فأخرجكىا مف عمكـ "كؿ"
 تعالى -بأف صفات اهلل  :كمف قاؿ ،إذ المخمكقات تككف بأمره سبحانو ،تككف األشياء المخمكقة

 ،شيء كقدرتو شيء تعالىفيذا مف الكفر الصريح ؛ ألف عممو  ،مخمكقة كالعمـ كالقدرة كغيرىا -
 ان اهلل عما يقكلكف عمك  تعالىبعد أف لـ يكف  كف مخمكقان فيكالعمكـ الذم تتضمنو "كؿ"  فيدخؿ في

 (3) ." كبيران 

                                                           

 (. 1/22جشرح العقيدة األصفيانية )ابف تيمية،  (1)
 (. 1/168جالطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية ) (2)
  (.1/168) المرجع السابؽ (3)
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مئخئحئُّ تعالىمخمكقية القرآف بقكلو  عمى" احتج المعتزلة  -رحمو اهلل  -قاؿ ابف القيـ 
ص محؿ النزاع يخي  ،فأجاب األكثركف بأنو عاـ مخصكص ،كنحك ذلؾ مف اآليات َّ هئ

 .كسائر الصفات مف العمـ كنحكه 

جميع  فيخمؽ القرآف أية عامة  عمى" التي استدؿ بيا المعتزلة هئمئخئ"  تعالىفقكلو 
كال يخصص  ،كحركاتو كسكناتو ،ال يخرج عنيا شيء مف ىذا الكجكد أعيانو كأفعالو ،الخمؽ

كنفس  ،إذ البارم سبحانو خالؽ بذاتو كصفاتو كما سكاه مخمكؽ لو ،كصفاتو تعالىبذات اهلل 
 ،تعالىاسمو  ىمسم فيداخمو  تعالىكصفاتو  ،كبيف المخمكؽ اآلية قد فرؽ بيف الخالؽ فيالمفظ 

المكصكؼ بكؿ صفة كماؿ المنزه عف كؿ صفة عيب  تعالىفإف لفظ الجبللة "اهلل" اسـ لئللو 
كىك سبحانو الخالؽ ألعيانو كما يصدر عنيا مف  ،اؿأعياف كأفع :كالخمؽ سماف ،كنقص كمثاؿ

 (1) .األفعاؿ "

كبرىاف ذلؾ  ،كيتبيف ذلؾ بالقرائف ،كؿ مقاـ بحسبو في"كؿ" إف عمكـ  :كيقاؿ لممعتزلة
 [،25االحقاؼ: ] َّىييينيميزيريٰىينىنننمنُّ  تعالىقكلو 

عمكـ كؿ شيء دمرتو الريح ؛ ألف المراد تدمر كؿ شيء  فيكلـ تدخؿ  ،كمساكف قـك عاد شيء
 (2) .قابؿ لمتدمير بكاسطة الريح "

ـ عمييكلكف بحمد اهلل كمنتو رد  ،مذىبيـ الباطؿ عمىيا يستدلكف ب أخرل كالمعتزلة عندىـ أدلة 
 عمىكأف استدالليـ بيا ال يساعد  ،كبينكا عدـ كجية استدالليـ بيا كبطبلنيا مؼالس  عمماء 
  .القكؿ بخمؽ القرآف فيدعكاىـ 

كظنكا أنيـ ينصركف  ،تعالىصفات اهلل  فىن فيكىذا الكبلـ المحدث المبتدع جعمكه أصبل ليـ 
نما النتيجة التي  ،كلكف ال اإلسبلـ نصركا كال ألعداءه كسركا ،كيضركف بو أعداءه ،سبلـبو اإل كا 

فعمماء  ،أنفسيـ عمماء الشرع كالعقؿ عمىحصمت ليـ مف كراء ىذا األصؿ الباطؿ أف سمطكا 
إنكـ خالفتـ بقكلكـ ىذا المعقكؿ رغـ أف المعتزلة أعرؼ مف الفبلسفة بعمـك  :الشرع قالكا ليـ

ـ عمييدخمكا  أنفسيـ مدخبلن  عمىففتحكا  ،اإللييات فيكأكلئؾ أجيؿ منيـ بالشرع كالعقؿ  ،يفالد
 (3) .كنقمكا منيـ بسبب مخالفتيـ لمعقؿ ،منو

                                                           

  (.1/53جؿ )عمىمسائؿ القضاء كالقدر كالحكمة كالت فى العميؿشفاء ، ابف القيـ (1)
 ( 53)/ العميؿشفاء ابف القيـ،  (2)
  (.5/544ج) الفتاكلمجمكع ابف تيمية،  :انظر (3)
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 مذىب الجيمية  :ثالثا

كمف بعض  ،إف كبلمو سبحانو مخمكؽ :صفة الكبلـ فإنيـ قالكا فيأما مذىب الجيمية 
كبلـ كال  كال يقكـ باهلل ،ـ بدأ مف ىذه المخمكقات كليس مف اهللفالكبل ،بذاتو مخمكقاتو ليس قائمان 

كأنو سبحانو كمـ  ،ـجس  كمف أثبت لو ىذه الصفات فيك مي  ،راده كال قدره كال اختيار كال محبةإ
 (1) .اليكاء فيككمـ جبريؿ بكبلـ خمقو  ،الشجرة فيبكبلـ خمقو  مكسى

زعمت الجيمية كما زعمت النصارل ؛ " ك   -رحمو اهلل  -(2) قاؿ أبك الحسف األشعرم
ـ فزعمت أف كبلـ اهلل عمييكزادت الجيمية  ،اهلل حكاىا بطف مريـ ألف النصارل زعمت أف كممة

 ،ككانت الشجرة حاكيو لو فمزميـ أف تككف الشجرة بذلؾ الكبلـ متكممة ،الشجرة فيمخمكؽ 
حنجنيمىمممخمُّلت كأف الشجرة قا ،مكسىمف المخمكقيف كمـ  ـ أف مخمكقان عمييككجب 

 (3) [14]طو:  َّ منخن

بعد أف ذكر أف المعتزلة كالجيمية ينفكف الصفات " لكف المعتزلة  -رحمو اهلل  - ابف تيمية قاؿ 
غيره  في لكف حقيقة ذلؾ عندىـ أنو خمؽ كبلمان  ،حقيقة كتكمـ حقيقة مكسىيقكلكف أف اهلل كمـ 

ما  فيإما  ما  فيشجرة كا  غير أف يقكـ بذات اهلل عندىـ كبلـ كال عمـ مف  ،غير ذلؾ فيىكاء كا 
  .كال قدرة كال رحمو كال مشيئة كال حياة كال شيء مف الصفات

كتارة ال  ،كال يتكمـ تكميمان  مكسىقكلكف أف اهلل لـ يكمـ في ،كالجيمية تارة يبكحكف بحقيقة القكؿ
قركف في ،كالنصارل الييكدمف الشناعة المخالفة لديف اإلسبلـ ك  فيويظيركف ىذا المفظ لما 

 (4) ." غيره كبلمان  فيكلكف يقرنكنو بأنو خمؽ  ،بالمفظ

 في.. فإنيـ زعمكا أف القرآف خمقو اهلل .مكضع أخر مبينا بطبلف قكؿ الجيمية " فيكقاؿ 
كبلمو لمكسى  :ال مف اهلل كما يقكلكف فيوقد ابتدأ كخرج مف ذلؾ المحؿ الذم خمؽ  كففيك ،غيره

                                                           

 (. 1/117ج(، الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية )1/87جالممؿ كالنحؿ )الشيرستاني،  :انظر (1)
كمـ، بف إسماعيؿ بف إسحاؽ بف سالـ بف أبي بردة بف أب مكسي، أبك الحسف األشعرم، المت عمىىك  (2)

الممحدة كغيرىـ مف المعتزلة كالرافضة كالجيمية كالخكارج كسائر أصناؼ  عمىالرد  فىصاحب التصانيؼ 
 (. 11/346جتاريخ بغداد )البغدادم،  :كنيؼ. انظر 330سنة  تكفيالمبتدعة، 

 (. 1/68جاإلبانة )األشعرم،  (3)
 (. 12/503ج) الفتاكلمجمكع ابف تيمية،  (4)
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ىيميُّ كذكركا قكلو  ،كاألئمة أف القرآف مف اهلل بدأ كخرج مؼالس   فبيف ،خرج مف الشجرة
 .فأخبر أن القول منه ال من غٌره من المخلوقات [،13السجدة: ] َّٰذيي

 يقكـ بنفسو لـ يكف صفة هلل كقكلو فإف كاف المجركر بيا عينان  ،ىي البتداء الغاية ك "مف"

ىيُّ  المسيح يفكقكلو  [،13الجاثية: ] َّ خيحيجيٰهمهجههنمنخنحنُّ

النحؿ: ] َّحمجمهلملخلحلُّ  يقـك باألعياف كقكلو ككذلؾ ما [،171النساء: ] َّيي
53.]  

ىيميكأما إذا كاف المجركر بيا صفة كلـ يذكر ليا محؿ كاف صفة هلل كقكلو " 
 "  ٰذيي

 ،بو جبريؿ منو غير مكضع مف القرآف أف القرآف نزؿ منو كأنو نزؿ فيككذلؾ قد أخبر 
يكىكمكلكاكُّ  المبتدعيف ك أمثاليـ ممف يقكلكف أنو لـ ينزؿ منوىذا  عمى ردان 
ريٰىينىنننمنزنممرناميلىلمل

 َّ حقمفخفحفجفمغجغُّ تعالىوقال  [،114األنعاـ: ] َّمينيزي

ف أف جبريؿ أنزلو مف اهلل ال مف اليكاء كال مف .. فبي  .كركح القدس ىك جبريؿ [،102النحؿ: ]
  .لكح كال غير ذلؾ

الزمر: ] َّيئىئنئمئزئرئُّ  القرآن كقوله وكذلك سائر آٌات
1،]   ٌ   .أنه منزل من هللا غٌر موضع فًن فقد ب

مكذب  ،اهلل عمىأنو منزؿ مف بعض المخمكقات كالمكح كاليكاء فيك مفتر  :فمف قاؿ
أف اهلل فرؽ بيف ما نزؿ منو كما نزؿ مف بعض  ترلأال  ،متبع لغير سبيؿ المؤمنيف ،لكتاب اهلل

غير  فيفذكر المطر  [،17الرعد: ] َّ ختحتجتهبُّ لمطر بأف قاؿالمخمكقات كا
  قكلو فيكأخبر بتنزيؿ مطمؽ  ،كالقرآف أخبر أنو منزؿ منو ،كأخبر أنو نزلو مف السماء مكضع

 .. .مف رؤكس الجباؿ ال ينزؿ مف السماء ألف الحديد ينزؿ ؛[22الحديد: ] َّ منخنُّ

اهلل مف أمة محمد ؛ ألنو  عمىأكـر  الييكدلكاف  ظكلك كاف جبريؿ أخذ القرآف مف المكح المحفك 
كف بني إسرائيؿ قد فيك ،التكراة بيده كأنزليا مكتكبة مكسىيثبت بالنقؿ الصحيح أف اهلل كتب ل

كمحمد  -كسمـ  عميواهلل  صمى -كأما المسممكف فأخذكه عف محمد  ،قرأكا األلكاح التي كتبيا اهلل



 
 

189 
 

كتككف منزلة بني إسرائيؿ  ،كف بنكا إسرائيؿ بمنزلة جبريؿكفي ،أخذه عف جبريؿ كجبريؿ مف المكح
 (1) ". قكؿ ىؤالء الجيمية عمىكسمـ  عميواهلل  صمىأرفع مف منزلة محمد 

بية ؛ ألنيـ إف الجيمية ىـ المش   :" كقاؿ بعض أىؿ العمـ -رحمو اهلل  -كقاؿ البخارم 
كقالت  ،بصر كال يتكمـ كال يخمؽالذم ال يسمع كال ي ،ربيـ بالصنـ كاألصـ كاألبكـ  شبيكا

 (2) .ىك كذلؾ ال يتكمـ كال يبصر نفسو " :الجيمية

حيث يزعمكف أف القرآف  تعالىكبلـ اهلل اهلل  فييمية الزنادقة المبلحدة فيذا ىك مذىب الج  
كقكليـ ىذا باطؿ كفاسد  ،كىك مخمكؽ غير منزؿ  ،سبيؿ المجاز ال الحقيقة عمىكبلـ اهلل 
جماع سمؼ األمةلمخالفتو الق   .رآف كالسنة كا 

فعمية صفات قائمة بو ذاتية كانت أك  تعالىأف يككف هلل  فىن فيكىك متفقكف مع المعتزلة 
بؿ قكليـ  ،غيره ال يككف كبلمو فيكالكبلـ المخمكؽ  ،فالرسؿ إنما بعثكا ليبمغكا كبلـ اهلل .

  .يقتضي تعطيؿ التكحيد كالعالـ عف مكجده
 رة مذىب األشاع :رابعا

فقد قالكا "  أمر ال يقبمو العقؿ كال يسكغو الشرع إلىمسألة كبلـ اهلل  فيذىب األشاعرة  فقد
كىك  ،ليس بصكت كال حرؼ ،كاحد قائـ بنفسو كىك صفة أزلية قديمة معنىالكبلـ عبارة عف 

الكؿ مف أمر كاحد ليس لو أنكاع كال  ،كعيف االستخبار ،كعيف الخبر ،كعيف النيي ،عيف األمر
ف عبر عنو بالسريانية كاف إنجيبلن  ،كاف تكراة فإف عبر عنو بالعبرانية ،أجزاء ف عبر عنو  ،كا  كا 

 .ان بالعربية فيك قرآن

لـ يسمع كبلـ  -السبلـ  عميو - مكسىكأف  ،تسمي ىذه العبارات كبلـ اهلل مجازان  :كقالكا
 (3) .عميواهلل حقيقة بؿ سمع ما يدؿ 

 كىذا عيف الباطؿ ،التكراة كاإلنجيؿ فيمف المعاني ىك ما القرآف  فيكيمـز مف ىذا أف ما 
إف فساد ىذا معمـك  :" كجميكر العقبلء يقكلكف:  -رحمو اهلل  - ابف تيمية قاؿ شيخ اإلسبلـ 

بؿ  ،القرآف معنىنحف إذا عربنا التكراة كاإلنجيؿ لـ يكف معناىما  ،بالضركرة بعد التصكر التاـ

                                                           

 (. 521-12/518ج) فتاكلالاببف تيمية،  (1)
 (. 1/34جخمؽ أفعاؿ العباد )البخارم،  (2)
الجيمية  عمىمختصر الصكاعؽ المرسمة ، بف القيـ ا(، 6/522ج) الفتاكلمجمكع ابف تيمية،  :انظر (3)

  .(1/499جالمعطمة )
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 [1]اإلخبلص:  َّ يلىلملخلُّ ككذلؾ  ،ست معاني ىذامعاني ىذا ليست معاني ىذا لي
 .(1) "[1]المسد:  َّ ىفيثىثنثمثُّ  معنىليس ىك 

كبلـ نفسي كىك كبلـ  :قسميف إلىكالقرآف عند األشاعرة كبلـ نفسي؛ ألف الكبلـ ينقسـ 
  .ككبلـ لفظي كىك حادث مخمكؽ ،اهلل فذلؾ قديـ

مذىب األشعرية " فالكبلـ  عمىلرد ا في  -رحمو اهلل  -ابف تيمية قاؿ شيخ االسبلـ 
ثبات الشيء فرع عف تصكره ،القديـ النفساني الذم أثبتمكه لـ تثبتكا ما ىك ؟ بؿ كال تصكرتمكه   كا 

ماميا  ،ما يثبتو كيؼ يجكز أف يثبتو ىذه  فيكليذا كاف أبك سعيد بف كبلب رأس ىذه الطائفة كا 
 (2) ... ".يناقض السككت معنىك ى :يعقؿ بؿ يقكؿ بيانيا شيئان  فيالمسألة ال يذكر 

كاحد فيك باطؿ ؛  معنىكأما قكؿ األشاعرة إف الكبلـ عبارة عف  مكضع آخر فيكجاء 
سمعو كمو فقد  :فإف قالكا ،أك بعضو معنىالسبلـ جميع ال عميو مكسىىؿ سمع  :ألنو يقاؿ ليـ

  .كفساد ىذا ظاىر ،زعـ أنو سمع جميع كبلـ اهلل
ف قاؿ  ،مف كبلمو شيئان  إليوأك أنزؿ  ،تبعيض ككذلؾ كؿ مف كممة اهلل :بعضو فقد قاؿ :كا 
 أك قاؿ ليـ  [،30البقرة، ] َّ ىميمممخمحمجمُّلممبلئكة  تعالىكلما قاؿ اهلل 

 [.34]البقرة:  َّمئخئُّ 

ف، مكابرة فيذا جميعو إنو قاؿ فإف: بعضو أك كبلمو جميع ىذا فيؿ ذلؾ كأمثاؿ : قاؿ كا 
 كال َّ يلىلملخلُّ  معنى ليس الكرسي أية معنى أف ؾككذل، بتعدده اعترؼ فقد بعضو
  .(3) َّىفيثىثنثمثُّ  معنى كال َّىفيثىثُّ  معنى

كقريب كؿ  ، مؼالس  صفة الكبلـ بعيد كؿ البعد عف مذىب  فيأما مذىب األشاعرة 
  :كما صرح اإليجي بذلؾ حيث قاؿ ،تزلة يمية كالمعٌ القرب مف مذىب الج  
أك  ،أك جبريؿ ،غيره كالمكح المحفكظ فيكؼ يخمقيا اهلل كحر  ،تزلة أصكات" قالت المعٌ 

كنزعـ أنو  ،القائـ بالنفس معنىلكنا نثبت أمرا كراء ذلؾ كىك ال ،كىذا ال ننكره ،كىك حادث ،النبي
  (4) .غير العبارات إذ تختمؼ العبارات باألزمنة كاألمكنة كاألقكاـ "

 

                                                           

 (. 1/166ج(، السفاريني، لكامع األنكار البيية )12/122ج) الفتاكلمجمكع ابف تيمية،  (1)
 (. 6/296ج) الفتاكلمجمكع ابف تيمية،  (2)
  (.1/179ج(، الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية )3/96جانظر مجمكعة الرسائؿ كالمسائؿ )ابف تيمية،  (3)
 .(3/129جالمكاقؼ )اإليجي،  (4)
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 فييـ مف مسألة خمؽ القرآف فذكر ابف رشد أما مكقف ،تعالىمكقفيـ بالنسبة لكبلـ اهلل  ىذا
 ،كتابو اإلبانة أف القرآف غير مخمكؽ لفظو كمعناه فيمنياج األدلة أف أبا الحسف األشعرم يذىب 

  .القرآف غير مخمكؽ :قكلو فيمذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ  إلىكأنو كاف أقرب 

؛ ألنو ينص  -رحمو اهلل  - أحمد بف حنبؿ إلى.. لكنا كجدنا أف األشعرم كاف أقرب .فقاؿ "
د بذلؾ القرآف لفظو كمعناه ؛ ألنو يقكؿ " كال يجكز يرىكىك  ،أف كبلـ اهلل غير مخمكؽ عمىصراحة 

 (1) .غير مخمكؽ " مف القرآف مخمكؽ ؛ ألف القرآف بكماؿ أف يقاؿ أف شيئان 

 ،الصدكر فيكالمحفكظ  ،المصاحؼ فيكبلـ اهلل ىك القرآف المكتكب  عمىككذلؾ نص 
  .ىؤالء الذيف يقكلكف أف لفظ القرآف مخمكؽ عمىكقد أراد بذلؾ أف يقطع السبيؿ  ،كالذم تتمكه األلسنة

ف سألكنا عف قكؿ اهلل عمىكيؤكد ذلؾ قكلو كىك يرد  الجيمية الذيف يقكلكف القرآف مخمكؽ " كا    

خنُّفقد قاؿ اهلل فإف قالكا  ،قيؿ ليـ اهلل عز كجؿ أنزلو كليس مخمكقان  "قرآنا عربيا" عز كجؿٌ 
أف يككف  كليس يجب إذا كاف القرآف منزالن  ،الحديد جسـ مكات :قيؿ ليـ ،كالحديد مخمكؽَّ من
ف كاف الحديد مخمكقان  ،أف يككف مخمكقان  فكذلؾ ال يجب إذا كاف القرآف منزالن  ،مكاتان  جسمان   (2) ." كا 

كبلـ اهلل غير مخمكؽ لفظو كبلـ اهلل ىك أنو  فياألشعرية  إليوإال أنو يقاؿ آخر ما ذىبت 
قكؿ األشعرية أف  عميوبقكلو " كالذم استقر  -رحمو اهلل  -ذلؾ ابف حجر  إلىكما أشار  ،كمعناه

قاؿ  ،مقركء باأللسف ،الصدكر فيمحفكظ  ،المصاحؼ فيمكتكب  ،القرآف كبلـ اهلل غير مخمكؽ
اميلىلمليكىكُّ كقاؿ [6]التكبة:  َّ جغمعجعمظحطُّ  تعالى
 (3)." [49العنكبكت: ] َّزنمنرنمم

  :مذىب الماتوريدية :خامسا

كىك أف اهلل  ،األشعرية إليوما ذىبت  إلىكبلـ اهلل فقد ذىبكا  فيدية ترىأما مذىب الما
 .بو  قائمة بو لـ يزؿ متكممان  ،متكمـ بكبلـ نفسي ىك صفة لو تعالى

دية كغيرىـ ترىاكتاب المسايرة " كبعد اتفاؽ أىؿ السنة مف األشعرية كالم فيحيث جاء 
 (4) .بو " متكممان  تعالىلـ يزؿ  ،متكمـ بكبلـ نفسي ىك صفة لو قائمة بو تعالىأنو  عمى

                                                           

 (. 1/101جاإلبانة عف أصكؿ الديانة )األشعرم،  (1)
 (. 104-1/103جاإلبانة )األشعرم،  (2)
  (.13/493لبارم البف حجر )فتح ا (3)

 .(8/81جعمـ الكبلـ، ) فىشرح المسايرة، لكماؿ ابف اليماـ  فىالمسامرة لكماؿ ابف أبي يكسؼ  (4)
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ليس مف جنس الحركؼ كاألصكات بؿ ىذه الحركؼ  ،كاحد ال يختمؼ معنى تعالىكأف كبلمو 
 .إذ ىي حادثو مختمفة تعالىفميست كبلمو  ،تعالىالقائـ بذاتو  معنىكاألصكات عبارات عف ال

 فيدم " فنقرأ ترىتحقيؽ كتاب التكحيد ألبي منصكر الما فيقاؿ الدكتكر فتح اهلل خميفة 
اختمؼ الناس  :دمترىكىك مف أكبر مف نصر مذىب الما فىتبصرة األدلة لئلماـ أبي معيف النس

صفة لو أزلية ليست مف  تعالىأف كبلـ اهلل  :قاؿ أىؿ الحؽ .كبلـ اهلل أقديـ ىك أـ محدث في
كاآلفات مف الطفكلة كالخرس  ،ة لمسككتفىكىي صفة قائمة بذاتو منا ،لحركؼ كاألصكاتجنس ا

  ...كغير ذلؾ

القرآف  فيثـ نشتغؿ بتصكير المسألة بيننا كبيف الخصكـ  :فىمكضع آخر يقكؿ النس فىك 
 صفة تعالىفنقكؿ إف كبلـ اهلل  ،الضعفة عمىليتبيف بذلؾ اندفاع أكثر أسئمتيـ التي يمكىكف بيا 

 ،كىك أمر بو ،كىك صفة كاحدة ،ليست مف جنس الحركؼ كاألصكات تعالىقائمة بذات اهلل 
 .كىك صفة أزلية ،خبر عما أخبر عنو ،عنو ىعما ني ىني

كىذه  ،بيا لثـ ىذه العبارات العربية أك العبرية أك السريانية عبارات عنو كىك يتأد
الكبلـ الذم ىك الصفة  عمىدالالت محميا  فيكىي محدثة مخمكقة  ،العبارات حركؼ كأصكات

ككبلـ  ،كىي نفسيا مختمفة ،ليا أبعاض كأجزاء كأنصاؼ كأعشار كغير ذلؾ ،تعالىاألزلية هلل 
 (1) .كاحد ليس بمتجزئ كال مختمؼ " تعالىاهلل 

ف لـ يكف  ،" كالتـز ىؤالء أف حركؼ القرآف مخمكقة:  -رحمو اهلل  - ابف تيمية قاؿ  كا 
كتاب اهلل ىك الحرؼ  :فقالكا ،كفرقكا بيف كتاب اهلل ككبلمو ،ـ اهلل مخمكقان عندىـ الذم ىك كبل

 معنىسمي مجمكع المفظ كال تعالىمع أف اهلل  ،ككبلـ اهلل ىك معناه غير مخمكؽ ،كىك مخمكؽ
 :فقاؿ  ككبلمان  ككتابان  قرآنان 

 [،6التكبة: ] َّ جغمعجعمظحطمضخضحضجضمصُّ
 فيكاألصؿ  ،كبلمو عمىكبلمو حقيقة ال داؿ  تعالىهلل فجعؿ المفظ المسمكع مف مبمغ كبلـ ا

 (2) .اإلطبلؽ الحقيقة "

 

 

                                                           

 .(12-1/11جكتاب التكحيد )السمرقندم،  (1)
 (. 12/35ج) الفتاكلمجمكع ابف تيمية،  (2)
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 (1) مذىب الفالسفة :سادسا

النفكس  عمىض مف العقؿ الفعاؿ أك مف غيره فيا ي" إف كبلـ اهلل ىك عبارة عم   قالكا
كتصديقات بحسب ما  ،ض تصكراتفيفأكجب ليا ذلؾ ال ،بحسب استعدادىا ،الفاضمة الزكية

قكة التعبير كتدرؾ بقكة  ،قكة التخيؿ ،قكة التصكر ،النفكس عندىـ ثبلث قكل كليذا ،قبمتو منو
 ،الخارج فيفتتصكر المعقكؿ كبلـ اهلل كال حقيقة لو  ،صكرة المحسكس فيتخيميا شكؿ المعقكؿ 

نما ذلؾ كمو مف القكة الخ  (2) ." الكىميةيالية كا 

منخنحنجنممخمحمجمهلملخلحلجلمكُّ  :تعالى قاؿ

 [.51]الشكرل:  َّ هيميخيجيحيٰهمهجههن

يتخيمو الرسكؿ كما زعمت  الرسؿ كاف حقيقة كلـ يكف تخيبلن  إلىأف الكحي  عمىفيذه اآلية دلت 
  .فدعكاىـ ىذه مف أفسد األقكاؿ كأبطؿ الباطؿ ،ذلؾ الفبلسفة

كىك  ،إليوكدعت  ىذا عدـ اإلقرار بالرب الذم عرفت بو الرسؿ إلى" كاألصؿ الذم قادىـ 
 ،د بقدرتو كمشيئتويرىالفعاؿ لما  ،فكؽ عرشو ،فكؽ سمكاتو العالىالقائـ بنفسو المبايف لخمقو 

 (3) .فيـ أنكركا ذلؾ كمو " ،كؿ شيء عمىالقادر  ،العالـ بجميع المعمكمات
  :مذىب التحادية :ثامنا

نظمو  ،الكجكد ىك كبلـ اهلل فيفقد زعمكا أف كؿ كبلـ  أما مذىب االتحادية الحمكلية
كىذا  ،القائـ بو تعالىف كبلـ اهلل فكؿ ذلؾ عيٌ  ،خيره كشره ،سحره ككفره ،حقو كباطمو ،كنثره

ف كأف اهلل سبحانو ىك عيٌ  ،أصميـ الذم أصمكه كىك اتحاد الخالؽ بالخمؽ عمىالمذىب بنكه 
  .ككبلمو ىك كبلـ اهلل ،فصفاتو ىي صفات اهلل ،الكجكد

 

                                                           

ا" أم يفبل" أم محب ك "سك يفف "متى مف كم الفمسفة، كالفمسفة كممة يكنانية مركبة إلىىك طائفة ينسبكف  (1)
نكار البعث الجسماني كغيرىا.  نكار النبكات، كا  الحكمة، فمعناىا محب الحكمة، مف آرائيـ: القكؿ بقدـ العالـ، كا 

 (. 2/116جالممؿ كالنحؿ )الشيرستاني،  :انظر
ابف القيـ، (، 1/168جية )(، الطحاكم، شرح العقيدة الطحاك 3/38جمنياج السنة النبكية )ابف تيمية،  (2)

 (. 1/497جمختصر الصكاعؽ المرسمة )
 (. 1/497جمختصر الصكاعؽ المرسمة )ابف القيـ،  (3)
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كلما أصمكا  ،عرشو عمىاهلل لخمقو كعمكه كاستكائو  كأصؿ ىذا المذىب إنكار مباينة
 فمو حينئذ ،كأنو غير مبايف ليذا العالـ بؿ ىك عيف ىذا العالـ ،مكاف فيألنفسيـ القكؿ بأف اهلل 
 (1) ."نعكذ باهلل مف ذلؾ  ،ككؿ كبلـ حؽ كباطؿ ،ككؿ صفة كماؿ كنقص ،كؿ اسـ حسف كقبيح

 ،ف قكؿ االتحادية يقضي عقؿ كؿ عاقؿ ببطبلنو" كالحاصؿ أ: قاؿ الشككاني رحمو اهلل 
  (2) .نصب الحجة معيـ " إلىكال يحتاج 

فيذه فاتحة  ،مكضع أخر أف القرآف كمو مصرح خبلؼ مقالتيـ الشنيعة فيكبيف رحمو اهلل 
؛ ألف اهلل جؿ جبللو قد أثبت  أكثر مف عشرة أدلة مبطمة ليذه المقالة عمىقد اشتممت  الكتاب
 كمستعينان  ،كمعبكدان  كعابدان  ،كمممككان  كمالكان  ،كمرحكمان  كراحمان  ،كمربكبان  كربان  ،كمحمكدان  حامدان  فييا

 (3) .كغير ذلؾ عميو كمغضكبان  كغاضبان  ، عميو ك منعمان  كمنعمان  ،كميديان  كىاديان  ،بو كمستعانان 
  (4) مذىب الكرامية :تاسعا

قائـ بو كىك حركؼ  تعالىمو أف كبل إلى (5) ذىبت ىذه الطائفة أتباع محمد بف كراـ
فقد قالكا " إف كبلـ  ،غيره  فيليست مخمكقو  تعالىكأصكات حادثة متعمقة بقدرتو كمشيئتو 

تكمـ بو  ،تعالىقائـ بذات الرب  ،كأنو متعمؽ بالمشيئة كالقدرة ،البارم سبحانو حركؼ كأصكات
 ،بعد أف تكمـ -كعبل  جؿٌ  -كأنو ال مانع أف تكجد الحكادث لمصانع  ،بعد أف لـ يكف متكممان 

                                                           

 (. 1/496جمختصر الصكاعؽ المرسمة )ابف القيـ، (، 12/149ج) الفتاكلمجمكع ابف تيمية،  (1)
 (. 1/420جقطر الكلي )الشككاني،  (2)
  .(1/39جاطعة لعبلئؽ مقاالت أرباب االتحاد )الصكاـر الحداد القالشككاني،  (3)

ىػ، 256ببيت المقدس سنة  تكفيسجستاف ك  فىمحمد بف كراـ الذم نشأ  إلىىي فرقة إسبلمية تنتسب  (4)
اإلثبات  فىاهلل لفظ "الجسـ" لذلؾ عدىـ الشيرستاني مف الصفاتية الذيف غمك  عمىكالكرامية مجسمكف، أطمقكا 

المقاالت فعدىـ مف فرؽ المرجئة لقكليـ إف اإليماف ىك  فىسيـ كالتشبيو، كأما األشعرم التج إلىبيـ  ىانتي حتى
الممؿ الشيرستاني،  :اإلقرار كالتصديؽ دكف اعتقاد القمب كعمؿ الجكارح، كعرفكا بالزىد كالتقشؼ كالعبادة، انظر

 (. 1/141جمقاالت االسبلمييف )األشعرم، (، 1/108جكالنحؿ )
ليو تنسب الكرامية، ككاف يظير  عمىراـ، أبك عبد اهلل، ساقط الحديث ىك محمد بف ك (5)  عميوبدعتو، كا 

سنة  تكفيالتقط مف المذاىب أرداىا، كمف األحاديث أىكاىا،  حتىذؿ التقشؼ كالتعبد، قاؿ ابف حباف: خي 
 عيةطبقات الشافالسبكي، (، 4/21جميزاف االعتداؿ )الذىبي،  :بيت المقدس. انظر فىىػ، كدفف 255

 (. 2/304ج)



 
 

195 
 

 ككذلؾ إف الكبلـ ممتنع أف يككف مخمكقان  ،األزؿ ممتنع ككجكد األفعاؿ فيفكجكد الكبلـ عندىـ 
 (1) .كاف بعد أف لـ يكف " ،كف كبلمو حادثان فيك ،متكمـ بمشيئتو كقدرتو تعالىكاهلل  ،غيره في

لكنيـ زعمكا  ،كسممكا أنيا حادثةحركؼ كأصكات  تعالىأف كبلمو  فيكالكرامية كافقكا الحنابمة 
 (2) .لتجكيزىـ قياـ الحكادث بو " تعالىأنيا قائمة بذاتو 

فقالت  ،تعالىكانت حقيقة كبلـ اهلل عند الكرامية فيـ يجكزكف قياـ الحكادث بذاتو  كأيان 
ة ذلؾ الكتاب كالسن عمىبذاتو كما دؿ  قائمان  بؿ نقكؿ إنو يتكمـ بمشيئتو كقدرتو كبلمان  :طائفة

جماع  ف لـز مف ذلؾ قياـ الحكادث بو فبل محذكر  ،كاألئمة مؼالس  كا  كال  ذلؾ ال شرعان  فيكا 
 مؼالس  دلت النصكص الكثيرة كأقكاؿ  عميوك  ،بؿ ىذا الـز لجميع طكائؼ العقبلء ،عقبلن 

 (3).كاألئمة

حقيقة  كفعبلن  فإثباتيـ كبلمان  ،حؽ كباطؿ عمىكبلـ اهلل مشتمؿ  فيكمذىب الكرامية 
فصار  ،كأما زعميـ أف البارم تكمـ بعد أف لـ يكف متكممان  ،قائميف بذات المتكمـ الفاعؿ ىذا حؽ

 إذ المعمـك أف الممتنع لذاتو ال يصير ممكنان  ،ف الباطؿفيذا عيٌ  ،بعد أف كاف ممتنعان  الكبلـ ممكنان 
؛ ألف الكبلـ كىك الكماؿ  كقكليـ ىذا يمـز منو تعطيمو عف صفة مف صفات كمالو أزالن  ،لذاتو

 .كأبدان  مف صفات الكماؿ كىك متصؼ بصفات الكماؿ أزالن 

 : (4) مذىب السالمية :عاشراً 
أك حركؼ  ،كىك حركؼ ،قائـ بو صفة لو تعالىأف كبلـ اهلل  إلىذىبت ىذه الطائفة 

ف ىذه الحركؼ  ،كال يزاؿ متصفا بيا تعالىكأصكات قديمة األعياف قائمة بو لـ يزؿ اهلل  كا 
إذ ال  ،اآلخر عمىاألزؿ كليس ألحدىا تقدـ بالزماف  فيت القائمة بو مقترنة كمجتمعة كاألصكا

  .األزؿ فييكجد قبؿ كبعد 

                                                           

 :(، انظر1/168ج(، الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية )3/29جمجمكعة الرسائؿ كالمسائؿ )ابف تيمية،  (1)
 (. 1/500جمختصر الصكاعؽ المرسمة )ابف القيـ، 

 (. 3/133جالمكاقؼ )اإليجي،  (2)
  (.1/46جشرح القصيدة النكنية ) : اليراس،انظر (3)

أبي عبد اهلل محمد بف أحمد بف سالـ البصرم  إلىة، كىي طائفة تنتسب يفنزعة صك ىي فرقة كبلمية، ذات  (4)
لىك  ، كقد ترلسيؿ بف عبد اهلل التس عمىابنو أبي الحسف أحمد بف محمد بف أحمد بف سالـ، كقد تتممذ األب  ا 

 مالكيو.  زىادان العالـ اإلسبلمي، كانكا متكممة ك  فىذات أثر كبير  فىكانت السالمية بمذىبيا األصكلي كالصك 
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لـ يزؿ  -كعبل  جؿٌ  -بأف صفة الكبلـ مف الصفات القديمة القائمة بذات الرب  :فقد قالكا
سمعو  ،ر كآياتبأنو حركؼ كأصكات كسك  :ال يتعمؽ بقدرتو كمشيئتو كمع ذلؾ يقكلكف ،كال يزاؿ

سماعو نكعاف بكاسط ،كيسمعو سبحانو مف يشاء ،ببل كاسطة مكسىكسمعو  ،جبريؿ منو  ةكا 
بؿ ىي مقترنة الباء مع السيف  ،كمع ذلؾ فحركفو ككمماتو ال يسبؽ بعضيا بعضان  ،كبغير كاسطة

 –ذاتو كال تعدـ بؿ لـ تزؿ قائمة ب ،كقت مف األكقات فيلـ تكف معدكمة  ،آف كاحد فيمع الميـ 
 (1) .قياـ صفة الحياة كالسمع كالبصر -سبحانو 

.. لـ يفرؽ ىؤالء بيف الحركؼ .ىؤالء " عمىالرد  في -رحمو اهلل  - ابف تيمية قاؿ 
كما يفرؽ  ،آف كاحد فيكبيف الحركؼ المكتكبة التي تكجد  ،المنطكقة التي ال تكجد إال متعاقبة

ذا كاف الصكت  ،ىفإنو جسـ يبق ،بخبلؼ المداد ىفإف األصكات ال تبق ،بيف األصكات كالمداد كا 
 ،كامتنع عدمو ،دمو لـز بقاؤه؛ ألف ما كجب قً  امتنع أف يككف الصكت المعيف قديمان  ىال يبق

قد يراد بيا نفس الشكؿ القائـ بالمداد أك ما يقدر بقدر المداد كالشكؿ  كالحركؼ المكتكبة
 .كقد يراد بالحركؼ نفس المداد ،حدكثو عمىفإزالة بعض أجزائو تدؿ  ،حبر ككرؽ فيالمصنكع 

كقد يراد بيا حدكد  ،كأما الحركؼ المنطكقة فقد يراد بيا أيضا األصكات المقطعة المؤلفة
حرؼ الرغيؼ كحرؼ  :فيقاؿ الجسـ كحده كمنتياه فيكما يراد بالحرؼ  ،األصكات كأطرافيا
باطف  فيكىي ما يتشكؿ  ،ةة الباطناليكقد يراد بالحركؼ الحركؼ الخي ،الجبؿ كنحك ذلؾ

 (2) .مف الكبلـ المؤلؼ المنظـك قبؿ أف يتكمـ بو " اإلنساف
مخالؼ لصريح  ،تعالىال يتعمؽ بقدرتو كمشيئتو  ،فقكليـ أف الكبلـ حركؼ كأصكات

كالتعاقب ال يككف  ،إال بالحركؼ كال يككف كبلمان  ،بعد شيء إذ الصكت ال يككف إال شيئان  ،العقؿ
 فىك  ،بقدرتو كمشيئتو تعالىأف كبلمو  كقد ثبت باألدلة السمعية كالعقمية ،لمشيئةإال بالقدرة كا

  .كرد ليـ ذلؾ بياف لفساد مذىب السالمية

 مذىب الكالبية  :الحادي عشر

قائـ بنفسو ال يتعمؽ  معنىأف القرآف عبارة عف حكاية  إلىلقد ذىب عبد اهلل بف كبلب 
 ،الحقيقة عمىكأنو ال يسمع  ،كعبل كمزكـ الحياة كالقدرة كالعمـ بقدرتو كمشيئتو كأنو الـز لذاتو جؿٌ 

فيي  ،كاالستخبار كالخبر ،كالنيي األمر ،نفسو فيمعاني  كىك أربعة ،كليس لو حرؼ كال صكت
 ،كىك غير مخمكؽ ،المقركء ىك المتمكٌ  معنىكذلؾ ال ،القديـ الذم ال يسمع معنىأنكاع لذلؾ ال

 ،كأف اهلل سبحانو ال يتكمـ بمشيئتو كقدرتو ،لعباد كىي مخمكقوكاألصكات كالحركؼ ىي تبلكة ا
                                                           

  (.1/105جمختصر الصكاعؽ المرسمة )ابف القيـ، (، 12/271ج) الفتاكلمجمكع : ابف تيمية، انظر  (1)

 (. 12/151ج) الفتاكلمجمكع ابف تيمية،  (2)
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كقدرتو المتناع قياـ األمكر االختيارية بو عندىـ  يقكـ بو شيء يككف بمشيئتو فيماكأنو ليس 
لـز أف يككف  إذ لك قمنا أنو بقدرتو كمشيئتو :كقالكا ،كاهلل ال يقكـ بو حادث عندىـ ،ألنيا حادثو

كذلؾ يستمـز تسمسؿ مـز قياـ الحكادث بو ، في ،بذات الرب أك قائمان  ،ف مخمكقان مـز أف يكك في حادثان 
  (1) .الحكادث ؛ ألف القابؿ لمشيء ال يخمك عنو كعف ضده كتسمسؿ الحكادث ممتنع

العبث عنو  فىذلؾ ن إلىكالذم دفعو  ،مخبران  ،ناىيان  ،األزؿ آمران  فيفيك ينكر أف يككف اهلل 
قبؿ كجكد المأمكر كالخبر قبؿ كجكد المخاطب سفو كعبث ال يميؽ باهلل كذلؾ أف األمر  ،تعالى
  .سبحانو

أف الكبلـ  إلىالجكيني " ذىب عبد اهلل بف سعيد بف كبلب مف أصحابنا  لىاقاؿ أبك مع
 (2) ... ".إال عند كجكد المخاطبيف ،خبران  ،نييان  ،األزلي ال يتصؼ بككنو أمران 

الطبقات " أف ابف كبلب كصاحبو أبا العباس القبلنسي  في -رحمو اهلل  -بكي الس   يرلك 
 فيال يتصؼ باألمر كالنيي كالخبر  تعالىأف كبلمو  إلىكبلـ اهلل فذىبا  فياألشاعرة  عمى زادان 

نما يتصؼ بذلؾ  ،دـ الكبلـ النفسيكقً  ،األزؿ لحدكث ىذه األمكر  (3) .ال يزاؿ " فيماكا 
إال قاؿ لو "كف"  مخمكؽ بأف اهلل ال يخمؽ شيئان  أف كبلـ اهلل غير عمىكيستدؿ ابف كبلب 

 ،أخرل بكف  كف مخمكقان فيكبقكلو "كف" كقكلو "كف" كبلـ لو  لكاف مخمكقان  فمك كاف كبلمو مخمكقان 
 .مـز التسمسؿ المحاؿفيكىكذا 

 (4) .فيك غير مخمكؽ تعالىالقديـ القائـ بذاتو  معنىكالقرآف عند ابف كبلب اسـ لذلؾ ال
 ،سبؽ أف القرآف العربي عند الكبلبية ليس كبلـ اهلل كال يتعمؽ بقدرتو كال مشيئتويتبيف مما 
نما كبلمو ال ما أف يككف  ،معنىذلؾ ال عمىكالقرآف العربي خمؽ ليدؿ  ،الذم قاـ بذاتو معنىكا  كا 

أك أليمو محمد فعبر  ،أك أليمو جبريؿ فعبر عنو بالقرآف ،بعض األجساـ كاليكاء كغيره فيخمؽ 
نصكص  عميوف الباطؿ كمخالؼ لما دلت كأف اهلل ليس باآلمر كال بالناىي كىذا عيٌ  ،القرآفعنو ب

  .الكتاب كالسنة

القرآف  فيكىي األقكاؿ التي قيمت  ،صفة الكبلـ فيتمؾ ىي أقكاؿ الناس كمذاىبيـ 
 عميوديف اهلل بو ىك ما دلت المسمـ أف يي  عمىأف القكؿ الذم يجب  فيوكمما ال شؾ  ،الكريـ

جماع سٌ  ليس  ،مؼ األمة مف أف القرآف جميعو كبلـ اهلل حركفو كمعانيونصكص الكتاب كالسنة كا 
                                                           

(، السفاريني، لكامع 1/499جمختصر الصكاعؽ المرسمة )ابف القيـ، (، 12/150ج) الفتاكلانظر مجمكع  (1)
  (.135-1/134ج) األنكار البيية

  (.1/119جقكاطع األدلة كأصكؿ االعتقاد ) إلىاإلرشاد الجكيني،  (2)
 (. 2/300جطبقات الشافعية )بكي، الس   (3)
  (.1/585جمقاالت اإلسبلمييف )األشعرم،  :انظر (4)
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يتكمـ بصكت كما كردت بذلؾ  تعالىكأنو  ،رسكلو عمىكلكف أنزلو  ،لغيره شيء مف ذلؾ كبلمان 
كأف اهلل ليس كمثمو  ،ال صكت القارئ كال غيره ،كليس ذلؾ كأصكات العباد ،األحاديث الصحاح

بو عممو كقدرتو كحياتو عمـ شٌ فكما ال يي  ،أفعالو فيكال  ،صفاتو فيكال  ،ذاتو فيال  شيء
كال  ،بو معانيو شٌ كال معانيو تي  ،فكذلؾ ال يشبو كبلمو كبلـ المخمكؽ ،المخمكؽ كقدرتو كحياتو

 (1) .بو صكت العبدشٌ كال صكت الرب يي  ،بو حركفوشٌ حركفو تي 

ة تجاه ىذا المنيج الكبلمي المبتدع " نقد فىمالسٌ ك  -رحمو اهلل  -أما مكقؼ الشككاني 
الصفات  فياآليات كاألحاديث الكاردة  فيالطكائؼ التي أطالت ذيكؿ الكبلـ  الشككاني منيج

  :أسباب ثبلث إلىكأرجع ىذا التخالؼ كالتشعب  ،تشعبت كتخالفت نحميـ حتى
  .حيث أكقفيـ اهلل -عمماء كمنتسبيف لمعمـ  -كقكفيـ  عدـ -1

  .أبكاب لـ يأذف الشرع ليـ بدخكليا فييـ دخكل -2

 (2) .محاكلتيـ لعمـ شيء استأثر اهلل بعممو -3

 فيمكضع أخر " دع عنؾ مف تمؾ التمذىبات  في -رحمو اهلل  - ك يقكؿ الشككاني
كجعمكىا  ،اعمييكاصطمحكا  ،كأرح نفسؾ مف تمؾ العبارات التي جاء بيا المتكممكف ،الصفات
العقؿ  عمى.. كجعميا مف بعدىـ أصبل ال مستند ليا إال مجرد الدعكم .ةيرد الكتاب كالسن أصبلن 

 ...الفطرة عمىكالفرية 

ا أدلة إلييرد تي  كأغرب مف ىذا كأشنع كأفظع أنيـ بعد أف جعمكا ىذه التعقبلت أصكالن 
قاؿ بو  تعالىفما تعقمو ىذا مف صفات اهلل  ،تعالىلصفات الرب  جعمكىا معياران  ،الكتاب كالسنة

بما حكمت  استدالالن  ،الشيء كنقيضو تعالىفأثبتكا هلل  ،طع بوكما تعقمو خصمو منيما قي  ،مان جز 
 . بو عقكليـ الفاسدة

فكاف حاصؿ ىؤالء أنيـ  ،ما كصؼ اهلل بو نفسو أك كصفو بو رسكلو إلىكلـ يمتفتكا 
  (3) .يعممكف مف صفات اهلل ما ال يعممو "

رد الذم يجب أف تأخذ منو أصكؿ الديف كما المك  -رحمو اهلل  -كقد حدد الشككاني 
أخذ األسماء  في ،غير الكتاب كالسنة عمىفذكر أنو ال يجكز التعكيؿ  ،يتعمؽ باهلل مف صفات

                                                           

 (، السفاريني، لكامع األنكار البيية11/480ج(، )12/375ج) الفتاكلمجمكع ابف تيمية،  :انظر (1)
 (. 1/138ج)
 (. 1/36جمذىب السمؼ ) فىالشككاني، التحؼ  (2)
  (.1/38ج) المرجع السابؽ (3)
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ما فقاؿ " أصكؿ الديف الذم ىك فييكاالعتصاـ باأللفاظ كالنصكص كالمعاني الكاردة  ،كالصفات
السنة  فيكما  ،ؿ مف بيف يديو كال مف خمفوكتاب اهلل الذم ال يأتيو الباط فيعمدة المتقيف ما 

 (1) .المطيرة "

أئمة السنة  إليوىذه المسألة ىك ما ذىب  فينياية المطاؼ يتبيف أف الحؽ  فىك  
 فيك لـ يزؿ كال يزاؿ متكممان  ،كالحديث مف أف الكبلـ صفة كماؿ هلل عز كجؿ كسائر الصفات

 ،ىذا القكؿ صفة ذات كفعؿ عمىبلـ كالك ،كلكبلمو حرؼ كصكت يسمع ،شاء ككيؼ شاء ىمت
إثبات ببل  ،سائر الصفات فيصفة الكبلـ كما يقكلكف  فيكيقكلكف  ،ديـ النكع حادث اآلحادقى 

كىؿ  ،قيف ببل محاؿاليفيك حؽ  ،مؼ األمة كفحكؿ األئمةسٌ  عميوكما  ،كتنزيو ببل تعطيؿ ،تمثيؿ
 .بعد الحؽ إال الضبلؿ

 

 

 

                                                           

 (. 4/2090تفسير المشتبيات بيف الحبلؿ كالحراـ، ) عمىالشككاني، تنبيو األعبلـ  (1)



 
 

 الفصل الثاني
  يرىبين تفس البعث والنشور

 ابن كثير والشوكاني
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 الفصل الثاني
 ابن كثير والشوكاني يرىالبعث والنشور بين تفس

 تعالىاإليماف باهلل  فيالفصؿ األكؿ منيج ابف كثير كاإلماـ الشككاني  في دـ أف بينتي ق  تى 
كما يناقضو مف  ،تكاألسماء كالصفا ،كاأللكىية ،الربكبية ،أنكاع التكحيد الثبلثة عمىالذم يشمؿ 

  .األعماؿ الشركية كالبدعية

 ،البعث كالنشكر كما يتعمؽ بيما مف مسائؿ االعتقاد فيىذا الفصؿ سأبيف منيجيما  فىك 
  .سكاء السبيؿ إلى لؽ كالسداد كالرشاد كاليدتكفيكاهلل سبحانو أسألو ال

القبكر كسكقيـ  ببعث أىؿ ،يكـ القيامة الذم يككف ،اإليماف بالبعث كالنشكر بعد المكت
أرض المحشر كالمنشر لمعرض األكبر كالحساب كالجزاء كالثكاب كالعقاب مما يجب  إلى

كىك قريف  ،الكتاب كالسنة كالعقؿ كالفطرة السميمة عميودؿ  ؛ كذلؾ ألف كقكعو االعتقاد بو
الديف فيك أمر معمـك مف  ،قة بيف اإليماف كالزندقةري فٌ ؿ التى صى يٍ فى اإليماف بالغيب الذم ىك 

الدليؿ كأكاله  عميوكتابو كأقاـ  فيفقد أخبر اهلل عنو  ،كمنكره خارج عف اإلسبلـ ،بالضركرة
ىذا  في كىذا ما سأبينو ،آيات كثيرة مف القرآف العظيـ فيمنكريو  عمىكرد  ، كبيران  اىتمامان 

 .تعالىالفصؿ إف شاء اهلل 
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 المبحث األول
 البعث والحساب 

 : مطمبان فيوو 

 -:البعث  :األولالمطمب 
 : لغة البعث . أ

" الباء كالعيف :  -رحمو اهلل  -ابف فارس  ، قاؿالمغة ىك اإلثارة كاإلخراج  فيالبعث 
  (1) .كيقاؿ بعثنا الناقة إذا أثرتيا " .كىك اإلثارة ،كالثاء أصؿ كاحد

  ةكمنو قكؿ عنتر  .أم أثرتيا ،بعثت الناقة :يقاؿ ،اإلثارة لمشيء مف محمو البعث " كأصؿ

 (2) .بطبلىا " لليبل كقد ماؿ الكر  كصحابة شـ األنكؼ بعثتيـ

 :تعالىأحدىما اإلرساؿ كقكلو  :كجييف عمىكبلـ العرب  فيالمساف " كالبعث  فيكجاء 
حسجسمخجخمحجحمجحجمثهتمتختحتُّ 

  .معناه أرسمنا [،75يكنس: ] َّ خس

كالبعث  .أثرتو فثار بعثت البعير فانبعث أم :تقكؿ ،إثارة بارؾ أك قاعد كالبعث أيضان 
حسجسمخجخمحجحُّ تعالىكمنو قكلو  ،اإلحياء مف اهلل لممكتى أيضان 
كبعث اهلل الخمؽ  .كبعث المكتى نشرىـ ليكـ البعث ،أم أحييناكـ [،56البقرة: ] َّ خس

 (3) .نشرىـ " :يبعثيـ بعثان 

 َّ ُُِّّّ  تعالىقاؿ  ،نشر الميت نشكران  :يقاؿ ،النشر :البعث معنى فىك 
 :تعالىكقاؿ  [،40الفرقاف: ] َّ جبهئمئخئحئُّ تعالىكقاؿ  [،15 الممؾ:]
 (4) .[10التككير: ] َّ يبىبنبُّ  

                                                           

 (. 1/266جابف فارس، معجـ مقاييس المغة ) (1)
 .(1/103جالشككاني، فتح القدير ) (2)
 (. 1/307جلساف العرب )ابف منظكر،  (3)
(، 6/4424ج(، ابف منظكر، لساف العرب )1/805جغريب القرآف ) فىمفردات  : األصفياني،انظر (4)

 (. 2/158جالسفاريني، لكامع األنكار البيية )
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 بمعنى كيأتي، حكائجو في اإلنساف كتقمب، كاالنتشار، البسط بمعنى يأتي المغة في رشٌ النى ف
 كأما ،[10التككير، ] َّ يبىبنبُّ  تعالى قكلو فمثؿ البسط بمعنى مجيئو أما التفرؽ
متزترتيبىبنبمبزبربيئُّ  االنتشار نىبمع مجيئو

  .الرزؽ كابتغاء االنتشار فيو جعؿ أم [،47الفرقاف: ] َّ نت

 َّٰىٰرٰذييىيميُّ  تعالى قكلو حكائجو في اإلنساف تقمب كعف
 (1) .[10الجمعة: ]

 (2) .أنشر اهلل المكتى فنشركا :يقاؿ ،البعث أم اإلحياء بعد المكت :كالنشكر 

عبس: ] َّ مئخئحئجئُّ  :تعالىتفسير قكلو  في  -حمو اهلل ر  -قاؿ االماـ ابف كثير
 (3) .كمنو يقاؿ البعث كالنشكر " ،مكتو بعد " بعثو [،22

 (4).كأنشر اهلل أم أحياه" ،إذا عاش بعد المكت ،نشر نشكران نشر الميت يي  :كقاؿ ابف األثير " يقاؿ

بعد  الميت ينشر نشكران  نشر فيقاؿ ،معنىال فيإذف يتبيف مما سبؽ أف النشكر يرادؼ البعث 
  .المكقؼ لمحساب كالجزاء إلىالمكت أم يبعثو اهلل بعد المكت مف قبكرىـ 

خراجيـ المكتى اهلل إحياء فيك :الشرع في بالبعث المراد وأما  لمجزاء أحياء قبكرىـ مف كا 
 .القيامة يكـ كالحساب

 (5) ". القيامة يكـ كاألجساد ركاحاأل كقياـ المعاد ىك البعث" :- اهلل رحمو - كثير ابف اإلماـ قاؿ
 االجتماع إلى البدف أجزاء رجكع أك، الفناء بعد الكجكد إلى الرجكع ىك"  المقاصد شرح في كجاء
لىك ، التفرؽ بعد  النفخة بعد ذلؾ كيككف، المفارقة بعد األبداف إلى كاألركاح، المكت بعد الحياة ا 

 (6) ". الثانية
 

                                                           

 (. 1/806جغريب القرآف ) فىالمفردات  : األصفياني،انظر (1)
 .(8/323جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) :انظر (2)
 .المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة  (3)
 (. 5/128ج) ابف األثير، النياية (4)
 (.5/395ج) ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ (5)

  (.2/207جعمـ الكبلـ ) فىشرح المقاصد التفتازاني،  (6)
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،  الثانية النفخة بعد، الفناء بعد األمكات ألجساد اهلل إحياء كى البعث أف سبؽ مما يتبيف ذفإ
، عممو عامؿ كؿ فىك كيي ، الخبلئؽ حاسبفي، القضاء كفصؿ كالجزاء لمحساب اإليي الركح كرجكع

ف فخيران  خيران  إف  . فشران  شران  كا 
 بعد حياءكاإل، بكامميا الدنيا الحياة بانتياء الحتمي الجاـز التصديؽ ىك بالبعث اإليمان وأما

 الثانية النفخة بعد ككبيرىـ صغيرىـ،  العالميف لرب الناس كقياـ القبكر مف كالخركج المكت
 . لمحساب

 أبداف مف الرفات يعيد اهلل بأف يؤمف أف ىك بالبعث كاإليماف" :  -رحمو اهلل  -البييقي قاؿ
، األكلى بييئتيا رتصي حتى كغيرىا السباع كبطكف، البحار في منيا تفرؽ ما كيجمع، األمكات

 قد التي السقط حتى ككبيرىـ صغيرىـ، أحياء تعالى اهلل بأمر كميـ الناس قكـفي، حية يجمعيا ثـ
 األمكات كسائر فيك أصبلن  الركح فيو ينفخ لـ أك خمقو يتـ لـ الذم فأما، الركح فيو كنفخ، خمقو تـ

 (1)". كاحده بمنزلة
خراجيـ ممكتىل إحياء فيو ألف؛ االسـ بيذا البعث ميكسي   . قبكرىـ مف كا 

 فالبعث - اإلليي البعث ىك المكضكع ىذا في ييمنا كالذم - كبشرم إليي: ضربان والبعث
 : ضرباف اإلليي
 يقدر كلـ تعالى البارم بو يختص كذلؾ، ليس عف كاألنكاع كاألجناس األعياف إيجاد: أحدىما
 . أحد عميو

 قكلو كمنو، كأمثالو السبلـ عميو ىكعيس ليائوأك  بعض بذلؾ صخى  كقد المكتى إحياء: كالثاني
: ] َّجتهبمبُّ  تعالى حئجئُّ  :تعالى كقاؿ، الحشر يكـ يعني [،56الرـك

 إلى تكجيو ببل إثارة كذلؾ [،12الكيؼ: ] َّ مبخبحبجبهئمئخئ
 (2)".مكاف

 
 
 
 
 

                                                           

 (. 1/410ج) شعب اإليمافالبييقي،  (1)
  (1/132جغريب ألفاظ القرآف )األصفياني،  (2)
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  الخالصة
 كاضحان  طان تراب نجد، ليا المغكم معنىكال البعث لكممة الشرعي معنىال بيف بالمقارنة أنو

 كممة في جاء ما كىذا، اإلرساؿ ككذلؾ اإلثارة المغة في البعث معاني مف أف كذلؾ، بينيما
ثارتيا األمكات إلى الحياة إرساؿ ىك الذم الشرعي معناىا بيا مرادان  البعث  لما لتتييأ جديد مف كا 
 معنىال بيف ةقكي عبلقة ىناؾ أف يتضح كبذلؾ، لمحساب المكقؼ إلى االنطبلقة مف منيا يراد

 . لمبعث الشرعي معنىكال المغكم

  -:البعث وجوب عمى األدلة
  القرآن من: أول

 :تعالى قكلو في جاء كما القيامة يـك كالجزاء البعث إثبات عمى الرعد سكرة دلت كلقد
رئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذىيييميخيحيجييهىهُّ  

 [.2الرعد: ] َّ رتيبىبنبمبزبربيئنئىئمئزئ

 بغير السمكات رفع كأمره بإذنو أنو، سمطانو كعظيـ قدرتو كماؿ عف تعالى اهلل يخبر ىنا
 اإلنساف لمصالح كالقمر الشمس كتسخير، مداىا يدرؾ ال مسافة األرض عف كرفعيا أعمدة

حياء البعث عمى قدرتو عمى كبيف كاضح دليؿ ذلؾ جعؿ بحيث، (1)كالحيكاف  أف بعد اإلنساف كا 
 [.2الرعد: ] َّ رتيبىبنبمبزبربيئُّ  فقاؿ كييمؾ ىيبم

أنو ال  عمى" أم يكضح اآليات كالدالالت :  بياف معناىا في  -رحمو اهلل -قاؿ ابف كثير
" كلعمكـ عند مشاىدة ىذه اآليات تكقنكف بذلؾ  (2) كأنو يعيد الخمؽ إذا شاء كما بدأه " ،إلو ىك

كحكمتو كتتيقنكا  ككحدتو كقدرتو عميو" فتسدلكف بيا  (3) صدقو " فيكال تمتركف  فيوال تشككف 
خمؽ السمكات كالعرش كتسخير الشمس كالقمر مع عظميا كتدبير األمكر كميا  عمىأف مف قدر 

 (4) .إعادتو كجزائو أقدر " عمىخمؽ اإلنساف مع ميانتو ك  عمىكاف 

                                                           

 سكرة الرعد فىالفصؿ األكؿ عند الحديث عف دالئؿ تكحيد الربكبية  فىتكضيح ىذه اآلية بشكؿ مفصؿ  تـ (1)
  .48صفحة 

 (. 2/657جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (2)
 (. 3/88جالشككاني، فتح القدير ) (3)
 . (11/17جالتفسير الكسيط ) : الطنطاكم،(، كانظر4/355جركح البياف )البركسكم،  (4)
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الرجكع  عمىجعؿ تدبيره كتفصيؿ آياتو عبلمتيف تدالف  " كىكذا عرفنا أف اهلل عز كجؿٌ 
الرجكع  عمىما يدؿ  ،آياتو فيكماؿ تفصيمو  فىك  ،خمقو فيكماؿ تدبيره  يف فمف لـ يرى  ،إليو
 عمىكىكذا عرفنا أف التدبير كالتفصيؿ عبلمتاف  ،فإنو لـ يعرؼ حكمة التدبير كالتفصيؿ ،إليو
 اإلنسافأف تعرؼ أييا  بؿ مف أجؿٌ  ،كلـ يكف التفصيؿ عبثان  ،فمـ يكف التدبير عبثان  ،اآلخر اليكـ

 (1) .فمحاسب " وإليأنؾ راجع 

"  اآليات يفصؿ األمر يدبر"  كقكلو تفسيره في - تعالى اهلل رحمو - السعدم الشيخ قاؿ
 العالـ في األمكر يدبر، الممؾ كرسي عمى العظيـ اهلل لاستك  قد أم كاألمر الخمؽ بيف جمع ىذا

، كيذؿ ميعكيي ، أخريف  كيضع أقكامان  كيرفع، كيفقر كيغني، كيرزؽ خمؽفي، كالسفمي العمكم
 كاآليات، األفقية اآليات مف لكـ أخرج ما بسبب أم"  لعمكـ... " العثرات كيقبؿ، كيرفع كيخفض
 في قيفالي حصكؿ أسباب مف ككضكحيا كبيانيا األدلة كثرة فإف"  تكقنكف ربكـ بمقاء"  القرآنية
 . القبكر مف كاإلخراج كالنشكر كالبعث، الكبار العقائد في خصكصان ، اإلليية األمكر جميع
 رسمو أرسؿ أنو فكما، عبثان  يتركيـ كال لدسي  الخمؽ يخمؽ الحكيـ ، تعالى اهلل أف عمـ فقد كأيضان 
 المحسف جازمفي، جزاؤه فييا يحؿ دار إلى ينقميـ أف بد فبل، كنيييـ العباد ألمر كتبو كأنزؿ
 (2) ". بإساءتيـ المسيئيف كيجازم، الجزاء بأحسف

مليكىكمكلكاكيقىقيفىفُّ  تعالى قكلو كأيضا
ىييينيميزيريٰىينىنننمنزنرنمماميلىل
متهتختحتجتهبمبخبحبجبهئمئخئحئجئ
جضحضمصخصحصمسخسحسجسمخجخمحجحمجحجمث
حقمفخفحفجفمغجغمعجعمظحطمضخض
 [.5الحج: ] َّمق

 تعالى قدرتو عمى الدليؿ تعالى ذكر ىنا" :  تفسيرىا في -رحمو اهلل  - كثير ابف قاؿ
مكلكاكيقىقيفىفُّ فقاؿ، لمخمؽ وبدئ مف يشاىد بما، المعاد عمى
 أم تراب مف خمقناكـ فإنا، القيامة يكـ كاألجساد األركاح كقياـ المعاد مف شؾ في أم َّىك

                                                           

  (.5/2725جالتفسير ) فىاألساس حكل،  (1)

 (. 367تيسير الكريـ الرحمف )صالسعدم،  (2)
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 الريب عنكـ ليزكؿ"  (1) ... "السبلـ عميو آدـ منو خمؽ الذم كىك، تراب مف لكـ برئو أصؿ
 (2) ...".الباطمة بيةالش   كتدحض الشؾ كيرتفع

 في كنتـ إف: سبحانو يقكؿ"  اآلية ليذه شرحو في -رحمو اهلل  - يـالق ابف اإلماـ قاؿ
 إلى حاؿ مف خمقكـ مبدأ في ترتابكف كلستـ، مخمكقكف أنكـ في ترتابكف فمستـ البعث مف ريب
 اإلمكاف في نظيراف فيما، األكلى النشأة نظير بو كعدتـ الذم كالبعث، المكت حيف إلى حاؿ

 تنكركف فكيؼ، فييا ترتابكف ال التي األكلى كالنشأة جديدان  خمقان  المكت بعد فإعادتكـ، كالكقكع
 (3) ". لنظيرىا مشاىدتكـ مع النشأتيف احدم

 شابان  كيصبح يستكم حتى متعددة مراحؿ في اإلنساف خمؽ عمى القادر أف يتضح كىكذا
 يـك كذلؾ كركحو بجسده الدنيا في كاف كما الحقو مرحمة في يبعثو أف عمى قادر، ىرمان  شيخان  أك

 . القيامة

مخجسجخمحجحمجحجمثهتختمتحتجتهبمبخبُّ  تعالى كقكلو

  [.7]التغابف:  َّحصمسخسحس
 فرد يبعثكف ال أنيـ يزعمكف أنيـ كالممحديف كالكفار المشركيف عف مخبران  تعالى يقرر

 كتخبرف تنبئكف ثـ قبكركـ مف لتخرجف أم" مخجخمحجحمجحجمثهت"  ـعميي

 بعثكـ أم"  حصمسخسحس"  ككبيرىا صغيرىا، رىاكحقي جميميا، أعمالكـ بجميع
  (4) .كمجازاتكـ
 مف أيسر اإلعادة إذ، يسير اهلل عمى كالجزاء كالبعث"  -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ
 (5) ". االبتداء

 كأنو، كالجزاء البعث كقكع عمى قسـيي  أف نبيو أمر تعالى اهلل أف اآلية ىذه في فالشاىد
 المؤمنكف ىلتمق البعث كقكع عمى كسمـ عميو اهلل صمى يقسـ لـ كلك نوأ كمعمكـ، محالو ال كائف
 . التاـ بالتصديؽ خبره

                                                           

 .(5/395جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (1)
 .(3/515جفتح القدير )الشككاني،  (2)

 (. 1/109جعبلـ المكقعيف )اابف القيـ،  (3)
 (. 5/488جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) :انظر (4)
 (. 5/282جالشككاني، فتح القدير ) (5)
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 يعيدىـ أم"  كثير ابف قاؿ [،7الحج: ] َّ ييىيميخيحيجيُّ  :تعالى كقكلو
 (1) ". العدـ بعد كيكجدىـ، رممان  قبكرىـ في صاركا بعدما

ماـ قاؿ اإل [،9فاطر: ] َّ محجححجمجمثهتمتختُّ النشكر في كقاؿ
 ،كالنشكر البعث ،اهلل العباد بعد مكتيـ كما أحيا األرض بعد مكتيا  ييحيأم كذلؾ  الشككاني "

 (2) ." مف نشر اإلنساف نشكران 

خراج  ،" إحياء األرض بعد مكتيا نظير إحياء األمكات -رحمو اهلل  -قاؿ ابف القيـ  كا 
 (3) .ه "نظير  عمىكدؿ بالنظير  ،النبات منيا نظير إخراجيـ مف القبكر

  النبوية السنة من: ثانياً 
 كىك كاحدان  عظمان  إال ىيبم إال شيء اإلنساف مف ليس"  - كسمـ عميو اهلل صمى - قكلو

 (5) ". القيامة يكـ الخمؽ ركبيي  كمنو، (4) بنى الذ   بي جى عى 
نما، ىفنتى  ال اإلنساف أجزاء أف إلى إشارة فيو الحديث كىذا  ىكيبق، األرض في تتفرؽ كا 

 عندما القيامة يكـ أخرل  مرة يعيده كمنو اإلنساف خمؽ فمنو، الذنب عجب كىك ىيفن ال جزء منو
 .كعبل جؿٌ  اهلل يشاء

"  قاؿ - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي حديث مف بسنده -رحمو اهلل  - البخارم ركاه كما
 اإليماف: قاؿ؟  افاإليم ما: فقاؿ رجؿ فأتاه، لمناس يكمان  بارزان  - كسمـ عميو اهلل صمى النبي كاف
 (6) ... ".بالبعث كتؤمف، كرسمو كبمقائو، كمبلئكتو، باهلل تؤمف أف

 أنو، الناس حياة في كالجزاء بالبعث اإليماف معتقد ألىمية أنو الحديث ىذا في الشاىد
 جزاء كال حساب يككف فبل، كرسمو ككتبو كمبلئكتو باهلل اإليماف كقريف، اإليماف أركاف مف جعمو
 . البعػػػث بعد إال نشر كال حشر كال
 
 

                                                           

 .(5/398جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (1)

  (.4/391جالشككاني، فتح القدير ) (2)
 (. 1/112جأعبلـ المكقعيف )ابف القيـ،  (3)
 فىالنياية ابف األثير،  :ب ىك العظـ الذم أسفؿ الصمب عند العجز، كىك العسيب مف الدكاب. انظرجى العى  (4)

 (. 3/403جيب الحديث )غر 
  [.(4651، ح 4/1881)]البخارم، صحيح البخارم،  (5)
 ([.50، ح 1/27)]البخارم، صحيح البخارم،  (6)
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  العقل من: ثالثاً 
 في اإليي الكريـ القرآف أشار كقد، العقمية األقيسة في فتتمثؿ البعث عمى العقمية األدلة كأما

ٌٍَُِّّّّّٰىُّ  تعالى كقكلو البدء عمى اإلعادة كقياس اآليات مف كثير
: ] َّ رتيبىبمبنبزبربيئىئنئزئمئرئّٰ الرـك

 عمى اإلعادة قياس اآليات ىذه فىف ،[29األعراؼ: ] َّ حكجكمقُّ  كقكلو [،27
، دكنو ىك فيما ذلؾ حصكؿ عمى داالف عميو كالقدرة، األعظـ خمؽ إمكاف فإف، منيا أبمغ ىك ما
 تككف أف يمكف ال اإلعادة ألف؛  إعادتيـ عمى قادر العدـ مف الخمؽ إيجاد عمى القادر فإف

 (1) .الفعؿ مف أصعب
 جؿ بيف البعث عمى المذككر البرىاف ىذا داللة قكة كألجؿ"  -اهلل  رحمو - الشنقيطي قاؿ

يلىلمليكُّ  كقكلو الحقيقة عمى األكؿ إليجاد ناس فيك البعث مف كعبل
 [78يس: ] َّام
 (2) ". الثاني اإليجاد إنكار أمكنو لما الحقيقة عمى األكؿ اإليجاد تذكر لك إذ

 في اإلنساف كخمؽ، خمقو بداية مثؿ فاإلنسا خمؽ إعادة أف تكضح كغيرىا اآليات فيذه
 الناس بعث في تعالى اهلل يأذف حينما خمقو إعادة ستككف كىكذا، أعضائو بكامؿ األكلى المرة
 . العالميف لرب الناس يقكـ يكـ قبكرىـ مف

ف  يعمـ فيك، يكـ كؿ نفسو في يجده أحد لكؿ معركؼ أمر البعث عمى الدالئؿ أدؿ   مف كا 
 كال شرب كال أكؿ فبل، يناـ حيف يمكت أنو ذلؾ، الدنيا الحياة ىذه في كىك كيبعث يمكت أنو
 - يقكؿ كاف كليذا، جديد مف الحياة إليو عادت نكمو مف أفاؽ ما فإذا، تدبير كال فكر كال كبلـ
ليوك  أماتنا ما بعد أحيانا الذم هلل الحمد"  نكمو مف يستيقظ حينما - كسمـ عميو اهلل صمى  ا 
  (3)".النشكر

 فاسد إال ىذا ينكر كال، األكبر البعث تمامان  شبوتي  الشخص بيا يمر التي الحالة هكىذ
 كتصيبو منو اهلل ينتقـ حتى ظمكـ الدنيا مف يخرج لف إنو"  يقكؿ المطمب عبد ككاف، العقؿ
 ففكر؟  ذلؾ في المطمب لعبد فقيؿ، عقكبة تصبو لـ أنفو حتؼ ظمـك رجؿ ىمؾ أف إلى، عقكبة

                                                           

 .(4/265جأضكاء البياف لمشنقيطي )الشنقيطي،  (1)
 .(4/265جأضكاء البياف ) ،الشنقيطي (2)
  [.(2711، ح 4/2083) سمـ،، صحيح ممسمـ]، ك[(5965، ح 5/2330)]البخارم، صحيح البخارم،  (3)
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 المسيء فييا كيعاقب بإحسانو المحسف فييا يجزم داران  الدار ىذه كراء إف كاهلل: كقاؿ
 (1)".بإساءتو

، الطبيعييف مف جماعة إال اآلخرة كالنشأة المعاد ينكر لـ"  : -رحمو اهلل  -الراغب قاؿ
 مف ليـ يفزي  بما شغفيـ كمنشئيـ مبدئيـ في التفكير عف كشغميـ، أقدارىـ كجيمكا أفكارىـ أىممكا
ييىينيميزيريٰىُّ تعالى قكلو في المذككرة يكاتالش حب

حتجتمبهبخبحبجبهئمئخئحئجئ

 الحياة ىذه غير اإليي ينتيي عاقبة لئلنساف يكف لـ فمك [،14آؿ عمرآف: ] َّ متهتخت
 حاالن  أحسف البيائـ لكاف، مغبكطة حاؿ بعدىا يككف كال، كحزنان  كىمان  نصبان  المممكءة الخسيسة

  (2) ".اإلنساف مف

 البف مكافؽ كالنشكر بالبعث اإليماف كجكب مف الشككاني قرره ما أف لقكؿا كخبلصة
 بأكجو، كالعقمية النقمية األدلة عميو تدؿ الذم كىك، قاطبةن  كالجماعة السنة أىؿ كلمذىب كثير

 . ككقكعو بحصكلو كاإليماف بو القطع تكجب، متنكعة كطرؽ، متعددة

 الحساب  :المطمب الثاني
اهللصمىنبيوسنةفىك -كجؿعز-اهللكتابفيكثيرةبنصكصبالحساذكريى حظلقد

كسمـعميو اإلسبلـأىؿجميععميوكأجمع، الديفمفالمعمكمةاألخركيةالمسائؿمفىكإذ،

.بالضركرة

مختمفةكدالالت،متنكعةبعبارات،كثيرةمكاضعفي،الكريـالقرآففيذكرهمفاهللأكثركقد

ليككنكاإليوالناسأنظاركلمفتالعنايةلزيادةذلؾكؿ،بوان كمبشر عنومخبران كأ،ذلؾىكؿمصكران 

،القيامةيكـفيتحدثالتياألمكرأىـمفأنوإذالصالحبالعمؿلوستعدكايفأمرىـمفنةبي  عمى

،يسعدمفسعديفالناسيتميزكبو،المكقؼفىك قبكرىـمفكقياميـ،الناسببعثالمرادىكبؿ

.خمقوبيفاهلليفصؿحينما،يشقىمفكيشقى







                                                           

  (.3/84جالممؿ كالنحؿ )الشيرستاني،  (1)

 ( 1/114جتفصيؿ النشأتيف كتحصيؿ السعادتيف )األصفياني،  (2)
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  :لغة الحساب . أ

 قكؿ معنى كىك، سماعان  عدة إذا بالضـ يحسبو الشيء كحسب حاسب مصدر الحساب
 (1) .العد لغد الحساب: قاؿ مف

" : -رحمو اهلل  - األزىرم قاؿ، الحساب لمفظة إطبلقات عدة المغة كتب في جاءت ك
نما  . نقصاف كال المقدار عمى زيادة فيو ما بو يعمـ ألنو؛  حسابان  عامبلتالم في الحساب سمي كا 

 كحسابو حسابان  أحسب الشيء حسبت تقكؿ، الشيء عدؾ كالحسابة كالحساب" الميث كقاؿ
 .كحسبتو

 الرجؿ أحسب: -رحمو اهلل  -يزيد أبي عف عبيد أبك قاؿ، الكثرة معنىب الحساب كيأتي
ميُّ  كجؿ عز اهلل قاؿ، حسبي: قاؿ حتى أعطيتو عناهم غيره كقاؿ، يرضي ما أعطيتو أم
 (2) ." أم كثير [،36النبأ: ] َّ ىي

" الحساب ما لو كمية بتكرير أمثالو مف حيث يتحصؿ  -رحمو اهلل  -قاؿ الشككاني 
 (3) .بطائفة معينة منيا حد معيف منو لو اسـ خاص "

  تعالىكما قاؿ  ،بيا الجزاء القرآف الكريـ كذلؾ إطبلؽ لفظة الحساب مرادان  فيكقد كرد 
يقكؿ"كثيرابفقاؿ[،117: ]المؤمنكف َّخكحكجكمقمفحقخفحفجفُّ 

"برىافكالدليؿبدكفباهللأشرؾمفأفكمخبران ،سكاهمعوكعبدغيرهبوأشرؾمفمتكعدان تعالى

."ذلؾعمىيحاسبواهللأم
(4)



اىاكمعن[،26-25: الغاشية]َّ مهجهينىنمنخنحنجنُّ:كقكلو

ففخيران خيران إف،بياكنجازييـأعماليـعمىنحاسبيـنحفأم" ."فشران شران كا 
(5)



 (6) .اهلل بالبعث " إلى" يعني جزاؤىـ بعد رجكعيـ  -رحمو اهلل  -قاؿ الشككاني 

                                                           

  (.2/171جالسفاريني، لكامع األنكار البيية ) :انظر (1)
 (. 193-4/192جاألزىرم، تيذيب المغة ) (2)
 .(3/253جالشككاني، فتح القدير ) (3)
 .(5/502جكثير، تفسير القرآف العظيـ ) ابف (4)
 .(8/389ج) المرجع السابؽ (5)
 .(5/524جالشككاني، فتح القدير ) (6)
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 َّختحتجتهبمبُّ :تعالىقاؿ  ،محاسبة النفس عمى كيطمؽ أيضان 
بيانيا " قد عدؿ  في -رحمو اهلل  -اؿ ابف كثير ق ،بؾ لنفسؾ محاسبان  فىأم ك [،14اإلسراء: ]

 (1) .مف جعمؾ حسيب نفسؾ "عميؾ كاهلل 

 َّ مبزبربيئىئنئُّ  تعالىالرزؽ كما قاؿ  فيالتكسعة  عمىكيطمؽ 
" مف غير أف يحاسبو  -رحمو اهلل  -قاؿ الشككاني  ،أم بغير تقتير كتضييؽ [،212البقرة: ]

 (2) .ية لو "ما أعطاه أك عطاءه سبحانو ال نيا عمى
  :الحساب شرعا . ب

 ،كانت أك شران  خيران  ،أعماليـ عمىىك تكقيؼ اهلل عباده قبؿ االنصراؼ مف المحشر كتعريفيـ 
 (3) .ستثني منيـإال مف اي  ،ال بالكزف تفصيبلن 

كيعرفيـ بأعماليـ التي  ،عباده بيف يديو تعالىأف يكقؼ الحؽ تبارؾ ك  كيراد بالحساب أيضان 
كاستقامة  ،حياتيـ الدنيا مف إيماف ككفر في عميوكما كانكا  ،التي قالكىا كأقكاليـ ،عممكىا
يتاء العباد كتبيـ  ،ما قدمكه مف إثابة كعقكبة عمىكما يستحقكنو  ،كطاعة كعصياف ،كانحراؼ كا 

 (4) .كبشماليـ إف كانكا طالحيف ،بأيمانيـ إف كانكا صالحيف

بحيث جاء  ،الحساب معنىم كاالصطبلحي لالمغك  معنىيتبيف مما سبؽ أف ىناؾ ترابط بيف ال
 ،فيك التكقيؼ كالجزاء كالتعريؼ باألعماؿ أما شرعان  ،العد كاالحصاء معنىمعناه المغكم أنو ب في
 فييككف الحساب كالجزاء  عميوكعد لو أك  ،ىذه الحياة الدنيا في اإلنسافبمقدار ما عمؿ ػف

ف شران  إف خيران  ،األخرة   .فشر فخير كا 

  :وجوب الحساب ىعماألدلة 
 من القرآن  :أول

  :عدد مف اآليات منيا فيإثبات الحساب كالجزاء يـك القيامة  عمىلقد دلت سكرة الرعد 
هيميخيحيجيٰهمهجههنمنحنخنجنممخمُّ  تعالىقكلو 
 َّ ملمكهشلكمشهسمسهثمثمتهتهبمبهئمئ

 [.18الرعد: ]
                                                           

 (. 5/25جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (1)
 (.4/42جالشككاني، فتح القدير ) (2)

 (. 172-2/171جالسفاريني، لكامع األنكار البيية ) :انظر (3)
  (.193ـك األخر )الي ألشقر،ا: انظر (4)
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خمألشقياء فقاؿ "عف مآؿ السعداء كا تعالى" يخبر : -رحمو اهلل  -قاؿ ابف كثير 
كانقادكا ألكامره كصدقكا أخباره الماضية كاآلتية  ،" أم أطاعكا اهلل كرسكلوحنخنجنمم
 ...كىك الجزاء الحسف الحسنىأف ليـ 

الدار  في األرض جميعان  في" أم لـ يطيعكا اهلل لك أف ليـ ما مهجههنمنكقكلو "
كلكف ال  ،كمثمو معو الفتدكا بو بان لك أمكنيـ أف يفتدكا مف عذاب اهلل بمؿء األرض ذى ،األخرة

  .كال عدالن  ال يقبؿ منيـ يكـ القيامة صرفان  تعالىيقبؿ منيـ ؛ ألنو 
كالجميؿ  ،النقير كالقطمير عمىكيناقشكف  ،األخرة في" أم هسمسهثمث"
.. كقيؿ ىك أف يحاسب ." ألف كفرىـ أحبط أعماليـ (1) كمف نكقش الحساب عذب " ،كالحقير

 (2) .مو ال يغفر منو شيء "الرجؿ بذنبو ك
مئزئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذُّ  تعالىكقكلو 
 [.21الرعد: ]  َّنئ

مف صمة األرحاـ  ،بعض صفات المؤمنيف ىذه اآلية عف فيكعبل  فينا قد أخبرنا جؿٌ 
 ،السر كالعمف فيكيراقبكف اهلل  ،يأتكف كيذركف مف األعماؿ فيماكيخشكف ربيـ  ،ـإلييكاإلحساف 

السداد  عمىلذلؾ أمرىـ  .الدار اآلخرة فيتيـ أنيـ يخافكف سكء الحساب مف صفا كأيضان 
 (3) .جميع حركاتيـ كسكناتيـ فيكاالستقامة 

كالمناقشة  فيو" كىك االستقصاء نئمئزئ"  : -رحمو اهلل  -قاؿ الشككاني
 (4) كمف حؽ ىذه الخيفة أف يحاسبكا أنفسيـ قبؿ أف يحاسبكا " ،فمف نكقش الحساب عذب ،لمعبد

جعمظحطمضخضحضجضمصخصحصمسخسُّ  تعالىكقكلو 
 [40الرعد:] َّمع

" يا محمد بعض الذم حصمسخسلرسكلو " تعالى" يقكؿ  : -رحمو اهلل  -قاؿ ابف كثير
مظحطمض" ،" أم قبؿ ذلؾخضحضالدنيا " فينعد أعداءؾ مف الخزم كالنكاؿ 

 (5) ." أم حسابيـ كجزائيـ "معجع
                                                           

 (. 2/670جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (1)
 (. 3/104جفتح القدير )الشككاني،  (2)
  (.2/671جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) :انظر (3)

 (. 3/109جالشككاني، فتح القدير ) (4)
 (. 2/685جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (5)
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خبار لو أنو قد فعؿ ما أمره اهلل  ،كسمـ عميواهلل  صمىو " كىذا تسمية مف اهلل سبحانو لرسكل كا 
ما اجتـر  عمىكأنو مف لـ يجب دعكتو كيصدؽ نبكتو فاهلل سبحانو محاسبة  ،غيره عميوبو كليس 
 (1) .ذلؾ " عميوكاجترأ 

 من السنة  :ثانيا
ش كقمف ني كسمـ "  عميواهلل  صمىقاؿ رسكؿ اهلل  :قالت -رضي اهلل عنيا  -عف عائشة 

نثمثزث رثيتىتنتمتزتُّ يقكؿ اهلل  أليسفقمت  ،ذبالحساب عي 
كليس أحد  ،فقاؿ " إنما ذلؾ العرض [،9-7اإلنشقاؽ: ] َّ يقىقيفىفيثىث

 (2) .يحاسب يـك القيامة إال ىمؾ "

، عذبيـ عبيده حسابو في ناقش إذا تعالى أنو يعني"  بياف ىذا الحديث فيقاؿ ابف كثير 
 (3) ." كاآلخرة الدنيا في كيستر ،كيغفر، يعفك عالىت كلكنو ،ليـ ظالـ غير كىك

الحديث  فيكسمـ  عميواهلل  صمىقاؿ رسكؿ اهلل  :قاؿ -رضي اهلل عنو  -كعف أبي ذر 
 ،فميحمد اهلل فمف كجد خيران  ،ـ إياىافيكثـ أك  ،يا عبادم إنما ىي أعمالكـ أحصييا لكـالقدسي " 

 (4) .إال نفسو " كمف كجد غير ذلؾ فبل يمكمف  

مكقؼ الحساب يكـ القيامة تختبر كؿ نفس كتعمـ ما  فيىذه األحاديث أنو  فياىد فالش  
كمف  ،ىذه الدنيا فيكيككف الجزاء كالحساب حسب ما عممتو  ،أسمفت مف عمميا مف خير كشر

حب جبهئمئخئحئجئييىيُّ تعالىكما قاؿ  ،كقش الحساب فقد ىمؾني 
 [.14-13اإلسراء: ] َّ ختحتجتهبمبخب

 من العقل  :ثالثا

حيجييهُّ أنو مف عدلو كحكمتو ال يساكم بيف المؤمف كالكافر  تعالىك  بيف سبحانو
أم ال  ،[28ص: ] َّ ٌٍَّّّٰىٰرٰذييىيميخي

ذا كاف األمر كذلؾ فبل بد مف دار  ،نفعؿ ذلؾ كال يستككف عند اهلل ىذا  فييايثاب  أخرل كا 
 .الفاجر فيياالمطيع كيعاقب 

                                                           

 (. 3/124جالشككاني، فتح القدير ) (1)
 [.(6536، ح 8/111) ]البخارم، صحيح البخارم، (2)

  (.2/43جالفتف كالمبلحـ ) فىالنياية ، ابف كثير (3)
 [.(2577، ح 4/1994)]مسمـ، صحيح مسمـ،  (4)
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فإنا  ،كجزاء أنو ال بد مف معاد كحساب عمىالسميمة كالفطر المستقيمة كىذا اإلرشاد يدؿ العقكؿ 
 ،المطيع المظمـك يمكت بكمده نرل ك  ،الظالـ الباغي يزداد مالو ككلده كنعيمو كيمكت كذلؾنرل 

 .العادؿ الذم ال يظمـ مثقاؿ ذرة مف إنصاؼ ىذا كىذا الحكيـ حكمة  فيفبل بد 

ذا لـ يقع ىذا   ليثاب ،ليذا الجزاء كالمكاساة أخرل  يف أف ىناؾ داران ىذه الدار فتع فيكا 
 إلىكلما كاف القرآف يرشد  ،الظالـ الكافر الطاغي الفاجر فييابذلؾ المؤمف المطيع كيعاقب 

مئزئرئُِّّّٰ  تعالىقاؿ  ،المقاصد الصحيحة كالمآخذ العقمية الصريحة
 (1) [29ص: ] َّ ربيئىئنئ

 :الخالصة
 ،إثبات الحساب كالجزاء يـك القيامة فيككاني مكافؽ البف كثير كمف ىنا يتبيف أف مكقؼ الش

بؿ ىناؾ  ،كأف ىذه الدار ليست ىي النياية ،دنياه فيكأف كؿ انساف سيحاسب حسب ما قدـ 
 .عاقب العاصي كىذا مف حكمة اهلل كعدلوثاب الطائع كيي فيي  ،يحاسب بيا الناس أخرل دار 

  :الحساب كيفية
  :صنفاف المحاسبكف يـك القيامة

متزتُّ تعالىقكلو  فيكىك العرض كما جاء  ،يسيران  المؤمنكف كسكؼ يحاسبكف حسابان  -1
اإلنشقاؽ: ] َّ يقىقيفىفيثىثنثمثزث رثيتىتنت
7-9.] 

يكىكمكلكُّ كيسألكف عف كؿ كبيرة كصغيرة  ،الكفار كىؤالء يككف حسابيـ عسير -2
 [.12-10اإلنشقاؽ: ] َّ ننمنزنرنممام يلىلمل

 أىؿ عمى يسيران  يككف تارة الحساب كأف،  الحساب في متفاكتكف الناس فأ سبؽ مما يتبيف اذف
  .كالمعاصي الكفر أىؿ عمى عسيران  يككف كتارة ،كالطاعات اإليماف

 ،بميغان  تصكيران  كحاؿ األشقياء مف الكافريف ،كما كقد صكر القرآف حاؿ السعداء مف المؤمنيف
كما أعده  ،الميـ اجعمنا مف أىميا ،الجنة فيمنيف ما أعده مف الجزاء كالثكاب لعباده المؤ  مكضحان 

 :كما يمي تعالىقكلو  في مكضحان  ،كالعياذ باهلل منيا ،النار فيمف العذاب كالعقاب لمكافريف 

                                                           

 .(7/62جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) :انظر (1)
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خئحئ جئييىينيميزي ريٰىينىنننمنزنرنممامُّ 
محجحمجحجمثهتمتختحتجتهبمبخبحبجبهئمئ
 [.24-19]الحاقة:  َّ مخجخ
كأنو مف شدة فرحو  ،كفرحو بذلؾ ،كتابو يكـ القيامة بيمينو عف سعادة مف أكتي تعالىيخبر 

خير  فيو" أم خذكا اقرؤكا كتابيو ؛ ألنو يعمـ أف الذم  ٰىينىنيقكؿ لكؿ مف لقيو " 
  .كحسنات محضة ؛ ألنو ممف بدؿ اهلل سيئاتو حسنات

  .كائف ال محالو اليكـالدنيا أف ىذا  في " أم كنت مكقنان  ييىينيميزي" 
نعيمة  ،حساف حكرىا ،عة قصكرىافي" أم ر  مبخبحب"  ،" أم مرضيةهئمئخئحئ" 

  .دائـ حبكرىا ،دكرىا
  .سريره عمىيتناكليا أحدىـ كىك نائـ  ،" أم قريبة حتجت" 
 كامتنانان  ،ـعميي تفضبلن  ،" أم يقاؿ ليـ ذلؾ جخمحجحمجحجمثهتمت" 

نعامان  حسانان  كا   (1) .كا 
جفمغ جغمعجعمظحط مضيحضجضمصخصحصمسخسحسجسُّ مقابؿ ذلؾ 
حنجنممخمحمجمهلملخلحلجلمكلك خكجكحكمقحقمف خفحف
  [.32-19الحاقة: ] َّ ٰهمهجههنمنخن

كتابيو  يا ليتني لـ أكتى  :مف سيئاتو فيولما رأم  ككربان  زنان قكؿ حي فيكأما مف أكتي كتابو بشمالو 
ليتيا يا  ،عميوأم شيء حسابي ؛ ألف كمو  ما حسابيو أم لـ أدرً  كلـ أدرً  ،كتابيو عطى أم لـ أي 

 :القاضية معنىك  ،حي بعدىاتيا كانت القاضية كلـ أي كانت القاضية أم ليت المكتة التي مي 
أنو تمني دكاـ المكت كعدـ البعث لما شاىد مف سكء عممو كما يصير  :معنىكال ،القاطعة لمحياة

  .مف العذاب إليو
انيو أم ىمكت حجتي عني سمط ىمؾى  ،أم لـ يدفع عني مف عذاب اهلل شيئان  ليواعني م ىما أغن

ثـ  ،عنقو باألغبلؿ إلىخذكه فغمكه أم اجمعكا يده  :حينئذ يقكؿ اهلل عز كجؿ ،كضمت عني
 فيثـ  ،كىي النار العظيمة ،ال تصمكه إال الجحيـ :معنىكال ،الجحيـ صمكه أم ادخمكه الجحيـ

 (2) .فييافاسمككه أم فاجعمكه  سمسمة ذرعيا سبعكف ذراعان 

                                                           

 (. 215-8/213جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) :انظر (1)
 (. 340-5/338جفتح القدير ) : الشككاني،نظرا (2)
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 ،كالعرؽ غمر أكثرىـ ،بيف يديو ،" فالخمؽ قياـ لرب العالميف -و اهلل رحم -قاؿ ابف كثير 
ال يتكمـ أحد إال بإذنو  ،صامتيف ،بحسب األعماؿ خاضعيف فيوكالناس  ،كبمغ منيـ كؿ مبمغ

أعماؿ  عمىككتاب األعماؿ قد اشتمؿ  ،كاألنبياء حكؿ أمميـ ،كال يتكمـ يكمئذ إال الرسؿ ،تعالى
ذلؾ ما كانت تعمؿ  ،ال يترؾ صغيرة كال كبيرة إال أحصاىا ،ضكعمك  ،فخرىف كاألاألكلي

مظحطمضخضُّ  تعالىقاؿ اهلل  ،قديـ الدىر كحديثو فيـ الحفظة عمييكتكتبو  ،الخبلئؽ

جئييىيمينيزيريٰىينىنُّ  :تعالىكقاؿ  ،[13القيامة: ] َّ معجع

 (1) .[13اإلسراء: ] َّ هئمئخئحئ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  (.2/44جالفتف كالمبلحـ )ابف كثير،  (1)
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 المبحث الثاني
 معمييار لمبعث والحساب والرد انكار الكف 

  إنكار الكفار لمبعث والحساب :المطمب األول
 المشركيف أف إال، ةالقيام يكـ كالحساب كالجزاء البعث عمى تدؿ التي الكثيرة الدالئؿ مف بالرغـ

 ىي أخرل  حياة الحياة ىذه كراء بأف اإليماف ـعميي فكبر، الحؽ القكؿ يسمعكا أف دكفيري ال
 .ككفر ككذب ىعص لمف كأنكد، كاتقاه اهلل أطاع لمف كأفضؿ منيا عمىأ

 جاء كما اآلخرة في كالمعاد كالحساب لمبعث الكفار إنكار عمى الكريمة السكرة دلت كلقد
حطخضمضحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخُّ  تعالى قكلو في
لكخكجكحكمقحقخفمفحفجفمغمعجغجعمظ

 [.5 الرعد:] َّمك

كتسخير الشمس  ،تو مف خمؽ السمكات بدكف أعمدةعف قدرتو كقك  تعالىفبعد أف أخبر سبحانو ك 
كثبتيا بالجباؿ  كعرضان  كبسط األرض كجعميا ممتدة طكالن  ،كالقمر لمصالح اإلنساف كالحيكاف

فإنيـ كمع ذلؾ قد أنكركا البعث كالحساب  ،فإثنيف فىمف كؿ زكجيف صن فيياكجعؿ  ،الراسيات
  .ثبات ذلؾإ فيكالحياة الثانية مع كضكح األدلة كقكة الحجج 

ف تعجب مف تكذيب ىؤالء  تعالى" يقكؿ  -رحمو اهلل  -قاؿ ابف كثير  لرسكلو محمد كا 
 عمىأف القادر  عمىخمقو  فيمع ما يشاىدكنو مف آيات اهلل سبحانو كدالئمو  ،المشركيف بالمعاد

ثـ  ،كران مذك كمع ما يعترفكف بو مف أنو ابتدأ خمؽ األشياء فككنيا بعد أف لـ تكف شيئان  ،ما يشاء
كقد اعترفكا كشاىدكا ما ىك أعجب  ،جديدان  العالـ خمقان  أف سيعده فيىـ بعد ىذا يكذبكف خبره 

كقد عمـ كؿ عالـ كعاقؿ  ،خمؽ جديد " فىفالعجب مف قكليـ " أئذا كنا ترابا أئنا ل ،مما كذبكا بو
أسيؿ كما  وعميكأف مف بدأ الخمؽ فاإلعادة  ،أف خمؽ السمكات كاألرض أكبر مف خمؽ الناس

خئحئجئييىينيميزيريٰىينىنننمنُّ  تعالىقاؿ 
  (1) [.33األحقاؼ: ] َّ ختحتجتهبمبخبحبهئجبمئ

التعجب ؛ ألنو تغير  عميوال يجكز  تعالىفتح القدير " كاهلل  في -رحمو اهلل  -قاؿ الشككاني 
نما ذكر ذلؾ ليعجب منو رسكلو كأتباعو فىالنفس بشيء تخ ىذا أم  :قاؿ الزجاج .أسبابو كا 

                                                           

 (. 2/659جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (1)
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 عمىف ليـ مف خمؽ السمكات كاألرض ما يدؿ كقد بي   ،أنيـ أنكركا البعث مكضكع عجب أيضان 
فمما رأكا  ،" فإنيـ مف جيميـ قاسكا قدرة الخالؽ بقدرة المخمكؽ (1) القدرة " فيأف البعث أسيؿ 

أكؿ مرة  كنسكا أف اهلل خمقيـ ،قدرة الخالؽ عمىظنكا أنو ممتنع  ،قدرة المخمكؽ في ىذا ممتنعان 
 (2)."كلـ يككنكا شيئان 

 ،إثبات البعث يكـ القيامة في  -اهلل  مارحمي -ف مما سبؽ أف الشككاني مكافؽ البف كثيريتبي  
  .كؿ شيء كأف الذم يخمؽ الشيء أكؿ مرة تككف إعادتو أيسر كأسيؿ عمىقادر  تعالىكأف اهلل 

 :فيو الناس ومذاىب البعث حقيقة
 فالبعث، كانت كما اإليي الركح كرجكع فنائيا بعد آدـ بني أجساد مؽخ إعادة ىك البعث كحقيقة
 أىؿ الصالح السمؼ مذىب ىك الذم الصحيح االعتقاد ىك كىذا، معان  كاألجساد لؤلركاح يككف
؟  بعينيا األجساد ىذه تبعث ىؿ: - اهلل رحمو - اإلسبلـ شيخ سئؿ فقد. قاطبة كالجماعة السنة
 (3) ". كالسنة الكتاب بو نطؽ كما تبعث التي ىي األجساد ىذه"  بقكلو فأجاب

 األجساد أف: العقبلء كجميكر السمؼ عميو الذم القكؿ" :  -رحمو اهلل  - الحنفي العز أبي كقاؿ
 النشأة في استحاؿ كما أخرل  نشأة اهلل ينشئيا ثـ، ترابان  فتستحيؿ حاؿ إلى حاؿ مف تنقمب
 خمقان  أنشأه ثـ كلحمان  عظامان  صار ثـ مضغة ارص ثـ عمقة صار ثـ نطفة كاف فإنو، األكلى
 (4) ". الذنب عجب إال كمو ىيبم أف بعد اهلل يعيده: اإلعادة كذلؾ، سكيان 

 عبد بف فضيؿ حدثنا: الدنيا أبي بف بكر أبك كقاؿ"   -رحمو اهلل  -كثير ابف كيقكؿ
 اهلل رسكؿ إلى ئؿكا بف العاص جاء: قاؿ جبير بف سعيد عف بشر أبي عف ىاشـ أخبرنا الكىاب

 ثـ اهلل يميتؾ، نعـ: قاؿ؟  ىذا اهلل يبعث: محمد يا كقاؿ، ففتو، بعظـ -كسمـ عميو اهلل صمى -
ىنننمنزنرناممميلىلمليكُّ  كنزلت، النار يدخمؾ ثـ، ؾيحيي
 (5) [.79-78يس: ] َّهئمئخئحئييجئىينيميزيري ٰىين

 

                                                           

 (. 3/92جفتح القدير )الشككاني،  (1)
 (. 368تيسير الكريـ الرحمف )ص السعدم،  (2)
 (. 4/316ج) الفتاكلمجمكع ابف تيمية،  (3)
 (. 1/404جرح العقيدة الطحاكية )الطحاكم، ش (4)
 (. 1/350جالفتف كالمبلحـ ) فىالنياية ابف كثير،  (5)
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"  قائبلن  البعث في الناس ذاىبم مكضحان  - اهلل رحمو - ابف تيمية  اإلسبلـ شيخ قاؿ حيث 
 : أقكاؿ أربعة عمى المعاد في األرض أىؿ

 المشيكريف كأئمة بإحساف ليـ كالتابعيف الصحابة مف المسمميف سمؼ مذىب كىك: أحدىما
 كاألبداف األركاح معاد إثبات كىك كالنظار ةفىكالصك  الفقياء مف كالحديث السنة أىؿ مف كغيرىـ
 القيامة عند بدنو إلى ركحو تعاد ثـ، معذبة أك منعمو ركحو كانت مات إذا اإلنساف كأف، جميعان 
 ... الكبرل

 الجيمية المتكمميف مف كثير ذلؾ يقكؿ كما، فقط األبداف معاد يثبت مف قكؿ: الثاني كالقكؿ
 متكممي جميكر عف القكؿ ىذا حكى ي ففيالمصن كبعض، األمة ىذه مف المبتدعيف كالمعتزلة
 ىك كال، المسمميف أئمة مف أحد ذلؾ يقؿ لـ فإنو، غمط كذلؾ، المسمميف كرجمي أك، المسمميف

 . كاألئمة السمؼ ذميـ الذيف، المبتدعة متكممييـ مف طائفة قكؿ ىك بؿ، نظارىـ جميكر قكؿ

 مف أحد يقمو لـ كىذا، يعاد ال األبداف كأف، فقط بالمكت الناطقة النفس المعاد: الثالث كالقكؿ
، األبداف إعادة عمى متفقكف كميـ ىؤالء بؿ، النصارل كال، الييكد كال، مسمميفال ال، الممؿ أىؿ
 المشركيف كالفبلسفة الصابئة مف سمؼ فكافؽ ىؤالء مف تفمسؼ مف كلكف. الكبرل القيامة عمىك 

ف، األبداف بمعاد الجميكر خاطبكا األنبياء أف يزعـ فإنو، كحده لمركح المعاد أف عمى  يكف لـ كا 
 المتبعيف عند كفار مبلحدة كىؤالء، لممصمحة كذبكا األنبياء أف قكليـ كحقيقة. ..حقيقة لو

 ... كالنصارل الييكدك  المسمميف مف لؤلنبياء

، كاليند، كنافاليك ، العرب مف الكفر أىؿ قكؿ ىك كما،  جميعان  المعاديف إنكار: الرابع كالقكؿ
 (1) ". كغيرىـ كالترؾ

كر ال يتحقؽ إال بقياـ المكتى مف قبكرىـ بأجسادىـ التي كخبلصة ىذا القكؿ أف البعث كالنش
يتحقؽ العدؿ اإلليي بإثابة المطيعيف كتعذيب  حتىالدنيا  فيأطاعكا بيا أك عصكا بيا 

 .العاصيف
 كعبل  كقد بينت ذلؾ نصكص القرآف الكريـ المتعمقة بالعذاب كالنعيـ يكـ القيامة كقكلو جؿٌ 

 [.97اء: اإلسر ] َّييىيخيميحيجييهىهمهجهينُّ 

 .[56]النساء:  َّ اميلىلمليكىكمكلكُّكقكلو 

                                                           

  .(6/11جالجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيح )ابف تيمية،  (1)
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فيذه  [،20الطكر: ] َّ نتمتزتيبرتىبنبمبُّ كقكلو أيضا 
كما أف ظاىر آيات  ،النصكص كغيرىا ال يصح معناىا ما لـ يكف البعث بالركح كالجسد معان 

  .القرآف الكريـ قاطع بككف البعث بالركح كالجسد معان 

 ي البعث والحساب منكر  عمىالرد  :المطمب الثاني
 يـك كالجزاء كالحساب البعث لمنكرم ـاألليك  الشديد العذاب عمى يدؿ ما الرعد سكرة في كرد لقد

مصخصحصمسخسحسجسمخُّ :كعبل جؿٌ  اهلل قكؿ في كرد كما،  القيامة
حقخفمفحفجفمغمعجغجعمظحطخضمضحضجض

 [.5: الرعد] َّ مكلكخكجكحكمق
 بالعذاب كتكعدىـ، بالكفر ككصفيـ األخرة في اءكالجز  البعث منكريف جبللو جؿٌ  اهلل نعت حيث
 ال، أبدان  فييا كماكثكف خالدكف كأنيـ النار في كاألغبلؿ بالسبلسؿ سيسحبكف كأنيـ، الشديد
 (1) .برىاف كال حجة بدكف اآلخر اليكـك  البعث إنكار في لمبالغتيـ، يزكلكف كال عنيا يحكلكف

 : ثبلثة بأمكر ـعميي حكـ عنيـ ذلؾ سبحانو اهلل حكى  لما ثـ"  - اهلل رحمو - الشككاني قاؿ
 ىـ، البعث عمى سبحانو لقدرتو المنكركف أكلئؾ أم" معجغجعمظحط" األكؿ

 . فيو الكاممكف الكفر في المتمادكف
 إلى اليد بو تشد طكؽ كىك، غؿ جمع: األغبلؿ"  خفحفجفمغ: " الثاني
 لزـك ليـ الزمة ىي التي السيئة يـأعمال األغبلؿ: كقيؿ، القيامة يـك بيا يغمكف أم، العنؽ

 . لؤلعناؽ األطكاؽ
، األحكاؿ مف بحاؿ عنيا ينفككف ال"  مكلكخكجكحكمقحق: " كالثالث

 (2) ". البعث بمنكرم الخمكد تخصيص عمى داللة الفصؿ ضمير تكسيط فىك 
 . االنكار ىذا كعظـ خطر عمى لمداللة الخمكد في البعث بمنكرم الحكـ فتخصيص

مخُّ  تعالى قكلو في كما، كثيرة مكاضع في القيامة يكـ البعث منكريف عمى الرد جاء كقد ىذا
جغمعجعمظ حطمضخضحضجضمصخصحصمسخسحسجس

                                                           

  (.2/659جانظر ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (1)

 (. 3/93جالشككاني، فتح القدير ) (2)
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 َّ خلحلجللكمكخكحكجكمقحقمفخفحفجفمغ
 [.37-34: لدخافا]

، كالمعاد البعث إنكارىـ في المشركيف عمى منكران  تعالى يقكؿ" :  -رحمو اهلل  - كثير ابف قاؿ
 كيحتجكف، نشكر كال بعث كال، الممات بعد حياة كال، الدنيا الحياة ىذه إال( ىناؾ) ثـ ما كأنو
جغمعجعمظ"  حقان  البعث كاف فإف، يرجعكا فمـ ذىبكا الذيف الماضيف ئيـأبآب

 بؿ، الدار ىذه في ال القيامة يـك ىك إنما المعاد فإف، فاسدة كشبية باطمة حجة كىذه" مغ
 جينـ لنار الظالميف كيجعؿ، جديدان  خمقان  العالميف اهلل يعيد كفراغيا كذىابيا انقضائيا بعد

 ... كقكدان 
 مف كنظائرىـ بأشباىيـ حؿ كما، يرد ال الذم بأسو ليـ كمنذران  كمتكعدان ، ليـ متيددان  قاؿ ثـ

 (1) ". الببلد في كشردىـ، ببلدىـ كخرب اهلل أىمكيـ حيث سبأ ككقكـ، لمبعث كالمنكريف المشركيف
 بالمكذبيف أم [.69: نمؿال] َّ جئييىينيميزيريٰىينُّ  

 اهلل ىكنج، كنكالو كعذابو اهلل نقـ بيـ حمت كيؼ، كغيره المعاد أمر مف بو جاءكا كما بالرسؿ
 الرسؿ بو جاءت ما صدؽ عمى ذلؾ فدؿ، المؤمنيف مف اتبعيـ كمف، الكراـ رسمو بينيـ مف

 (2) ". كصحتو
لكاكُّ : آدـ بني مف كالنشكر البعث رأنك مف فيو ذامان  أخر مكضع في كعبل جؿٌ  قاؿ ك
 ببل تكذيبو لكثرة؛ المكذب اإلنساف لجنس كىذا، اإلنساف لعف أم [.17: عبس] َّ ىكمك

 . العمـ كعدـ االستبعاد بمجرد بؿ، مستند
 (3) .بالمعاد التكذيب عمى حممو كما، كفره أشد ما أم"  ىكمك" 

 عالـ بعد آخر عالـ كجكد إنكار كيفكالمشر  كالممحديف المادييف عند الكبرل المشكبلت فمف
 كالمكت، بالمكت العالـ مف كجكده كينتيي، بالطبيعة مادم مخمكؽ اإلنساف أف لظنيـ، الدنيا
ميخيحيجييهىهُّ  عنيـ القرآف حكى  كما قائميف، زعميـ في بعده رجعة ال فناء

 [.29 األنعاـ:] َّ ٰذييىي

                                                           

  (.7/256جيـ )ابف كثير، تفسير القرآف العظ (1)
  (.6/208ج) المرجع السابؽ (2)
  .(8/322جانظر ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (3)
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حيائيـ خمقيـ ةإعاد عمى قادر مرة أكؿ خمقيـ الذم اهلل أف كنسكا  في جاء كما، أخرل  مرة كا 
خئحئجئييىينيميزيريٰىينىنننمنُّ  سبحانو قكلو
 [.33: ألحقاؼا] َّهئجبمئ

 بالمرارة كيشعر بالضيؽ يحس متردد قمؽ كالكافر، مرتاح مستقر مطمئف العالـ ىذا في فالمؤمف
نكارىـ، العناد فم كألكاف كمكابرات حماقات الكفار مف يصدر أف عجب فبل، الداخمي كالتأنيب  كا 
 (1) .كالجزاء كالقيامة كالحساب لمبعث

 عمىإثبات البعث كالمعاد كالحياة الثانية مسالؾ عقمية كاضحة كبينة  فيكقد سمؾ القرآف الكريـ 
 مكذب منكر لمبعث بعد المكت منيا م تر كؿ مف

ٰىينىنننزنمنرنمماميلىلمليكُّ تعالىقكلو 
 [.19: عنكبكتال] َّري

 -السبلـ  عميو -عف الخميؿ  مخبران  تعالىة كما قاؿ ابف كثير رحمو اهلل " يقكؿ ىذه اآلي معنىك 
بعد أف  ،أنفسيـ مف خمؽ اهلل إياىـ فيإثبات المعاد الذم ينكركنو بما يشاىدكنو  إلىأنو أرشدىـ 

 عمىفالذم بدأ ىذا قادر  ،سامعيف مبصريف ثـ كجدكا كصاركا أناسان  ،لـ يككنكا شيئا مذككران 
  (2) ." إليويسير  عميوفإنو سيؿ  ،إعادتو

 ،بياف معناىا " ألـ يركا كيؼ يخمقيـ اهلل ابتداء نطفة في -رحمو اهلل  -كقاؿ اإلماـ الشككاني 
ككذلؾ سائر  ،ثـ يتكفاه بعد ذلؾ ،الدنيا إلىثـ يخرج  ،الركح فيوثـ ينفخ  ،ثـ مضغة ،ثـ عمقة

 عمىاالبتداء كاإليجاد فيك القادر  عمىسبحانو فإذا رأيتـ قدرة اهلل  ،الحيكانات كسائر النبات
 (3) .اإلعادة "

 َّ يفىفيثىثنثمثزثرثيتىتنتمتزتُّ كقكلو
 [.99اإلسراء: ]

 ،أخرل كينشئيـ نشأة  ،" أم يكـ القيامة يعيد أبدانيـ : -رحمو اهلل  -قاؿ ابف كثير
السمكات كاألرض  خمؽ عمى" كقد عممكا بدليؿ العقؿ أف مف قدر  ، (4) كيعيدىـ كما بدأىـ "

                                                           

 (. 2/1147جالتفسير الكسيط ) : الزحيمي،انظر (1)
 .(6/270جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (2)
  .(4/228جالشككاني، فتح القدير ) (3)
 .(5/123جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (4)
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رثيتىتنتُّ  تعالىقاؿ  منيـ كما خمؽ أمثاليـ ؛ ألنيـ ليسكا بأشد خمقان  عمىفيك قادر 
 (1) [.27: لنازعاتا]َّنثزثمث

 الكثير مف المكاضع  فيىؤالء المنكريف  عمىالرد  فيكتنكعت اآليات القرآنية 
مغمعجغجعمظحطمضخضحضجضُّ كأمثاؿ تمؾ اآليات القرآنية قكلو 

ملهلخلحلجلمكلكخكحكجكمقحقمفخفحفجف
 [.57: عراؼاأل] َّ جنممخمحمجم

  ييحيكذلؾ  ،بيانيا " أم كما أحيينا ىذه األرض بعد مكتيا في -رحمو اهلل  -قاؿ ابف كثير 
ماء مف السماء فتمطر  - تعالىسبحانو ك  -ينزؿ اهلل  ،يكـ القيامة األجساد بعد صيركرتيا رميمان 

 معنىكىذا ال ،األرض فيقبكرىا كما ينبت الحب  فيساد فتنبت منو األج ،األرض أربعيف يكمان 
" لعمكـ تذكركف " أم  (2) لمقيامة بإحياء األرض بعد مكتيا " يضرب اهلل مثبلن  ،القرآف فيكثير 

نو قادر  ،تتذكركف فتعممكف بعظيـ قدرة اهلل كبديع صنعتو إخراج  عمىبعثكـ كما قدر  عمىكا 
 (3) .الثمرات التي تشاىدكنيا "

 ،اآليتيف إحياء األرض بعد مكتيا نظير إحياء األمكات فيا يتضح أنو سبحانو جعؿ كبيذ
خراج النبات منيا نظير إخراجيـ مف القبكر  عمىك  ،إثبات البعث عمى كجعؿ ذلؾ أية كدليبلن  ،كا 

أما الذيف ينكركف البعث لـ يتذكركا كلـ يستعممكا  ،كؿ شيء عمى تعالىكماؿ قدرتو سبحانو ك 
ال لما يصدر منيـ ىذا اإلنكار ،قدرة اهلل فيالتفكر كالتدبر  فيعقكليـ    .كا 

 فيإثبات اإليماف بالبعث كالمعاد  فيمؼ الصالح مذىب الس   -رحمو اهلل  -قرر الشككاني 
 عميولما دلت  ،أف المعاد يككف بالركح كالجسد معان  إلىفقد ذىب السمؼ أىؿ السنة  ،األخرة

 كمف ىذه النصكص  ،القرآف كالسنة فيضة الثابتة فيالنصكص المست
 .[55]طو:  َّ يتىتنتمتزترتيبىبُّ  تعالىقكلو 

 ،لبني آدـ مدة الحياة الدنيا أنو يجعؿ األرض داران  تعالى" يخبر   -رحمو اهلل  -قاؿ ابف كثير
ف األكلي فيوكمنيا نشكرىـ ليكـ القيامة الذم يجمع اهلل  ،مماتيـ كقبكرىـ فييامحياىـ ك  فييا
 (4) .بعممو " كيجازم كبلن  ،فخرىكاأل

                                                           

 (. 3/310جفتح القدير )الشككاني،  (1)
 .(3/430ج) القرآف العظيـتفسير ابف كثير،  (2)
  (.2/244جفتح القدير )الشككاني،  (3)

 .(3/399جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (4)
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األجساـ كرد األركاح  تأليؼتفسيرىا " أم بالبعث كالنشكر ك  في  -رحمو اهلل  -كقاؿ الشككاني
 (1) .قبؿ المكت " عميوعمى ما كانت ا إليي

" أم أحضرنا الجميع [.99: الكيؼ] َّ ٌٍّّٰىٰرٰذُّ تعالىكقكلو 
: الكاقعة] َّ حيجيٰهمهجههن منخنحنجنُّلمحساب كقكلو 

55.]". (2) 

 تفسيرىا " كجمعنا الخبلئؽ بعد تبلشي أبدانيـ كمصيرىا ترابان  في  -رحمو اهلل  -يقكؿ الشككاني
 (3) .أكمؿ صفة كأبدع ىيئة كأعجب أسمكب " عمى

: القيامة] َّ ينىنننمنزنرنمماميلىلمليكُّ  تعالىكقكلو 
3-4.] 

أيظف أنا ال  ،" أم يـك القيامة اميلىلمليك"  -رحمو اهلل  -قاؿ ابف كثير 

 تعالى" بأنو  ينىنننمنزنرنإعادة عظامو كجمعيا مف أماكنيا متفرقة "  عمىنقدر 
 (4) .الدنيا " فيلك شاء لجعؿ ذلؾ 

فنردىا  ،بعض إلىأف نجمع بعضيا  عمىفتح القدير " أم  في  -رحمو اهلل  -كقاؿ الشككاني
كىي األصابع  ،حانو بالبناففنبو سب ،فكيؼ بكبار األعضاء ،كما كانت مع لطافتيا كصغرىا

فيذا كجو  ،المفاصؿ كاألظافر كالعركؽ المطاؼ كالعظاـ الدقاؽ عمىالصغيرة المطيفة المشتممة 
 (5) .تخصيصيا بالذكر"

 ،كالنشكر يكـ القيامة ،كالحساب ،إثبات البعث فيياكالشاىد مف ىذه اآليات الكريمة كغيرىا أف 
  .تعالىلعدؿ اهلل  اران ا إظيعمييكأف أعماؿ العباد سيحاسبكف 

كيؤيد ىذا ما ركم أبك  ،غير ذلؾ مف اآليات المصرحة بأف البعث يككف بالركح كالجسد معان  إلى
ثـ ينزؿ اهلل  ،ما بيف النفختيف أربعكفكسمـ " عميواهلل  صمىعف النبي  -رضي اهلل عنو  -ىريرة 

                                                           

  .(3/437جالشككاني، فتح القدير ) (1)
 .(5/200جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (2)
 .(3/372جاني، فتح القدير )الشكك (3)
  (.8/275جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (4)

 (. 5/404جالشككاني، فتح القدير ) (5)
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كىك  كاحدان  إال عظمان  ىبمال يى كليس مف اإلنساف شيء إ ،ؿقٌ نبتكف كما ينبت البى في ،مف السماء
 (1) .كمنو يركب الخمؽ يـك القيامة " ،عجب الذنب

 االستبعاد مجرد البعث فىن عمى دليؿ أم يممككف ال الذيف المنكريف الكفار عمى رد فيياك 
ثبات، لكقكعو  مف خرجكففي، ـإليي الحياة برد األمكات إحياء في كجؿٌ  عز هلل الكاممة القدرة كا 
 . يكفضكف نصب إلى عان سرا قبكرىـ

 كخرجكا فكران  استجابكا دعاىـ فإذا، ليـ اهلل دعكة إال مكتيـ بعد البعث إلى يؤخرىـ ال الناس كأف
 . تعالى اهلل لمقاء

األدلة  عمىىذا اإلثبات  في البعث الجسماني معتمدان   -رحمو اهلل  -كقد أثبت اإلماـ الشككاني
الشرائع كنطقت بو كتب اهلل عز كجؿ سابقيا  عميواتفقت مف القرآف كالسنة حيث قاؿ " كىذا أمر 

ذلؾ  عمىكىكذا اتفؽ  ،أحد منيـ فيوالرسؿ أكليـ كآخرىـ كلـ يخالؼ  عميوكتطابقت  ،كالحقيا
كلكنو ظير رجؿ  ،أتباع جميع األنبياء مف أىؿ الممؿ كلـ يسمع عف أحد منيـ أنو أنكر ذلؾ قط

إنكار  فيفكقع منو كبلـ  ،األندلسي (2) مالييكدف بف ميمك  مكسىزنديؽ يقاؿ لو  الييكدمف 
ثـ ىذا الزنديؽ لـ ينكر مطمؽ المعاد إنما  ،فيوذلؾ فتارة يثبتو كتارة ين فيكاختمؼ كبلمو  ،المعاد

  .بؿ لذات عقمية ركحانية ،لذات حسيو جسمانية فيوأنكر بعد تسميمو لممعاد أف يككف 
 ،.. كال يكجد مثؿ تمثؿ تمؾ المذة.لذة طعاـ أك شراب .. كىذه المذة ليست.كمما نقؿ عنو قكلو "

ما أكثر كما أجزؿ خيرؾ الذم خبأتو لمصالحيف  :مف عظمتيا بؿ كما قاؿ النبي داكد متعجبان 
كال  ،كال غسؿ ،كال شراب ،أكؿ فيوالعالـ المستقبؿ ليس  :كىكذا قاؿ العمماء ،الطائعيف ألمرؾ

دكف بذلؾ أف تمؾ يرى ،تعالىكيستمذكف مف نكر اهلل  ،فيوبؿ الصالحكف باقكف  ،كال نكاح ،دىف
 ،األنفس تستمذ بما تعقؿ مف البارئ بما تستمذ سائر طبقات المبلئكة بما عقمكا مف كجكده سبحانو

 (3) .ىذا المؤل األعمى " إلىفالسعادة كالغاية القصكل ىي الكصكؿ 

 مف قمده مف عمىك ، الزنديؽ مدالييك  الرجؿ ىذا عمى لمرد  -رحمو اهلل  -الشككاني تعرض قدك 
 .الجسـ دكف فقط بالركح يككف البعث أف إلى ذىبكا الذيف، االسبلـ أىؿ

                                                           

 . [(141، ح 4/2270) ، صحيح مسمـ،مسمـ]، ك[(4651ح  ،4/1881)]البخارم، صحيح البخارم،  (1)
قرطبة،  فىؼ ييكدم، كلد كتعمـ مسك فىمكسى بف ميمكف بف يكسؼ بف إسحاؽ، أبكعمراف القرطبي، طبيب  (2)

، فحفظ القرآف كتفقو بالمالكية. كدخؿ مصر، عميومدف األندلس، كتظاىر باإلسبلـ، كقيؿ أكره  فىكتنقؿ مع أبيو 
  (.7/329جاألعبلـ )الزركمي،  :فعاد إلى ييكديتو. انظر

  (.1/17ج) التكحيد كالمعاد كالنبكات عمىاتفاؽ الشرائع  إلىإرشاد الثقات الشككاني،  (3)
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 المذات حصكؿ يفينا ال ذكرىا التي النفسانية المذات حصر إف" : -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ
، مسمـ اىذ"  شراب أك طعاـ بمذة كليست"  كقكلو، كجؿٌ  عز اهلل كتب في كردت التي الجسمانية

 كشراب طعاـ لذة ال أنو يمـز أيف مف كلكف، شراب كال طعاـ بمذة ليست النفسانية المذات فإف
 ؟  اآلخرة الدار تمؾ في كنحكىما

 يكثر فما الكريـ القرآف فىك ...، ذلؾ بخبلؼ ناطقة جميعيا كجؿ عز اهلل فكتب بالشرع كاف فإف
 لبمكغو، القرآف يقرأكف الذيف المسمميف مف أحد عمى مثمو فىيخ ال كىك، إيراده كيطكؿ، تعداده
ف، كالكامؿ المقصر معرفتيا في يشترؾ غاية إلى الكثرة في  ما العقؿ في فميس بالعقؿ كاف كا 

 عميو يتعكؿ كال، ىينا لمعقؿ مدخؿ ال بؿ، الجسمانية المذة فىكن، النفسانية المذة إثبات يقتضي
 . أصبلن 
ف  كرد لما كالمخالفة كميا األدياف مف كالمركؽ الزندقة مجردل بؿ، شرع كال عقؿ يعتبر ال كاف كا 
 . البياف عف مستغفو  ذلؾ فبطبلف سبحانو اهلل كتب في
 خبأتو الذم خيرؾ أجزؿ كما أكثر ما: عظمتيا في متعجبان  داكد النبي قاؿ كما"  قكلو كأما

 ما كجزالة، حانوسب اهلل خير كثرة مف السبلـ عميو منو عجب فيذا، ألمرؾ الطائعيف لمصالحيف
 فإف، لو ال الممعكف عمى دليؿ كىك، األخرة الدار في ألمره الطائعيف عباده مف لمصالحيف خبأه

 عمى ىذا لو يككف أنو كظاىره، كالركح الجسـ ىك الذم الشخص لمجمكع الدنيا في الخطاب
، لنفسانيةكا الجسمانية المذات مف بو يتمذذ ما لو يحصؿ كأنو، اعميي كىك خكطب التي الصفة
 كلكف، الظاىر خبلؼ يدعي فيك المذات ببعض أك الشخص ببعض التخصيص ىادع كمف

 . األدياف أىؿ عمى التمبيس إال لو مقصد ال المتزندؽ المحرؼ
 قاؿ كما، عباده مف لمصالحيف اهلل أعده ما استعظاـ في اهلل أنبياء سائر كبلـ ىك ىذا كبلمو فإف
 عمى خطر كال، سمعت أذف كال، رأت عيف ال ما الجنة في"  - كسمـ عميو اهلل صمى - نبينا
السجدة: ] َّمئخئحئجئييىينيميزيُّ  القرآف في كمثمو، (1) "بشر قمب
17]. (2) 

 التي حججيـ كأبطؿ، الجسماني لمبعث المنكريف عمى - تعالى اهلل رحمو - الشككاني رد   كىكذا
 صاحبو كأف، كتبو بو كنطقت اهلل رسؿ بو جاءت لما مخالؼ القكؿ ىذا أف كبيف، بيا يستدلكف

                                                           

 . [(2824، ح 4/2174) ، صحيح مسمـ،مسمـ]ك [،(7059ح  ،6/2723)]البخارم، صحيح البخارم،  (1)
  (.19ا/ج إرشاد الثقات )الشككاني،  (2)
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 رسائؿ كأصحاب، (1) سينا كابف، المسمميف فبلسفة مف مسمكو سمؾ مف ككذلؾ، كزنديؽ مبتدع
 . كغيرىـ (2) الصفا إخكاف
 (3) .الثقات إرشاد كتاب في كما ـعميي الرد في اهلل رحمو الشككاني أطاؿ كقد
، المتكاترة كاألحاديث، القرآف سمع مف كؿ " - اهلل رحمو - ابف تيمية  االسبلـ شيخ يقكؿ

 أخبر - كسمـ عميو اهلل صمى - الرسكؿ أف باالضطرار عمـ لذلؾ، كالتابعيف الصحابة كتفسير
، رمضاف شير كصكـ، الخمس بالصمكات جاء أنو في كالقدح ذلؾ في القدح كأف، األبداف بمعاد
 (4) ". ذلؾ كنحك العتيؽ البيت كحج
 كالسنة القرآف بألفاظ يقركف ال الذيف األمة ىذه مف المنافقكف كأما " أخر مكضع في كقاؿ

، الركحاني المعاد لنفيـ ضربت أمثاؿ ىذه كيقكلكف، مكاضعو عف الكمـ يحرفكف فإنيـ، المشيكرة
 المتفمسفة كمثؿ، كالصابئة المجكس قكؿ مف مؤلؼ قكليـ الذيف الباطنة القرامطة مثؿ كىؤالء
 أك، متكمـ أك، متطبب أك، كاتب مف: ضاىكىـ ممف كطائفة، اإلسبلـ إلى المنتسبيف الصابئة
 قتميـ يجب، كفار كميـ كىؤالء، منافؽ أك، كغيرىـ"  الصفا إخكاف رسائؿ"  كأصحاب، متصكؼ
، لمعذر قاطعان  ان فيشا بيانان  ذلؾ بيف قد - كسمـ عميو اهلل صمى – محمد فإف، اإليماف أىؿ باتفاؽ
 (5) ". كعاميا صياخا أمتو عند ذلؾ كتكاتر

                                                           

الطب  فىمسكؼ الرئيس، صاحب التصانيؼ فى، شرؼ الممؾ: العمىىك الحسيف بف عبد اهلل بف سينا، أبك  (1)
ت، قاؿ ابف قيـ الجكزية "كاف ابف سينا كما أخبر عف نفسو ىك كأبكه، مف أىؿ كالمنطؽ كالطبيعيات كااللييا

أشياء مف اإللييات، كالنبكيات،  فىدعكة الحاكـ، مف القرامطة الباطنييف "، كقاؿ ابف تيمية "تكمـ ابف سينا 
ستفادىا مف المسمميف، يا سمفو، كال كصمت إلييا عقكليـ، كال بمغتيا عمكميـ، فإنو ااد، كالشرائع، لـ يتكممكالمع

ف كاف إنما يأخذ عف المبلحدة المنتسبيف إلى المسمميف كاإلسماعيمية، ككاف أىؿ بيتو مف أىؿ دعكتيـ، مف  كا 
األعبلـ  : الزركمي،ف عند المسمميف باإللحاد ". انظرفىأتباع الحاكـ العبيدم اٌلذم كاف ىك كأىؿ بيتو معرك 

 (. 2/242ج)
، ىػ تقريبان 373ىػ 334منتصؼ القرف الرابع اليجرم ما بيف  فىاء كخبلف الكفاء عرفت جماعة إخكاف الصف (2)

مرتبة القرآف، كليذا يعتبر البعض أف  إلىقدسيتيا  فىكتعتبر كسائميـ مقدسة عند فرقة اإلسماعيمية، بؿ تصؿ 
مة اإلسماعيمية ىك رسائؿ إخكاف الصفاء إسماعيمية ؛ ألنيا تعبر عف معتقدات اإلسماعيمية، كما قيؿ أف أحد أئ

 النشار،:كتابة ىذه الرسائؿ، كتعتبر ىذه الفرقة باطنيو لقكليـ بأف لكؿ ظاىر باطف. انظر عمىالذم أشرؼ 
 (. 1/179ج) فىتاريخ الفكر الفمس

 .(24-1/18ج) : الشككاني، إرشاد الثقاتانظر (3)
 (. 1/213جشرح العقيدة األصفيانية )ابف تيمية،  (4)
 (. 4/314ج) الفتاكلجمكع مابف تيمية،  (5)
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 الصحيح كاف كليذا، بالكحدانية كشيادتو بالجزاء العقؿ فشيادة"  - اهلل رحمو - القيـ ابف كقاؿ
نما، بالعقؿ معمكـ المعاد أف  المعاد إنكار سبحانو اهلل يجعؿ كليذا، بالكحي تفصيمو إلى لاىتد كا 
 (1) ". لمكفرية ـزمستم ككبلىما، كألكىيتو لقدرتو إنكار ألنو؛  سبحانو بو كفران 

 :الخالصة

 : أنيـ البعث عقيدة في كالشككاني كثير ابف قكلي بياف بعد يتضح كىكذا
 القرآف كأغفؿ ابتعد مف أف شؾ كال، العقيدة ليذه إثباتيـ في كالسنة القرآف عمى اعتمدكا  -1

 . المبيف افلمخسر  نفسو كقاد، السبيؿ سكاء ضؿ   فقد العقائد مف غيرىا أك العقيدة ىذه في كالسنة

 مذىب ىك كىذا، معان  كالجسد لمركح يككف القيامة يكـ البعث أف عمى اتفقا قد اإلماميف أف -2
حسجسمخُّ قكلو لدليؿ كفر فقد ذلؾ خالؼ كمف، قاطبة كالجماعة السنة أىؿ مؼالس  

الرعد: ] َّ معجعمظحطخضمضحضجضمصخصحصمسخس
5.] 

؛  الدنيا ىذه في كاف الذم الجسد تلذا البعث أف افيرى كالشككاني كثير ابف اإلماميف أف -3
ال، الدنيا ىذه في عصى الذم الجسد عمى سيقع كالعذاب الحساب ألف ، يذنب لـ مف سيعاقب كا 
 . تعالى اهلل بعدؿ يميؽ ال كىذا

 
 

 
  

                                                           

  (.1/145جمدارج السالكيف )ابف القيـ،  (1)



 
 

231 
 

 المبحث الثالث
 أىمية اإليمان بالبعث والحساب

 مف أصؿ ألنو؛  مـالمس اإلنساف حياة في لكبر  أىمية كالجزاء كالحساب بالبعث لئليماف
 إلى يدفع فإنو الدنيا في أما، كاآلخرة الدنيا في عميو يعكد مردكده كأف، اإلسبلمية العقيدة أصكؿ

 اهلل مف كالخكؼ السمكؾ كتيذيب الخير كجكه في كاإلنفاؽ اهلل سبيؿ في كالجياد اإلخبلص
 .كالعمف السر في كخشيتو

 . كاألرض السمكات عرضيا جنة دخكلوك  كجؿ عز اهلل ىبرض الفكز فيك اآلخرة في كأما

 أف بد ال بو كآمف المعاد عرؼ مف فإنو؛  تعالى باهلل اإليماف أركاف مف ركف بالبعث فاإليماف
 الثاني المصدر ىك بالبعث اإليماف فإف، أكلكياتو أسبقيةك ، حياتو كنكعية، حياتو طبيعة مف يغير
 . المقاء يتحقؽ المعاد فىك ، اهلل آيات تتجمي أالمبد فىف، تعالى باهلل اإليماف بعد لالتقك  لمادة

  الرعد في جاء بما المسمم حياة في والحساب بالبعث اإليمان أىمية وتتضح

مظحطخضمضحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخُّ 
لكخكجكحكمقحقخفمفحفجفمغمعجغجع
 [.5الرعد: ] َّمك

 كمقابؿ، خرةاآل في لمبعث المنكريف حؽ في جاء الكريمة اآلية ىذه في الكارد الشديد فالعذاب
 بيا يسحب التي كالسبلسؿ األغبلؿ مف النجاة فيو القيامة يكـ كالمعاد بالبعث اإليماف أف ذلؾ

 . األخرة في النار مف الشديد ـلياأل العذاب مف النجاة فيوك . البعث عمى تعالى اهلل بقدرة المكذبيف

 عميوك  العقيدة أركاف مف ركف بالبعث اإليماف أف تقدـ كما ألنو؛  الكفر مف ينجي أف كأيضا
 يككف لىاكبالت، بو اإليماف يجب ركف أنكر قد يككف البعث أنكر فمف، كالجزاء الحساب يترتب
 شيء كؿ عمى قادر تعالى فإنو، القيامة يكـ البعث عمى تعالى اهلل قدرة أنكر ألنو؛  باهلل كافران 
 .األرض في كال السمكات في شيء يعجزه كال

 ىالت اآليات عدد بمغ حيث، آياتو مف كثير في الكريـ القرآف في تعالى اهلل ذكره البعث كألىمية
 في كالنشكر البعث ذكر جاء كما، القرآف مف آية كسبعيف كست ستمائة لىكاح عنو تحدثت

 (1) .آية كسبعيف كست كثبلثمائة ألؼ لىاحك 
                                                           

  .(1/99جالممحديف ) عمىعقيدة المسمميف كالرد  : البمييي،انظر (1)
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 المنكريف إنكار بسبب كمو يكف لـ اآليات مف العدد كىذا، البعث عف ضفىالمست الحديث أف كما
 آمنكا لمذيف مكجيان  األقؿ عمى منو جزء كاف إنما المنكريف أكلئؾ إلى مكجيان  كمو كاف كال، لمبعث
 . األخر اليكـك  باهلل

 في ىـ إنما، اآلخر اليكـب التذكير عف ىغن في ليسكا آمنكا الذيف أف عمى كذلؾ دليؿ ىك ثـ
 حصكؿ مجرد أف تعالىك  سبحانو عمـ فمك، بخمقو عميـ ال ىك كاهلل، التذكير ذلؾ إلى دائمة حاجة
نما، المرة بعد المرة لتذكيرىـ القرآف عاد لما يفيك اآلخر اليـكب اإليماف  اإلنساف أف اهلل عمـ كا 

 (1) .لو التذكير مف بد فبل ىينس

 اهلل أف يعمـ ألنو؛  أعمالو كؿ في اإلخبلص عمى حريصان  المسمـ يجعؿ بالبعث فاإليماف
مسخسحسجسمخُّ  تعالى قاؿ، لكجيو خالصان  كاف ما إال العمؿ مف يقبؿ ال

 [.5البينة: ] َّ جغمعجعحطمظمضخضحضجضمصخصحص
 ألف؛  طاقتو بكؿ يعمؿ بؿ، قياـ أحسف بعممو يقكـ اهلل ىسيمق أنو كيعمـ بالبعث يؤمف فالذم
 . اآلخرة في ينتظره الذم المنشكد الجزاء في الكاممة الثقة عنده

 نفس ىدكء في كبير دخؿ لو األعماؿ عمى كالجزاء المكت بعد بعثبال اإليماف أف كما
 كيعمـ، محدد كىدؼ كاضحة لغاية يعمؿ أنو يعمـ ألنو؛  قمبو كاطمئناف، بالو كاستقرار، المؤمف
 اهلل بأف مكقنان ، كمصائبيا الدنيا شدائد عمى يصبر المؤمف يجعؿ الذم الزاد أنو كما، مصيره

 . القيامة يكـ سيعكضو

 يعمـ ألنو؛  كتفكيره كأفعالو أقكالو في هلل مراقبان  المسمـ يجعؿ البعث بعقيدة اإليماف كأف كما
 في ذرة مثقاؿ عنو يعزب كال، فىكأخ السر يعمـ الغيكب عبلـ تعالىك  تبارؾ العادؿ الحاكـ أف

 َّ رثيتىتنتمتزترتيبىبنبمبُّ  كعبل جؿٌ  قاؿ كما كاألرض السمكات
 ظمـ مف اإلنساف كتأميف، السمكؾ كتيذيب النفس تقكيـ في ركبي سبب فيي، [5: آؿ عمراف]

حسانو استقامتو تككف المكت بعد بالبعث المسمـ إيماف قدر عمى بؿ، اإلنساف أخيو  . الدنيا في كا 

 مف يسمـ لف الحساب يكـ عف الغافؿ أك فيو يشؾ الذم أك الحساب بيكـ يؤمف ال فالذم
 يعمـ، المستقبؿ مف يائسان  يجعمو كىذا، ليا يعمؿ ايةغ كال ىدؼ ببل يعيش أنو كذلؾ، نفسو شر
 كالمعاصي الكفر عمى اإلنساف يحمؿ أنو إلى إضافة، أمره كينتيي يمكت الفناء إلى مصيره أف

ممخمحمجميلىلملخلُّ   تعالى قاؿ كالفساد كالبغي كالعدكاف كالظمـ
                                                           

  (.65-1/64جدراسات قرآنية ): قطب، انظر (1)
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جييهىهمهجه ينىنمنخنحنجنيمىم
 الصالحة باألعماؿ لو كاالستعداد اليكـ ذلؾ تقاءاب تعالى اهلل أمر كليذا، [8-7:يس] َّحي

حمجمهلخلملحلجلمكلكخكُّ   تعالى قاؿ كما أىكالو مف تنجي التي

 (1).[.281البقرة:] َّمنخنحنجنممخم

 مف حتريكتس، كاالضطراب الشؾ مف النفس تسمـ حتى العظيـ اليكـ بيذا التذكير كجب كأيضان 
  .كالقمؽ كالنفسية الفكرية كالحيرة البمبمة

 السراء في اهلل سبيؿ في كاإلنفاؽ كالعطاء البذؿ إلى اإلنساف يدفع بالبعث اإليماف كأف ىذا
يئىئنئمئُّ تعالى قاؿ، ىكأبق خير اهلل عند ما بأف يعمـ المؤمف ألف؛  كالضراء

  (2) ". تمره بشؽ كلك النار اتقكا"  كسمـ عميو اهلل صمى كقكلو[. 96: النحؿ] َّ مبنبزبرب

مثزثرثيتىتنتمتزترتيبىبنبُّ  تعالى كقاؿ
 [.261: بقرةال] َّ ىلمليكمكىكلكاكيقيفىقىفيثىثنث

 الفرائض إنجاز عمى مان ك مدا اإلنساف يجعؿ القيامة يكـ كالحساب بالبعث اإليماف إف كأيضا
 التكبة إلى كيسارع، كاإلحساف كالبر الخير أعماؿ مف كيكثر، منو المطمكبة كالكاجبات
 صبلح أصؿ كالجزاء بالبعث اإليماف فإف، "  معصية أك ذنب منو صدر كمما كاالستغفار

 (3) ". الخيرات أساس ىما المذيف، الشر مف كالرىبة الخير في الرغبة كأصؿ، القمب

 إلى الكصكؿ دكف حائبلن  كيقؼ، اإلنساف حرية يضبط المكت بعد كالجزاء بالبعث اإليماف أف كما
 عمى شيء أم أمامو يقؼ كال يشاء ما يفعؿ حران  يعيش أف يحب مف مع كخاصة، غايتو

 . اإلطبلؽ

 قد الظمـ ىذا إف بؿ، الشرع يرفضو أمر كالعاصي كالطائع كالكافر المؤمف بيف فالتسكية
ٰرٰذييىيميخيحيجييهُّ  تعالى قاؿ، عنو نفسو تعالى اهلل نزه
 ال أنو كحكمتو عدلو مف أنو تعالىك  سبحانو فبيف [،28ص: ] ٌٍََّّّّٰى

                                                           

  (.1/178جمعرفة الثبلثة األصكؿ ) إلىتيسير الكصكؿ  : األثرم،انظر (1)

 .[(1351، ح 2/514)البخارم، ]البخارم، صحيح  (2)
 .(1/220ج) نكاقض اإليماف القكلية كالعمميةالمطيؼ،  (3)
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ذا، اهلل عند يستكم كال ذلؾ نفعؿ ال أم"  معنىال كيككف فالفريقي بيف يساكم  كذلؾ األمر كاف كا 
 شاىدكا إذا المؤمنيف فإف (1) " الفاجر فييا كيعاقب المطيع ىذا فييا يثاب أخرل  دار مف بد فبل
 حينئذ رأكه ،الدنيا في اهلل كتب مف عممكا قد كانكا بالذم كالفجار األبرار كمجازاة، الساعة قياـ
 (2) .كعده صدؽ قد اهلل أف قكلكفيف قيفالي فعي

 الناس فيو يبعث الذم اليكـ أسماء في نكع تعالى اهلل أف بالبعث االعتقاد أىمية عمى يدؿ كمما
، ارعةالقى ، امةالط  ، الساعة، الكريـ القرآف في اآلخر اليكـ أسماء مف أف فنجد، قبكرىـ مف
 الخمكد كدار، القرار كدار،  كاألزفة، النشكر، حسابال، كالتناد، التبلؽً ، يامةالقً ، اخةالص  

 .ذلؾ غير إلى كالتغابف، كالحسرة

 مف كيستيقظكا البعث ألمر الناس ينتبو أف ىك، كاحد ىلمسم التعداد ىذا مف المقصكد كلعؿ
 اآلخرة مف المشاىدة بالعاجمة شغمكا ربما الناس ألف؛  الغيب مف اآلف أنو مف بالرغـ، مجيئو
 . المرة تمك مرة ليـ التذكير مف بد فبل ،الغائبة

 بدكف األمكاؿ كأكؿ، البعض عمى بعضيـ الناس كاعتداء المظالـ كثرة مف زماننا في حصؿ فما
 حصؿ إنما ىذا كؿ، كالكبر كالحسد كالبيتاف، كالسخرية، بالغيبة األعراض كنيؿ، حؽ كجو
 بيف الكقكؼ كاستشعار ذلؾ كرتذ أف شؾ كال، األخرة في كالحساب األخر اليكـ نسياف بسبب
 (3) .السمكؾ لذلؾ تقكيمان  اهلل يدم

 األكبر األثر لو كىذا، الدنيا في الفتف أماـ القمكب يثبت اآلخرة في بالبعث اإليماف أف كما
ٌٍّّٰىٰرٰذُّ   تعالى قاؿ، كالحزف لمقمؽ استسبلميا كعدـ كراحتيا النفس قكة في

 الناس مف ىؤالء أمثاؿ ففإ [،156]البقرة:  َّنئمئزئرئَُِّّّّٰ
 ـفييك في اهلل إلى فيو سيرجعكف يكمان  ىناؾ أف تذكركا ألنيـ؛  كصبركا المصائب ـعميي ىانت قد

 . أجكرىـ

 األخرة مف تجعؿ بحيث المسمـ حياة في كبير أثر ليا القيامة يكـ البعث بعقيدة اإليماف أف كما
 عميو اهلل صمى - النبي عف - نوع اهلل رضي - أنس حديث في جاء كما الشاغؿ كشغمو ىمو
 كىي الدنيا كأتتو، شممو لو كجمع، قمبو في غناه اهلل جعؿ، ىمو األخرة كانت مف"  - كسمـ

                                                           

  (.7/62، تفسير القرآف العظيـ )ابف كثير (1)
  (.6/495جالمرجع السابؽ ) (2)
  (.1/7جماذا عف اليـك األخر ) : الركيشد،انظر (3)
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 الدنيا مف يأتيو كلـ، شممو عميو كفرؽ، عينيو بيف فقره اهلل جعؿ، ىمو الدنيا كانت كمف، راغمة
  (1) ". لو قدر ما إال

 كانت مف كبيف، كشغمو ىمو الدنيا كانت مف كحاؿ ؾسمك  بيف شاسع كبكف كبير فرؽ فيناؾ
 . قمبو ذكراىا مؤل كقد كشغمو ىمو األخرة

، األخرة خير عنده الخير، اآلخرة بميزاف دائمان  ينظر فيك، ىمو األخرة يجعؿ الذم فاإلنساف
، خمقو كحسف كأمانتو كنزاىتو استقامتو في يظير فريد سمكؾ لو كففيك، األخرة شر عنده كالشر

 بينو ذات كيصمح، الدنيا في المستقرة الطيبة الحياة ييبو اهلل أف جزاءه كففيك. قمبو كطيارة عفكهك 
 . حكلو مف مع كالكد لفةاألي  ركابط كيقكم

 منفعتو بميزاف األمكر يقيس فيك، أخرتو تذكر عف دنياه شغمتو إلى اآلخر اإلنساف ذلؾ أما
 فيك، لو النفع يحقؽ ما حدكد في إال غيره حقكؽ عييرا كال، نفسو إال ييمو كال، العاجمة الخاصة
ف، الناس كبيف بينو لفةاألي  أكاصر كتبددت، عبلقاتو ساءت قد، األمر مشتت اليمة مبعثر  بقي كا 
 أنو يشعر يزاؿ فبل كالجمع الحرص ذلؾ كؿ كمع. جامدة باىتو عبلقات فيي شيء عبلقاتو مف
 (2) .كحاجة نقص في

 كالمبادرة لو االستعداد عمى اإلنساف تحث األخرة في لبعثا بعقيدة اإليماف أف كما
حطمضخضحضجضُّ   تعالى قاؿ، فيو كالنجاة األمف أسباب كاتخاذ، الصالحة باألعماؿ

لكخكحكجكمقحقمفحفخفجفمغجغمعجعمظ

مثهتمتهبمبهئمئُّ  كقكلو [9: ]الزمر َّ هلملخلحلمكجل
  [110: يؼك]ال َّ لكهشمشهسمسهث

 إف المذيف، كالرجاء الخكؼ باب لئلنساف يفتح، المعرفة حقيقة اليكـ ذلؾ معرفة فأ كما" 
ف، الخراب كؿ خرب، منيما القمب خبل  عف كاالنكفاؼ الخكؼ لو أكجب، بيما عمر كا 

 يخاؼ التي األمكر تفاصيؿ بمعرفة إال ذلؾ يتـ كال، كتسييميا الطاعة تيسير كالرجاء، المعاصي
 كبمعرفة، المفظعة النار كصفات، اليائمة المكاقؼ كأحكاؿ، كشدتو القبر كأحكاؿ، كتحذر منيا

                                                           

 أللباني: صحيح. قاؿ الشيخ ا [،(2465، ح 4/642)]الترمذم، سنف الترمذم،  (1)
  (.11-1/7جماذا عف اليـك األخر )الركيشد،  :انظر (2)
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 حدثيف، كالبدف كالركح القمب كنعيـ، كالسركر كالحبرة، المقيـ النعيـ مف فييا كما الجنة تفاصيؿ
 .(1) " عميو يقدر ما بكؿ، المطمكب لممحبكب السعي في لبلجتياد الداعي االشتياؽ ذلؾ بسبب

 إيماف يصح كال، اإليماف أركاف مف ركف ثبالبع اإليماف أف ذلؾ في القكؿ كخبلصة
 . بو االعتقاد بدكف عمؿ أم منو يقبؿ كال اإلنساف

 األىمية ىذه كتكمف، المسمـ اإلنساف حياة في لكبر  أىمية لو كالحساب بالبعث كاإليماف
 تخمك تكاد ال أنو بحيث اليـك ىذا أسماء في نكع كأنو، آياتو مف الكثير في ذكره اهلل أف في

، كالجزاء كالحساب ،كالنشكر البعث مف فيو بما اآلخر اليكـ عف الحديث مف القرآف مف صفحة
 . كالنار كالجنة

 البذؿ إلى كيدفعو، أعمالو كؿ في تعالى هلل مخمصان  اإلنساف يجعؿ أنو ذلؾ إلى إضافة
 اؿأعم مف كاإلكثار كالكاجبات الفرائض إنجاز عمى مان ك كمدا، اهلل سبيؿ في كاإلنفاؽ كالعطاء
 عقيدة يقكم أنو كما، معصية أك ذنب منو صدر كمما كاالستغفار التكبة إلى كالمسارعة، الخير
 . الخيرات فعؿ إلى كالرغبة القمكب صبلح أصؿ فيك ،المسمـ عند كالرجاء الخكؼ

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

  (.1/220جنكاقض اإليماف )المطيؼ،  (1)
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 الفصل الثالث
 ابن كثير والشوكاني يرىالقدر ومراتبو بين تفس

 يصح ال التي العقيدة أصكؿ مف كأصؿ، اإليماف أركاف مف ركف كالقدر بالقضاء اإليماف
 ىذه كمف القدر عمى تدؿ كالسنة الكتاب في كثيرة أدلة كردت كلقد، بو باإليماف إال العبد إيماف
، بأجؿ أم"  [8: عدر ]ال َّنثمثزثرثُّ   تعالى قكلو الرعد سكرة في األدلة
  (2)". اهلل قدره الذم القدر: كالمقدار"  (1) " معمكمان  أجبلن  لذلؾ كجعؿ، كآجاليـ خمقو أرزاؽ كحفظ

رحمو  -قاؿ ابف كثير  [49: مرق]ال َّمئهيميخيحيُّ   تعالى قكلو كأيضان 
ه اآلية الكريمة كليذا يستدؿ بيذ ،إليوالخبلئؽ  لكىد ،شرح ىذه اآلية " أم قدر قدران  في -اهلل 

قبؿ  كىك عممو األشياء قبؿ ككنيا ككتابتو ليا ،إثبات قدر اهلل السابؽ لخمقو عمىأئمة السنة 
ال يخرج  ،قدره الذم قد سبؽ كفرغ منو عمى" فكؿ األشياء عند اهلل سبحانو جارية  (3) برئيا "

 (4) .عف ذلؾ شيء "

شيء مف األشياء خمقو اهلل سبحانو مكضع أخر " إف كؿ  في  -رحمو اهلل  -كقاؿ الشككاني
 (5) .المكح المحفكظ قبؿ كقكعو " فيمكتكب  ،عممو فيسبؽ  ،قضاه كقضاءو  ،قدره بقدرو  متمبسان 

 (6) .كىيأه لما يصمح لو " ،ما أراد عمى" أم قدر كؿ شيء مما خمؽ بحكمة 

" أم كؿ شيء مما  [2: رقافف]ال َّ حفجفمغجغمعُّ   تعالىكقاؿ  
ليو كىك خالؽ كؿ شيء كربو كمميكو ،كبسكاه مخمكؽ مرب ككؿ شيء تحت قيره كتدبيره  ،كا 

 (8) .كجعؿ ذلؾ بقدر معمـك " ،ف لكؿ شيء مف خمقو صبلحو" فبي   (7)كتقديره"

                                                           

 (. 2/661جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (1)
 (. 3/94جفتح القدير )الشككاني،  (2)
 .(7/482جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (3)
 .(3/82جفتح القدير )الشككاني،  (4)
 (. 5/155جالمرجع السابؽ ) (5)
 (. 4/71جالمرجع السابؽ ) (6)
 .(6/93جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (7)
 .(4/73جفتح القدير )الشككاني،  (8)
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عف  -كسمـ  عميواهلل  صمى -عندما سأؿ جبريؿ النبي  -رضي اهلل عنو  -كحديث عمر 
كتؤمف بالقدر خيره  ،اآلخر اليكـك  ،كرسمو ،ككتبو ،كمبلئكتو ،أف تؤمف باهللاإليماف فقاؿ " 

 (1).كشره"

اهلل  صمى -قاؿ سمعت رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنيما  -كحديث عبد اهلل بف عمرك بف العاص 
السمكات كاألرض بخمسيف ألؼ  كتب اهلل مقادير الخبلئؽ قبؿ أف يخمؽيقكؿ "  -كسمـ  عميو
 (2) .الماء " عمىكعرشو  :قاؿ ،سنة

 (3) ." قدر قدران  :كىك مصدر ." ىك عبارة عما قضاه اهلل كحكـ بو مف األمكر :مغةال فيالقدر 

 كجؿ عز اهلل يقدره ما كىك، كالحكـ القضاء"  ىك بقكلو  -رحمو اهلل  -منظكر ابف كعرفو
 [،1]القدر:  َّ يئىئنئمئزئُّ   كجؿ عز اهلل قاؿ. األمكر مف بو كيحكـ، القضاء مف
 (4) ". الحكـ أم

 أحطت إذا - مخففة - الداؿ بفتح"  مصدر"  كتسكيف الداؿ بتحريؾ كىك"  يـبعض كعرفو
 (5) ". لذلؾ تعالى اهلل بتقدير: أم إليو مضاؼ عف عكض"  القضاء"  فىك  فيو"  أؿ" ك، بمقداره

 : اصطالحا القدر تعريف وأما

 عمىك ، مكمةمع أكقات في ستقع أنيا سبحانو كعممو، قدـالً  في األشياء تعالى اهلل تقدير ىك"
 كخمقو، قدرىا ما حسب عمى ككقكعيا، لو كمشيئتو لذلؾ سبحانو ككتابتو، مخصكصة صفات

 (6) ".ليا

 أكجدىا ثـ، أزالن  كأزمانيا، األشياء مقادير عمـ كجؿ عز اهلل أف الشرع لساف في بو المراد"  كأيضان 
  (7) ". اثياإحد قبؿ المكح في كتبيا كأنو، منيا عممو ما كفؽ عمى كمشيئتو بقدرتو

 داخؿ األصؿ كىذا، أركانيا مف كركف، االسبلمية العقيدة أصكؿ مف أصؿ بالقدر كاإليماف
، كالرازؽ، الخالؽ ىك اهلل بأف آمف مف أف إذ، خمقو عمى تعالى اهلل بربكبية اإليماف ضمف

                                                           

  .(1/27جشعب اإليماف ) فىكذكره ابف كثير ([، 8ح ، 1/36)]مسمـ، صحيح مسمـ،  (1)
   ([.2653، ح 4/2044]مسمـ، صحيح مسمـ، )( 2)
 (. 4/41ابف األثير، النياية )ج( 3)
 (. 5/3545ابف منظكر، لساف العرب )ج( 4)
 (. 1/345السفاريني، لكامع األنكار البيية )ج( 5)
 (. 3/1310مف األشاعرة )ج ابف تيمية المحمكد، مكقؼ ( 6)
 (. 1/65اليراس، شرح العقيدة الكاسطية )ج( 7)
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 حيدتك  يتـ فبل ىذا عمىك ، كالقدر بالقضاء مؤمف فيك كميا خمقو شؤكف في كالمتصرؼ، كالمدبر
 (1) .القدر بإثبات إال الربكبية

 خير كؿ بأف الجاـز التصديؽ ك لؤلشياء اهلل تقدير ىك بالقدر اإليماف أف سبؽ مما يتبيف إذف
رادتو بإذنو إال شيء يككف كال، ديرى لما الفعاؿ سبحانو كأنو، كقدره اهلل بقضاء ىك كشر  كال، كا 
 . تعالى تقديره عف خارج شيء الككف ىذا في يكجد كال، مشيئتو عف شيء يخرج

 : مبحثان فيوو 
  

                                                           

  (.1/595د )جابف عبد الكىاب، تيسير العزيز الحمي( 1)
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 المبحث األول
 مراتب القدر

 اإليماف لو يتحقؽ لـ بيا يؤمف لـ مف التي، األربع القدر مراتب عمى الرعد سكرة دلت لقد
 قبؿ ليا ككتابتو، ككنيا قبؿ باألشياء سبحانو الرب عمـ: ىي المراتب كىذه، كالقدر بالقضاء
يجاده لؤلعماؿ اهلل ؽكخم، ليا كمشيئتو، ككنيا  بمراتب يؤمنكف كالجماعة نةالس   كأىؿ، (1) ليا كا 

 . كالسنة القرآف في الثابتة األربع كالقدر القضاء

 في جمعت كقد، األربع المراتب ىذه بجميع يؤمنكف كالجماعة السنة كأىؿ"  عثيميف ابف قاؿ
 :بيت

 (2) " كتككيف إيجاد كىك كخمقو مشيئتو مكالنا كتابة عمـ
 : مطالب أربعة فيوو 

 (3) مرتبة العمم :المطمب األول
 في كال السمكات في ذرة مثقاؿ عنو يعزب ال الذم شيء بكؿ المحيط اهلل بعمـ اإليماف"  كىي

 كأعماليـ، كأقكاليـ كآجاليـ أرزاقيـ كعمـ، يخمقيـ أف قبؿ خمقو جميع عمـ قد تعالى كأنو، األرض
 مف منيـ ىك كمف الجنة أىؿ مف منيـ ىك كمف، عبلنيتيـك  كأسرارىـ كسكناتيـ حركاتيـ كجميع
 (4) ". النار أىؿ

 كأنو، ككنيا قبؿ باألشياء تعالىك  سبحانو الرب عمـ إثبات عمى الكريمة السكرة دلت كلقد
 كما، كاآلجاؿ كاألرزاؽ، كالمعاصي كالطاعات، كالكفر اإليماف مف العباد أحكاؿ بجميع عميـ 
رثىتيتنتمتزترتيبىبنبمبزبربُّ   ثناؤه جؿٌ  قكلو في جاء
 يخبر"  اآلية ىذه بياف في -رحمو اهلل  - كثير ابف قاؿ [،8د: ]الرع َّ نثمثزث
 إناث كؿ مف الحكامؿ تحممو بما محيط كأنو، شيء عميو فىيخ ال الذم عممو تماـ عف تعالى

 أك ذكر مف حممت ما أم [،34لقماف: ] َّحكجكمقحقُّ   تعالى قاؿ كما،  الحيكانات
                                                           

 (. 1/145(، الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية )ج7/383)ج الفتاكلة، مجمكع يانظر: ابف تيم( 1)
 (. 2/405كتاب التكحيد )ج عمى المفيدالعثيميف، القكؿ ابف ( 2)
( مف ىذه 128تـ ذكر ىذا يشكؿ مفصؿ عند الحديث عف الصفات الذاتية "صفة العمـ "، انظر صفحة )( 3)

 . الرسالة
 (.1/78الحكمي، أعبلـ السنة المنشكرة العتقاد الطائفة الناجية المنصكرة )ج( 4)
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هئمئُّ   تعالى كقكلو، قصيره أك العمر طكيؿ أك، سعيد أك شقي أك، قبيح أك حسف أك، ىأنث
  [.32النجـ: ] َّمثهتمتختحتجتهبمبخبحبجب

 غاضت ما عمى الحمؿ في الرحـ زادت ما يقكؿ" ىتيتنت"السقطيعني"متزترت"
 مف كمنيف، أشير تسعة تحمؿ كمف، أشير عشرة تحمؿ مف النساء أف كذلؾ، تمامان  كلدتو حتى
 بعممو ذلؾ ككؿ تعالى اهلل ذكر التي كالزيادة الغيض فذلؾ، تنقص مف كمنيف، الحمؿ في تزيد
 . تعالى

 أجبلن  لذلؾ كجعؿ، كأجاليـ خمقو أرزاؽ حفظ، بأجؿ أم" نثمثزثرث"
 (1) ".معمكمان 

 الشككاني قاؿ [،9الرعد: ] َّ يقىقيفىفيثُّ   تعالى كقكلو
 كال كمكجكد معدـك كؿ أك، حاضر مشيكد ككؿ الحس عف ئبغا كؿ عالـ أم"  - اهلل رحمو -

 (2) ". أعـٌ  ىك ما عمى الكبلـ حمؿ مف مانع

جنممخمُّ   األزلي تعالى اهلل عمـ مرتبة تثبت التي السكرة نفس في تعالى كقكلو
 َّ متهبمبهئمئميهيخيحيجيٰهجهمههنمنخنحن
 عامؿ كؿ كسيجزم، شر أك يرخ مف كالضمائر السرائر بجميع عالـ تعالى أنو أم [،42الرعد: ]

 مف يأتييـ ألنو؛  لو كمو المكر كاف جزاءىا ليا كأعد نفس كؿ تكسب ما عمـ كمف"  (3) بعممو
 (4)".يشعركف ال حيث

 مرتبة كىي، القدر مراتب مف األكلى المرتبة عمى كاضحة داللة دلت السكرة مف السابقة فاآليات
 كاف ما يعمـ كىك، ككنيا قبؿ األشياء عمـ تعالى اهلل بأف يؤمف أف اإلنساف عمى جبيف، العمـ
 . يككف كيؼ كاف لك يكف لـ كما يككف كما

حبجبهئخئمئحئجئييىينيميزيريُّ  تعالى قكلو أيضان 
 .[70 الحج:] َّ متختحتجتهبخبمب

                                                           

 (. 661-2/660جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (1)
 (. 3/94جفتح القدير )الشككاني،  (2)
 (. 2/686جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) :انظر (3)
 (. 3/125جالشككاني، فتح القدير ) (4)
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، بخمقو عممو كماؿ عف تعالى يخبر"  الكريمة اآلية ليذه شرحو في  -رحمو اهلل  -كثير ابف قاؿ
 في كال األرض في ذرة مثقاؿ عنو يعزب فبل، األرض في كما السمكات في بما محيط كأنو

 في ذلؾ ككتب، كجكدىا قبؿ كميا الكائنات عمـ تعالى كأنو، أكبر كال ذلؾ مف أصغر كال، السماء
 ... المحفكظ المكح

 مكفعام العباد فما، أيضان  ككتبيا كقدرىا، ككنيا قبؿ األشياء عمـ أنو تعالى عممو تماـ مف كىذا
 كىذا، باختياره يطيع ىذا أف الخمؽ قبؿ عمـفي، يفعمكنو الذم الكجو عمى، ذلؾ قبؿ عممو قد

 (1) ". لديو يسير، عميو سيؿ كىك، عممان  شيء بكؿ كأحاط، عنده ذلؾ ككتب، باختياره يعصي

حكخكجكمقحقمفخفحفجفمغجغمعُّ   كعبل جؿٌ  كقاؿ

 َّ مهجههنمنحنخنجنممخمحمجمملهلخلحلجلمكلك
 .[34: لقماف]

، بعمميا تعالى اهلل استأثر التي الغيب مفاتيح ىذه"  -رحمو اهلل  - كثير ابف االماـ قاؿ
 مقرب ممؾ كال مرسؿ نبي يعممو ال الساعة كقت فعمـ، بيا تعالى إعبلمو بعد إال أحد يعمميا فبل
كلكف إذا  ،ككذلؾ إنزاؿ الغيث ال يعممو إال اهلل ،[187: عراؼاأل] َّجمهلملخلحلُّ  

ككذلؾ ال تدرم نفس ماذا  ،كمف شاء اهلل مف خمقو ،و عممتو المبلئكة المككمكف بذلؾأمر ب
غيره مف  فيبمدىا أك  في"  حنخنجنممخمحمجم"  ،دنياىا كأخراىا في تكسب غدان 

 (2) .كال عمـ ألحد لذلؾ " ،أم ببلد اهلل كاف

 عند  -رحمو اهلل  -كثير ابف معنى نفس إلى القدير فتح في  -رحمو اهلل  -الشككاني ذىب كقد
 (3) .الكريمة ليذه تفسيره

نتمتزترتيبىبنبُّ   أخر مكضع في  -رحمو اهلل  -الشككاني كقاؿ

 السمكات في ما يعمـ أم [،4: لتغابفا] َّيثىثنثمثرثزثيتىت
 كما تخفكنو ما أم تعمنكف كما تسركف ما كيعمـ، ةفيخا ذلؾ مف عميو فىتخ ال، كاألرض
 بذات عميـ  كاهلل، كالكعيد الكعد في التأكيد لمزيد قبمو فيما ندراجوا مع بو كالتصريح، تظيركنو

                                                           

  .(5/452جكثير، تفسير القرآف العظيـ ) ابف (1)
 .(6/352ج) المرجع السابؽ (2)
 .(4/282جفتح القدير ) : الشككاني،انظر (3)
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 عممو عف شيء يخرج فبل، معمكـ لكؿ عممو شمكؿ مف قبميا لما مقررة الجممة ىذه الصدكر
 (1) ". كتدبيره

فقد  ،كىك صفة ذاتية هلل عز كجؿ ،تعالىمرتبة العمـ هلل  -رحمو اهلل  -ىذا كقد أثبت الشككاني 
فقد تقرر باألدلة مف الكتاب كالسنة أف عمـ اهلل  ،كثير مف آيات القرآف كاألحاديث فيو ثبت عمم

ال انقمب العمـ جيبلن  ،كال يصح أف يقدر كقكع غير ما عممو ،كأنو قد سبؽ كؿ شيء ،أزلي  ،كا 
كال  ،كقد عمـ ما يككف قبؿ أف يككف ،؛ ألف عممو عز كجؿ سابؽ أزلي كذلؾ ال يجكز اجماعان 

 (2) .ف أىؿ الحؽ مف ىذه الحثيثةخبلؼ بي

إثبات مرتبة عمـ اهلل  في -اهلل  مارحمي -ف مما سبؽ أف الشككاني مكافؽ البف كثير يتبي  
كيعمـ أرزاقيـ  ،بطكف أمياتيـ فية كىـ أجنٌ  ،يعمـ جميع خمقو قبؿ أف يخمقيـ تعالىفيك  ،األزلي
األرض كىك  فيالسمكات كال  فيمثقاؿ ذرة  عميو فىكىك محيط بكؿ شيء ال يخ ،كآجاليـ

  .محيط بكؿ شيءفعممو تعالى  ، عميـ السميع ال

 مرتبة الكتابة  :المطمب الثاني
 ذلؾ ضمف فىك ، كائف أنو عممو بو سبؽ ما جميع كتب قد تعالى اهلل بأف اإليماف"  كىي

 بما فجرم، باكت: لو فقاؿ، القمـ اهلل خمؽ ما أكؿ إف"  الحديث فىف (3)"  كالقمـ بالمكح اإليماف
 (4)". األبد إلى كائف ىك
  في جاء كما، منيا آيتيف في الكتابة مرتبة عمى نةكبي   كاضحة داللة الكريمة السكرة دلت كلقد

خئحئجئىييينيميزيريٰىينىنننُّ  :تعالى قكلو
 [.38الرعد: ] َّ ختحتجتمبهبخبحبجبهئمئ
 قد كذلؾ، بشريان  رسكالن  محمد يا ناؾأرسم ككما: تعالى يقكؿ"  -رحمو اهلل  - كثير ابف اإلماـ قاؿ
، ليـ كيكلد، الزكجات كيأتكف، األسكاؽ في كيمشكف، الطعاـ يأكمكف، بشران  قبمؾ المرسميف بعثنا

 .كذرية أزكجان  ليـ كجعمنا

                                                           

 .(5/281جفتح القدير )الشككاني،  (1)

 (. 11/5330جزيادة العمر كنقصو مف الدالئؿ ) فىما كرد  عمىتنبيو األفاضؿ  : الشككاني،انظر (2)
 (. 1/78جالمنشكرة )أعبلـ السنة الحكمي،  (3)
 قاؿ الترمذم حديث حسف غريب، قاؿ األلباني صحيح.  ([،3319ح  ،5/424) ]الترمذم، سنف الترمذم، (4)



 
 

244 
 

 لو أذف إذا إال بخارؽ قكمو يأتي يكف لـ أم" مبخبحبجبهئمئخئحئجئ" كقكلو
" ختحتجت، "ديرى ما كيحكـ يشاء ما ؿيفع كجؿٌ  عز اهلل إلى بؿ إليو ذلؾ ليس، فيو
 (1) ". معيف كمقدار اهلل عند مضركبة مدة السماء مف أنزلو كتاب لكؿ يعني، أجؿٌ  كتاب لكؿ أم

 أمر لكؿ أم" ختحتجت" قكلو تفسير في -رحمو اهلل  - الشككاني العبلمة قاؿ
 عمى يكتبو اهلل عند كتاب فييا أمر بكقكع اهلل ىقض التي األكقات مف كقت لكؿ أك، اهلل قضاه
 أمر لكؿ أم، أجؿ كتاب لكؿ: معنىكال، كتأخير تقديـ فيو: الفراء كقاؿ. ـفيي بو كيحكـ عباده
 كليس [،67]األنعاـ:    َّمفخفحفُّ سبحانو كقكلو، معمكـ ككقت، مؤجؿ أجؿٌ  اهلل كتبو
 (2) ". كيختاره يشاؤه ما حسب بؿ، كاقتراحاتيـ الكفار إرادة حسب عمى األمر

، العباد عمى يقرر حكـ كقت كلكؿ، محدد كزمف معيف كقت كائف أك كتاب أك حادث لكؿك " 
 أك باآليات استعجاليـ فميس، عنو يتأخر كال عميو يتقدـ ال"  (3) " كاألحكاؿ المصالح بحسب
 الحكمة فإف"  (4) " ديري لما فعاؿ تعالى أنو مع، يؤخر أنو كتب ما اهلل يقدـ ألف مكجبان  ،العذاب
 نبيان  كاف لك لقكليـ جكاب كىك، األمـ ك عصاراأل اختبلؼ حسب عمى األحكاـ اختبلؼ يتقتض
 (5) ". كاإلنجيؿ التكراة أحكاـ أكثر نسخ ما

 كىي القدر مراتب مف الثانية المرتبة عمى كاضحة داللة دلت الكريمة السكرة مف اآليات فيذه
 كال، إيجادىا ك ككنيا قبؿ كيكتبيا، األشياءب عالـ تعالى بأنو نؤمف أف عمينافيجب ، الكتابة مرتبة
 . السماء في كال األرض في شيء عميو فىيخ

ىتنتمتزترتُّ   تعالى قكلو المشيئة مرتبة تثبت التي القرآف آيات مف كأيضان 

 عند عمميـ الجميع أم"  بيانيا في -رحمو اهلل  - كثير ابف العبلمة قاؿ [،38األنعاـ: ] َّيت
يلىلملُّ   قاؿ كما بحريان  أك بريان  سكاء كتدبيره رزقو مف جميعيا مف كاحدان  ىينس كال، اهلل

                                                           

  (.2/683جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (1)

 (. 5/110جفتح البياف ): حسف خاف، (، كانظر3/121جفتح القدير )الشككاني،  (2)
 (. 2/1174ج) التفسير الكسيطالزحيمي،  (3)
 (. 374جتيسير الكريـ الرحمف )السعدم،  (4)
 ( 4/406جركح البياف )البركسكم،  (5)
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 َّ مهجهينىنخنمنحنجنيمىمممخمحمجم
 (1) ". كسكناتيا لحركاتيا كحاصر، كمظانيا كأعدادىا بأسمائيا مفصح أم [،6]ىكد: 

 كالمراد، شيء مف فيو ضيعنا كال عنو أغفمنا ما أم"  -رحمو اهلل  -الشككاني كقاؿ
 ما أم القرآف بو المراد إف كقيؿ، الحكادث جميع فيو أثبت اهلل فإف، المحفكظ المكح: بالكتاب
ٍُّّ   تعالى قكلو كمثمو، إجماالن  أك تفصيبلن  إما الديف أمر مف شيء مف القرآف في تركنا
 (2) .[89: النحؿ] َّ رئَُِّّّّٰ

 ابف قاؿ [،4: لزخرؼا] َّمكلكاكيقىقيفىفُّ   تعالى كقاؿ
 األرض أىؿ كيطيعو كيعظمو ليشرفو األعمى المؤل في شرفو تعالى بيف"  - رحمو اهلل - كثير
أم"لك، "عندنا" اك، "المحفكظ المكح أم" يقىقيف" القرآف أم" ىف" فقاؿ

 (3) .كالزيغ المبس مف برئ محكـ أم" مك"كفضؿكشرؼعظيمةمكانةذك

ف أم"  اهلل رحمو الشككاني قاؿ  عفير حكيـ  عمىل عندنا أم نالدي المحفكظ المكح في القرآف كا 
 . تناقض كال، اختبلؼ فيو يكجد ال، النظـ محكـ القدر

 المكح في اهلل عند مثبت كالقرآف، أمو شيء كؿ كأصؿ، الكتاب أصؿ الكتاب أـ: الزجاج قاؿ 
 (4) ". المحفكظ

 - كثير ابف قاؿ [،12]يس:  َّ معجعمظحطمضخضُّ   تعالى كقاؿ
 ىا المبيف فاإلماـ، محفكظ لكح في مضبكط مسطكر مكتكب اتالكائن جميع أم"  -رحمو اهلل 

 (5)".الكتاب أـ ىك ىنا

 إماـ في كاف ما كائنان  كغيرىا العباد أعماؿ مف شيء ككؿ أم"  -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ
 (6) ". شيء لكؿ مكضح بو لمقتد كتاب أم: مبيف

                                                           

 .(254-3/253جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (1)
 .(2/130جالشككاني، فتح القدير ) (2)
 ( 4/218ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 3)
 (. 4/627الشككاني، فتح القدير )ج( 4)
 (. 6/568ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 5)
 (. 4/415الشككاني، فتح القدير )ج( 6)
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 كالحديث نةالس   أىؿ كجميع كالتابعكف الصحابة كأجمع"  المرتبة ىذه في القيـ ابف العبلمة يقكؿ
 تعالى الرب أف عمى القرآف دؿ   كقد، الكتاب أـ في مكتكب فيك القيامة يكـ إلى كائف كؿ أف

 في ليب أبي يدا فتبت، ككبلمو، أفعالو المكح في فكتب يقكلو كما يفعمو ما الكتاب أـ في كتب
 (1) ". ليب أبي كجكد قبؿ المحفكظ المكح

 مف الثانية المرتبة كىي،  الكتابة مرتبة إثبات في كثير البف الشككاني مكافقة سبؽ مما يتبيف
يجادىا ككنيا قبؿ كيكتبيا كالمكجكدات باألشياء يعمـ تعالى فيك،  كالقدر القضاء مراتب  فقد، كا 
 . ككقكعو نفكذه مف بد فبل كقدره جبللو جؿٌ  اهلل كتب

 (2) مرتبة المشيئة :المطمب الثالث
 سيككف كما كاف ما جية مف متبلزمتاف كىما، الشاممة كقدرتو النافذة اهلل بمشيئة اإليماف"  كىي
 ال بقدرتو كائف فيك تعالى اهلل شاء فما؛ كائف ىك كال يكف لـ ما جية مف بينيما مبلزمة كال

 عف هللا تعالى، عميو اهلل قدرة لعدـ ال إياه اهلل مشيئة لعدـ يكف لـ تعالى اهلل يشأ لـ كما محالة
مسمثهثهتمتهبمبهئمئهيميخيحيُّ   كجؿٌ  عز، قاؿ  ذلؾ

 (3) .[44: فاطر] َّهشمشهس

 تعالى اهلل شاء ما بأف اإليماف كىي"  المشيئة مرتبة مبينان  تعالى اهلل رحمو االسبلـ شيخ قاؿ
 بمشيئة إال سككف كال، حركة مف األرض في كما السمكات في ما كأنو، يكف لـ يشأ لـ كما، كاف
 (4) ". ديرى ال ما ممكو في يككف كال - سبحانو - اهلل

، الكاممة كقدرتو، النافذة اهلل بمشيئة اإليماف إنساف كؿ عمى يجب أنو المشيئة تعريؼ مف يتبيف
 ما فكؿ،  بمشيئتو إال معدكـ عدـ كال مكجكد كجد كما، يكف لـ يشأ لـ كما، كاف اهلل شاء فما

 . شيء بكؿ المحيط كعممو كقدرتو تعالى اهلل مشيئة عف ينشأ إنما الككف بيذا يجرم

                                                           

 (. 1/41)ج العميؿشفاء  ابف القيـ، (1)
 تعالى، كىنا سيتـ التفصيؿ اف شاء اهلل 136تـ ذكر ىذا عند الحديث عف صفتي اإلرادة كالمشيئة صفحة ( 2)

  مرتبة المشيئة. فى

 (. 1/79منشكرة )جالحكمي، أعبلـ السنة ال( 3)
 (. 1/300اليراس، شرح العقيدة الكاسطية )ج( 4)
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ىبنبمبزبربيئىئُّ تعالى قكلو في جاء كما المرتبة ىذه عمى السكرة دلت كلقد

لكاكيقىقيفىفىثيثنثمثزثيترثىتنتمتزترتيب

 .[31الرعد: ]   َّىليلمليكىكمك

 اهلل صمى - محمد عمى أنزلو الذم لمقرآف مادحان  تعالى يقكؿ"  تعالى اهلل رحمو كثير ابف قاؿ
 لك أم" نبمبزبربيئىئ" قبمو المنزلة الكتب سائر عمى لو كمفضبلن  - كسمـ عميو
 أك، كتنشؽ األرض بو تقطع أك، أماكنيا عف الجباؿ بو تسير كتاب الماضية الكتب في كاف
 أف األكلى بطريؽ أك، غيره دكف بذلؾ المتصؼ ىك القرآف ىذا لكاف،  قبكرىـ في المكتى بو تكمـ
 أف اجتمعكا إذا آخرىـ عف كالجف اإلنساف يستطيع ال الذم اإلعجاز مف فيو مال كذلؾ يككف
 .لو جاحدكف، بو كافركف المشرككف فيؤالء ىذا كمع، مثمو مف بسكرة كال، بمثمو يأتكا

 يشأ لـ كما، كاف اهلل شاء ما، كجؿٌ  عز اهلل إلى كميا األمكر مرجع أم" ىثيثنثمثزث" 
 القرآف اسـ يطمؽ كقد، مضؿ مف لو فما اهلل ييد كمف، لو دمىا فبل اهلل يضمؿ كمف، يكف لـ

 .الجميع مف مشتؽ ألنو؛  المتقدمة الكتب مف كؿ عمى

  يتبينكا أك، كيعممكا الخمؽ جميع إيماف مف أم" يقىقيفىف" كقكلو

 العقكؿ في أنجع كال أبمغ معجزة كال حجة ثـ ليس فإنو" ىلمليكىكمكلكاك"
... اهلل خشية مف متصدعان  خاشعان  لرأيتو جبؿ عمى اهلل أنزلو لك مالذ القرآف ىذا مف كالنفكس

 منو يشبع كال،  الرد كثرة عف يخمؽ كال، عجائبو تنقضي ال اآلباد عمى باقية حجة القرآف كىذا
 غيره مفل اليد ابتغي كمف، اهلل قصمو جبار مف تركو مف، باليزؿ ليس الفصؿ ىك، العمماء
 (1) ". اهلل أضمو

ذا، آلمنكا يؤمنكا أف شاء فمك"  تفسيرىا في  -رحمو اهلل  -انيالشكك قاؿ  لـ يؤمنكا أف يشأ لـ كا 
 ككف إليو يؤدم ما إلى متكجو فاإلضراب، اآليات مف اقترحكه ما كسائر، الجباؿ تسيير ينفع
 أف عمى كيدؿ، كمشيئتو حكمتو تقتضيو ما عمى األمر تكقؼ مف كيستمزمو، سبحانو هلل األمر
 .ذلؾ مف المراد معنىال ىك ىذا

                                                           

 (. 2/678ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
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 الذيف يعمـ أفمـ معنىب" ىليلمليكىكمكلكاكيقىقيفىف" قكلو
 عمى اليأس إف: كقيؿ. اآليات يشاىدكا أف غير مف جميعان  الناس ليدل اهلل يشاء لك أف آمنكا
 أراد لك تعالى اهلل أف لعمميـ الكفار ىؤالء إيماف مف آمنكا الذيف ييأس أفمـ أم، الحقيقي معناه

 (1) ". إيمانيـ في طمعان  الكفار اقترحيا التي اآليات نزكؿ تمنكا المؤمنيف ألف؛  ليداىـ ىدايتيـ

 لفعؿ الحؽ كالمنيج الصحيح الطريؽ إلى جميعان  ييديكـ أف شاء كلك أم"  أخر مكضع في كقاؿ
، " النجديف كىديناه" اعميي كالداللة الطريؽ إراءة سبحانو مشيئتو اقتضت بؿ، يشأ لـ كلكنو، ذلؾ
 مف النار يستحؽ مف كال، كافر العباد في يكجد ال أف يستمـز فذلؾ بالفعؿ اإليي اإليصاؿ كأما

 بذلؾ نطؽ كما، كافران  كالبعض مؤمنان  البعض يككف أف الربانية المشيئة اقتضت كقد، المسمميف
 (2) " مكضع غير في القرآف

حمجمهلملخلجلحلمكلكخكحكجكمقحقمفُّ   تعالى قكلو كأما
 .[27الرعد: ] َّ خنحنجنممخم

" جلحلمكلكخكحكجكمقحقمف"  قكلو بيانيا في -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ
جمهلملخل... "ربو مف آية محمد عمى نزؿأي  ىبل: مكة أىؿ مف المشرككف أكلئؾ يقكؿ أم
 "خمحم

ضؿيضموأفشاءمف،تعالىاهللبمشيئةالضبلؿأفكىك،بيذاـعميييجيبأفسبحانواهللأمره

".جلحلمكلكخكحكجك" القائمكفضؿٌ كما

حن"كجؿعزجنابةإلىأك،االسبلـإلىأك،الحؽإلىكييدمأم"خنحنجنمم"
خن نكبةفيالدخكؿاإلنابةكأصؿ،ويعمكافعماكاإلقبلع،بالتكبةاهللإلىرجعمفأم"

."الخبر
(3)



إلىيجبيـلـأكحكهاقتر ماكفؽعمىبأيةالرسكؿبعثسكاء،كاليادمالمضؿىكأم"

يكىكمكلكاكيقُّ  عدموكالبذلؾمنكطان ليسكاإلضبلؿاليدايةفإف،سؤاليـ

                                                           

 (. 3/116الشككاني، فتح القدير )ج( 1)
 (.3/180الشككاني، فتح القدير )ج (2)
 (. 3/111المرجع السابؽ )ج( 3)
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  َّ لكخكحكجكمقحقمفخفُّكقاؿ،[101 يكنس:]َّىلمل

مفإليوكييدمأم"خنحنجنممخمحمجمهلملخل"قاؿكليذا،[96: يكنس]

"إليوكتضرعبوكاستعافإليوكرجعاهللإلىأناب
(1)



جخجحمحمجحجمثهتختحتجتُّ   السكرة نفس في عالىت كقاؿ
 .[39الرعد: ] َّ جسمخ

 مدة السماء مف أنزلو كتاب لكؿ يعني، أجؿٌ  كتاب لكؿ أم"  -رحمو اهلل  - كثير ابف قاؿ
 نسخت حتى" جحمح"منيا"مجحجمثهت" فميذا، معيف كمقدار، اهلل عند مضركبة

 "  عميو كسبلمو اهلل صمكات رسكلو عمى اهلل أنزلو الذم بالقرآف كميا

 ما اهلل ينسخ األقدار أف األقكاؿ ىذه معنىك "  قاؿ أف إلى، (2) تفسيرىا في كثيرة أقكاؿ ذكر ثـ
 (3) ". يشاء ما منيا كيثبت، منيا يشاء

. منو شاء ما كيثبت، الكتاب ذلؾ مف يمحك أم"  لآلية تفسيره عند  -رحمو اهلل  -الشككاني قاؿ
 مف محكه يشاء ما محكفي، الكتاب في مما شيء كؿ في العمكـ آنيالقر  النظـ كظاىر"  قاؿ ثـ

، ىذا مكاف ىذا كيجعؿ، بيذا ىذا كيبدؿ، شر أك، خير أك، عمر أك، رزؽ أك، سعادة أك، شقاكة
 . يسألكف كىـ يفعؿ عما يسأؿ ال

 مف فرد العمر كأف، عامة اآلية أف: األكؿ القكؿ كرجح، اآلية معنى في قكالن  عشر ثنى ا كأكرد
 الكتاب ذكر تقدـ مع، العمكـ مف"  يشاء ما"  قكلو في ما فيدهت كما ىأكل كاألكؿ"  قاؿ، أفرادىا

 فالمراد، المحفكظ المكح كىك، أصمة أم"  الكتاب أـ كعنده"  قكلو كمع"  كتاب أجؿ لكؿ" قكلو في
، فيو مما ءيشا ما كيثبت، كالعدـ كففيك، المحفكظ المكح في مما يشاء ما يمحك أنو اآلية مف
 اهلل صمى عنو ثبت ما فىينا ال كىذا، مشيئتو تقتضيو ما حسب عمى كقدره قضاؤه فيو جرمفي

 (5)".سبحانو اهلل قضاه ما جممة مف ىك كاإلثبات المحك ألف كذلؾ، (4) " القمـ ؼج  "  كسمـ عميو

                                                           

 (. 2/674ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
 (. 684-2/683ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج فىنظر: ىذه األقكاؿ ا( 2)
 .684-683 المرجع السابؽ، ص( 3)

 ([. 4788، ح 5/1953]البخارم، صحيح البخارم، )( 4)
 (. 3/121الشككاني، فتح القدير )ج( 5)
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 جكز حيث، كثير ابف تعالى اهلل رحمو الشككاني خالؼ كاإلثبات المحك معنى فىف
 ،كاآلجاؿ األرزاؽ فىك ، الكتاب في غيره كيثبت اهلل بمشيئة الكتاب في اإلثباتك  المحك لشككانيا

 . ذلؾ خبلؼ رمفي كثير ابف أما

 غير في كالتغيير المحك كىذا"   -رحمو اهلل  -السعدم ناصر بف الرحمف عبد الشيخ قاؿ
 أف، اهلل عمى محاؿ ذلؾ ألف؛  رتغيي كال تبديؿ فيو يقع ال ىذا فإف، قممو ككتبو عممو بو سبؽ ما
 إليو ترجع الذم المحفكظ المكح أم"  الكتاب أـ كعنده"  قاؿ كليذا، خمؿ أك، نقص عممو في يقع

 (1) ". كالشعب الفركع في يقع كالتبديؿ فالتغيير، كشعب فركع كىي أصميا فيك األشياء سائر

 ما كأف، المبلئكة عند كتكبالم في اإلثباتك  المحك بأف المسألة ىذه في الراجح ىك كىذا
 . إثبات كال محك فيو يقع ال المحفكظ المكح فىك  سبحانو عممو سابؽ في

 أكليـ مف الرسؿ اجماع اعميي دؿ قد المرتبة كىذه"   -رحمو اهلل  -القيـ ابف العبلمة قاؿ
 العقكؿ لةكأد ،خمقو اعميي اهلل فطر التي كالفطرة ،اهلل عند مف المنزلة الكتب كجميع ،آخرىـ إلى

 لـ يشأ لـ كما ،كاف شاء فما ،كحده اهلل مشيئة إال كمقتضو  مكجب الكجكد في كليس ،كالعياف
 أنو عمى مجمعكف آخرىـ إلى أكليـ مف كالمسممكف ،بو إال يقكـ ال الذم التكحيد عمكـ ىذا ،يكف
 كاف كأف ،المكضع ىذا في منيـ ليس مف ذلؾ في كخالفيـ ،يكف لـ يشأ لـ كما كاف اهلل شاء ما

 كخالؼ يككف ال ما يشاء كأف ،اهلل يشاء ال ما الكجكد في يككف أف فجكزكا آخر مكضع في منيـ
 جدبيا كأ كاختياران  مشيئة سبحانو لو يثبت كلـ ،بالكمية اهلل مشيئة نفى مف كأتباعيـ كميـ الرسؿ
 (2) ". كأتباعيـ الفبلسفة مف الرسؿ أعداء مف طكائؼ يقكلو كما الخمؽ

 مرتبة إثبات في -اهلل  مارحمي - كثير ابف مع يتفؽ الشككاني أف تقدـ مما صؿكالحا
 لـ كما، كجكده كتحتـ كاف اهلل شاء ما كأف، شيء كؿ في النافذة تعالىك  سبحانو الرب مشيئة
 كىك ،يككف فبل شيئان  يشاء أك، يشأ ال ما ممكو في يككف أف فسبحانو، عدمو كتحتـ يكف لـ يشأ

 يككف كاإلثبات المحك كأف، األرض في كال السمكات في شيء يعجزه كال، شيء كؿ عمى القادر
 . قممو كخطو عممو بو سبؽ ما غير في

 

 

                                                           

 (. 1/374السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ج( 1)
  .(1/43)ج العميؿابف القيـ، شفاء ( 2)
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 (1) مرتبة الخمق :المطمب الرابع
 األرض في كال السماكات في ذرة مف ما كأنو، شيء كؿ خالؽ تعالى اهلل بأف اإليماف"  كىي

 (2)"سكاه رب كال غيره خالؽ ال ،سبحانو كسكناتيا حركاتيا كخالؽ خالقيا كاهلل إال بينيما فيما كال
 مف قدير شيء كؿ عمى سبحانو كأنو"  الخمؽ مرتبة مبينان   -رحمو اهلل -االسبلـ شيخ قاؿ

 ال، سبحانو خالقو اهلل إال السماء في كال األرض في مخمكؽ مف فما، كالمعدكمات المكجكدات
 عف كنياىـ، رسمو كطاعة بطاعتو العباد أمر فقد، ذلؾ كمع، سكاه رب كال، غيره خالؽ

  (3)".معصيتو
 بذكاتيا خمقيا، الكائنات مف شيء كؿ خالؽ تعالى اهلل بأف اإليماف يجب أنو سبؽ مما فيتبي  
 لذلؾ ،العدـ مف كأكجده مخمكؽ اهلل لسك  ما كؿ كأف، سكاه رب كال خالؽ كال، كحركاتيا كصفاتيا
 لمعبادة المستحؽ كحده ىك ألنو؛  كالباطنة الظاىرة العبادات أنكاع بجميع كجؿٌ  عز إفراده كجب
 . غيره ال

 في جاء كما شيء لكؿ الخالؽ ىك تعالى اهلل أف عمى حةكاض   داللة الرعد سكرة دلت كلقد
 جميع أف عمى تدؿ السكرة مف الكريمة اآلية فيذه [،16]الرعد:  َّهئمئخئحئجئُّ   قكلو

 فإنيا عباده أفعاؿ ذلؾ ضمف كمف، شيء لكؿ خالؽ أنو - الىتع - أخبر فقد، مخمكقة األشياء
 ردان  فييا كما، ألفعالو الخالؽ ىك العبد بأف القائميف القدرية عمى رد فيياف، األشياء مف شيء
 تعطيؿ تتضمف كىي، الباطؿ أىؿ عف صادرة األقكاؿ كىذه، العالـ بقدـ القائميف الفبلسفة عمى
 . كصفاتو خمقو عف سبحانو البارم

 كميا األشياء خالؽ أنو تعالى يخبر" هئمئخئحئ" : -رحمو اهلل  -كثير ابف قاؿ
 (4) ". ككبلءتو كقيره تدبيره تحت ياككم، فييا كالمتصرؼ مميكيا ك كربيا

 ذلؾ في لغيره ليس كاف ما كائنان " هئمئخئحئجئ": -رحمو اهلل  - الشككاني كقاؿ
 مخمكقان  يككف أف يصح مما شيء كؿ خالؽ أنو نىمعكال: الزجاج قاؿ. الكجكه مف بكجو مشاركة

 (5) ". مخمكؽ غير كىك شيء كؿ خالؽ تعالى أنو ترل

                                                           

 ىذا المقاـ سيتـ بسطة إف شاء اهلل.  فى(، ك 54تـ شرح ىذه اآلية بشكؿ مختصر صفحة )( 1)
 (. 1/79الحكمي، أعبلـ السنو المنشكرة )ج( 2)
 (. 1/300اليراس، شرح العقيدة الكاسطية )ج( 3)
 (.7/111ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 4)

 (. 3/102الشككاني، فتح القدير )ج( 5)
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 شيء كؿ خالؽ اهلل أم [،62]الزمر:  َّمكىكلكاكيقُّ  كقاؿ شارح الطحاكية 
 عمـك في تعالى اهلل كبلـ إدخاؿ في قكليـ أفسد كما ،كؿ عمـك في العباد أفعاؿ فدخمت مخمكؽ

 ىي التي أفعاليـ كأخرجكا!  مخمكقان  يككف أف عميو يستحيؿ صفاتو مف ةصف ىك الذم ، كؿ
 المقدسة فذاتو ؟ مخمكؽ ىك ما إال كؿ :عمكـ في يدخؿ كىؿ ،! ! كؿ عمكـ مف مخمكقة
 (1) ". عمكميا في المخمكقات سائر كدخؿ العمكـ ىذا في داخمة غير كصفاتو

 عاـ كىذا"   مكىكلكاكيقُّ   عالىت قكلو حكؿ: -رحمو اهلل  -القيـ ابف العبلمة كقاؿ
 بذاتو مخصكصان  كليس ،كسكناتو كحركاتو كأفعالو أعيانو العالـ مف شيء عنو يخرج ال محفكظ
 كالمخمكؽ الخالؽ بيف فرؽ قد كالمفظ ،لو مخمكؽ سكاه كما كصفاتو بذاتو الخالؽ فإنو ،كصفاتو
 كماؿ صفة بكؿ المكصكؼ لولئل اسـ سبحانو اهلل فإف ،اسمو مسمى في داخمو سبحانو كصفاتو
 كما ألعيانو الخالؽ كىك،  كأفعاؿ أعياف قسماف كالعالـ،  كمثاؿ نقص صفة كؿ عف المنزه
 عف كال عممو عف منو شيء يخرج فبل ذلؾ بتفاصيؿ العالـ أنو كما،  األفعاؿ مف عنيا يصدر
 (2) ". كمشيئتو خمقو عف كال قدرتو

ميزيريٰىينىنننُّ  آليةا ىذه عقب  -رحمو اهلل  -البييقي كقاؿ
 يككف أف فىكن، غيره خالؽ يككف أف فىفن. [16: رعد]ال َّ هئمئخئحئجئىيييني
فمك كانت األفعاؿ غير مخمكقو لكاف اهلل سبحانو خالؽ بعض األشياء ، مخمكؽ غير سكاه شيء

فمك كاف اهلل خالؽ  ،كمعمكـ أف األفعاؿ أكثر مف األعياف ،كىذا خبلؼ اآلية ،دكف جميعيا
 ىأكل ك منو قكة أتـ كلكانكا ،لكاف خمؽ الناس أكثر مف خمقو ،عياف كالناس خالقي األفعاؿاأل

: صافات]ال َّ حجمثهتمتُّ   قاؿ تعالى اهلل كألف؛  سبحانو ربيـ مف المدح بصفة
 (3) ". كجؿ عز هلل مخمكقو أعماليـ أف فأخبر [،96

 هلل الخمؽ مرتبة إثبات في  - الىتع اهلل مارحمي -كثير البف الشككاني مكافقة سبؽ مما يتبيف
 أف السنة ألىؿ األقكاؿ ىذه مف يتبيف كأيضا، سكاه خالؽ كال، شيء لكؿ الخالؽ كأنو، كجؿ عز

 كمو عداه كما الخالؽ سبحانو ىك إذ - كعبل جؿٌ  - لممكلي كمقدره مخمكقة جميعيا العباد أفعاؿ
 . مخمكؽ

                                                           

 (. 1/436الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية )ج( 1)
 (. 1/53)ج العميؿابف القيـ، شفاء ( 2)
  (.1/142جاالعتقاد )البييقي، ( 3)
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 إذ - كعممكـ خمقكـ أم يةمصدر  ما إف نقكؿ ال "حجمثهتمت" تعالى قكلو فىك 
 كاآلية ،النحت ال المنحكت عبادة ـعميي أنكر إنما السبلـ عميو إبراىيـ ألف ؛ باهيأ اآلية سياؽ
 مف ىك ما كففيك،  بفعميـ إال منحكتان  صار ما كىك ،تعالى هلل مخمكؽ المنحكت أف عمى تدؿ
 بؿ لو مخمكقان  المنحكت يكف لـ تعالى هلل مخمكقان  النحت يكف لـ كلك ،تعالى هلل مخمكقان  فعميـ آثار

 (1) ".غير ال الحجر أك الخشب

حيجييهىهمهُّ :تعالى قكلو حقيقة فاعمكف العباد أف عمى يدؿ كمما

 [.197: بقرة]ال   َّخي

 :تعالى كقكلو. [77: حج]ال َّٰىينىنننُّ  تعالى كقكلو

 [.36ىكد: ] َّ جنممخمحمجمُّ   

. أفعاليـ خمؽ كاهلل، حقيقة فاعمكف كالعباد"  - رحمو اهلل - ابف تيمية  االسبلـ شيخ قاؿ
، أعماليـ عمى قدرة كلمعباد. كالصائـ، يصمكالم، كالفاجر، كالبر، كالكافر، المؤمف: ىك كالعبد
رادتيـ كقدرتيـ خالقيـ كاهلل، إرادة كليـ حك جكمقحقمفخفحفُّ   تعالى قاؿ كما؛  كا 

 يكذب القدر مف الدرجة كىذه، [،29-28: لتككير]ا َّملخلحلجلمكلكخك
 فييا كيغمك، االمة ىذه مجكس - كسمـ عميو اهلل صمى - النبي اىـسم   الذيف القدرية عامة بيا
 حكميا كأحكامو اهلل أفعاؿ فع كيخرجكف، كاختياره قدرتو العبد سمبكا حتى، اإلثبات أىؿ مف قكـ

 (2) ". كمصالحيا

 تعالى قكلو العباد أعماؿ خمؽ عمى الدليؿ كمف"  -رحمو اهلل  - القيـ ابف العبلمة كقاؿ
 فأخبر ،[81النحؿ: ] َّنبىبمبزبربيئىئنئمئُّ  
 بعد أف إال سرابيؿ تسمى ال كمادتيا المصنكعة كالثياب الدركع كىي السرابيؿ جعؿ الذم ىك أنو

 صكرتياك  بجممتيا لو مخمكقة فيي هلل مجعكلة كانت فإذا ،كعمميـ األدمييف صنعة تحيميا
يمىمممخمحمجميلىلملخلُّ  قكلو ىذا كنظير ،تياأكىي كمادتيا

                                                           

 (. 1/436الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية )ج( 1)
 (. 1/227اليراس، شرح العقيدة الكاسطية )ج( 2)
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 أف سبحانو فأخبر ،[80النحؿ: ] َّ جهينىنمنخنحنجن
 (1) ". اآلدمية بالصنعة بيكتان  صارت إنما كىي،  لو ةمجعكل كالمتنقمة المستقرة المصنكعة البيكت

 كاهلل، مشيئة كليـ، أعماليـ عمى قدرة لمعباد أف عمى يدؿ فإنما شيء عمى دؿ   إف فيذا
 اعميي كأقدرىـ إياىا منحيـ الذم كىك، كأعماليـ كأقكاليـ، كمشيئتيـ قدرتيـ كخالؽ خالقيـ تعالى
 تعالى قاؿ كما، كيعاقبكف يثابكف اعمييك  كمفكا كبحسبيا، حقيقة ـإليي مضافة، بيـ قائمة كجعميا

مبُّ   تعالى كقاؿ [،72: زخرؼ]ال   َّ مفخفحفجفمغجغمعُّ
 .[14]الزمر:  َّزترتيبىبنب

 عمى دليؿ فيك التكحيد عمى القرآف في دليؿ فكؿ كبالجممة"  : -رحمو اهلل  -القيـ ابف ؿقا
  التكحيد أساس القدر إثبات كاف كليذا، العباد أفعاؿ كخمؽ القدر

 (2)".تكحيده تكذيبو نقض بالقدر كذب فمف، التكحيد نظاـ بالقدر اإليماف: عباس ابف قاؿ

اإليماف بالقدر حيث قاؿ " فإنيـ  فيمؼ منيج الس   -رحمو اهلل  -ؿ ابف القيـ كقد فص  
كينزىكنو عف أف  ،كمشيئتو العامة ،جميع المكجكدات مف األعياف كاألفعاؿ عمىيثبتكف قدرة اهلل 

كأف العباد  ،كيثبتكف القدر السابؽ ،كال ىك كاقع تحت مشيئتو ،عميوممكو ما ال يقدر  فييككف 
كال يفعمكف إال مف بعد  ،كأنو ال يشاؤكف إال أف يشاء اهلل ،نويعممكف ما قدره اهلل كقضاه كفرغ م

ىاتيف القضيتيف بكجو  فيكال تخصيص عندىـ  ،كأنو ما شاء كاف كما لـ يشأ لـ يكف ،مشيئتو
فبل تتحرؾ ذرة فما فكقيا إال  ،كعممو كمشيتو كخمقو تعالىكالقدر عندىـ قدرة اهلل  ،مف الكجكه

 (3) .بمشيئتو كعممو كقدرتو "

كىك المذىب الكسط التي  ،اإليماف بالقدر في مؼ أىؿ السنة كالجماعةكىذا ىك مذىب الس  
مؼ س   عميوك  ،ـعمييكأخبرت بو الرسؿ صمكات اهلل كسبلمو  ،نصكص الكتاب كالسنة عميودلت 

  .األمة كأئمتيا

 فيكمف بعدىـ يكرىكف الجداؿ  -رضي اهلل عنيـ  -مؼ مف الصحابة كقد كاف الس  
دقائقو مف األمكر التي  فيكالنظر  ،سر القدر في؛ ألف البحث  فيوكيذمكف مف خاض  ،رالقد

  .مرسبلن  كال نبيان  ،مقربان  ال ممكان  ،مف الخمؽ ا أحدان عمييفمـ يطمع  ،استأثر اهلل بعمميا

                                                           

 (. 1/54ج) العميؿشفاء ابف القيـ،  (1)
 (. 1/65ج)المرجع السابؽ،  (2)
  (.1/52ج) العميؿشفاء ابف القيـ،  (3)
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فعف عمرك بف شعيب عف  ،فيوالقدر كالتعمؽ  فيكقد ثبت أف الرسكؿ نيي عف الخكض 
 في كىك يختصمكف ،أصحابو عمىكسمـ  عميواهلل  صمىخرج رسكؿ اهلل  " :أبية عف جده قاؿ

أك بيذا خمقتـ ؟  ،بيذا أمرتـ ،فقاؿ ،مف الغضب (1) مافكجيو حب الر   فيفكأنما يفقأ  ،القدر
ما  :فقاؿ عبد اهلل بف عمرك :قاؿ .بيذا ىمكت األمـ قبمكـ ،تضربكف القرآف بعضو ببعض

كسمـ ما غبطت نفسي بذلؾ  عميواهلل  صمىعف رسكؿ اهلل  فيوبمجمس تخمفت  (2) غبطت نفسي
 (3) .عنو " يفالمجمس كتخم

 فيـ أجمعيف تحذيرىـ عف الخكض عمييكما كرد عف الصحابة كالتابعيف رضكاف اهلل 
القدر إال خرج مف  في" ما غبل أحد  -رضي اهلل عنيما  -قاؿ عبد اهلل بف عباس  ،القدر

 (4) .اإليماف "

جرم في ،فبل تجادلكىـ ،التكذيب بالقدر ،أىؿ الصبلة عمىباب شرؾ فتح كقاؿ أيضا " 
 (5) .أيديكـ " عمىشركيـ 

 أخبرني عف القدر.  :رضي اهلل عنو قاؿ عميان كجاء رجؿ 
  .فبل تسمكو ،طريؽ مظمـ :قاؿ
 .أخبرني عف القدر :قاؿ
 .بحر عميؽ فبل تمجو :قاؿ
 .أخبرني عف القدر :قاؿ
 (6) .ةسر اهلل فبل تكمف :قاؿ
 
 
 

                                                           

كجيو، كفقئ أم بخص،  فىماف يشبو فقأ حب الر   أم فغضب، فاحمر كجيو مف أجؿ الغضب احمراران ( 1)
 (. 3/461غريب الحديث )ج فىانظر: ابف األثير، النياية 

فى النياية ابف األثير، انظر:  إذا اشييت أف يككف لؾ مثؿ ما لو، يقاؿ غبطت غبطة الرجؿ أغبطو غبطان ( 2)
 (. 3/339)جغريب الحديث 

 ([. 85، ح 1/33]ابف ماجو، سنف ابف ماجو، )( 3)
 (. 1/632شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة )ج فىركاه البللكائى ( 4)
  (.2/868كتاب الشريعة )ج فىركاه اآلجرم ( 5)

 (. 2/844الشريعة )ج فى، كاآلجرم (1/629شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة )ج فىركاه البللكائي ( 6)
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 فيوثـ نظرت  ،القدر فتحيرت في" نظرت  :أنو قاؿ -رحمو اهلل  -(1) كعف كىب بف منبو
 (2) .كأجيؿ الناس بالقدر أنطقيـ بو " ،القدر أكفيـ عنو فيككجدت أعمـ الناس  ،فتحيرت

التنقير كالبحث عف القدر ؛ ألف  " إنو ال يحسف بالمسمميف -رحمو اهلل  -كقاؿ اآلجرم 
بؿ اإليماف بما جرت بو المقادير مف خير أك شر كاجب  ،ر مف أسرار اهلل عز كجؿالقدر س

ذب بمقادير اهلل الجارية فيك ،ثـ ال يأمف العبد أف يبحث عف القدر ،العباد أف يؤمنكا بو عمى
 (3) .ضؿ عف طريؽ الحؽ "في ،العباد عمى

لـ يطمع  ،خمقو في ىتعال" كأصؿ القدر سر اهلل  أيضان  -رحمو اهلل  -كيقكؿ الطحاكم 
 ،كسمـ الحرماف ،ذلؾ ذريعة الخذالف فيكالتعمؽ كالنظر  ،كال نبي مرسؿ ،ذلؾ ممؾ مقرب عمى

عمـ القدر  لطك  تعالىفإف اهلل  ،فالحذر كؿ الحذر مف ذلؾ نظرا كفكرا ككسكسة ،كدرجة الطغياف
 (4) ... ".كنياىـ عف مرامو ،عف أنامة

ذلؾ أنو عندما  عمىكالدليؿ  ،إليو ىذا المسمؾ كدعا كقد سمؾ اإلماـ الشككاني رحمو اهلل
 فىك  فيياكره الخكض  ،خيرىا كشرىا ،حسنيا ك قبيحيا ،سئؿ عف مسألة خمؽ األفعاؿ
كثير مف  فيكأكد رحمو اهلل أف الجيؿ  ،كتنكعت مسالكيا ،تفاصيميا؛ ألنيا طالت ذيكليا

كلـ  ،تعبد اهلل بيا أحدا مف عبادهمضايؽ لـ ي فيكالدخكؿ  ،المكاطف خير مف تكمؼ العمـ بيا
فبل  ،ىذه المسألة كنظائرىا في ،ثـ الذيف يمكنيـ ،ثـ الذيف يمكنيـ ،يسعو ما كسعو خير القركف

 (5).عميوكسعو اهلل 
أثبت مراتب القضاء كالقدر  -رحمو اهلل  -أف الشككاني  ىذا المبحث فياؼ كنياية المط  

 ،المكح المحفكظ فيككتابتو ليا  ،ياء قبؿ إيجادىامرتبة عممو عز كجؿ باألش :كىي األربع
 ،كؿ شيء قدير عمىكىك  ،كأنو الخالؽ لكؿ شيء ،كؿ شيء عمىكمشيئة النافذة كقدرتو الكاممة 

ك  منيج السمؼ أىؿ السنة كالجماعة عمىفيك  لىاكبالت ،تعالىسبحانو ك  كال خالؽ كال رب سكاه
 .ذلؾ فيماء أىؿ السنة ككافة عم  -رحمو اهلل  -يتفؽ مع ابف كثير

 
                                                           

مارم، أبك عبداهلل، مؤرخ، كثير األخبار عف الكتب القديمة، عالـ عاني الذبناكم الصنكىب بف منبو األ( 1)
األعياف ابف خمكاف، كفيات (، 8/125األعبلـ )ج الزركمي،ف كال سيما اإلسرائميات. انظر:األكليبأساطير 

 (. 6/35)ج
 (. 1/145يدة الطحاكية )جالطحاكم، شرح العق( 2)
 (. 2/702اآلجرم، الشريعة )ج( 3)
 (. 1/249الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية )ج( 4)
  (.202-1/200جكاب مسائؿ عالـ ببلد عسير )ج فىالعذاب النمير الشككاني، انظر: ( 5)
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 المبحث الثاني
 الفرد والمجتمع عمىفوائد اإليمان بالقدر وأثره  

 : مطمبان فيوو 
 فوائد اإليمان بالقدر  :المطمب األول

، كاآلخرة الدنيا في تنفعو، المسمـ اإلنساف حياة في جدان  كثيرة كتمرات فكائد لو بالقدر اإليماف إف
 : الفكائد ىذه كمف

 ىذه لمشاؽ اإلنساف يتعرض عندما الحياة ىذه في القمؽ كعدـ، كارتياحو قمبال طمأنينة -1
 يؤمف ال مف بخبلؼ، لو راد كال منو بد ال مقدر فيك يصيبو ما أف عمـ العبد ألف؛  الحياة

 كيحاكؿ، بالحياة يتبـر حتى، القمؽ كيزعجو، كاألحزاف اليمكـ تأخذه فإنو؛  كالقدر بالقضاء
 . منيا الخبلص

مخجخمحجحمجحجمثهتمتختحتجتهبمبُّ   عالىت قاؿ
 ما قدر أنو سبحانو أخبر اآلية ىذه فىف [،22: حديد]ال َّ جضمصخصحصمسحسخسجس

 مف الحكمة أف بيف ثـ، كقكعو مف بد ال كمكتكب مقدر فيك؛  األنفس فىك  المصائب مف يجرم
 حصكؿ ندع نفرح كال، المصائب عند نأسؼ ك نجزع فبل؛  نطمئف أف ألجؿ بذلؾ لنا إخباره
 (1) .الرخاء عند كالشكر، المصائب عند الصبر عمينا الكاجب بؿ، النعـ

 خمقو في السابؽ قدره عف تعالى يخبر"  الكريمة لآلية بيانو في تعالى اهلل رحمو كثير ابف قاؿ
 اآلفاؽ في أم" حجمثهتمتختحتجتهبمب" فقاؿ البرية يبرأ أف قبؿ
 . النسمة كنبرأ الخميقة نخمؽ أف ؿقب مف أم" حسجسمخجخمحجحمج" نفكسكـ فىك 

 ما طبؽ ليا ككتابتو ككنيا قبؿ األشياء تعالى عممو أف أم" جضمصخصحصمس" كقكلو
 كيؼ كاف لك يكف لـ كما يككف كما كاف ما يعمـ ألنو؛  كجؿ عز اهلل عمى سيؿ حينيا في يكجد
 (2) ". يككف كاف

 

                                                           

  (.1/301جصحيح االعتقاد ) إلىاإلرشاد الفكزاف،  :انظر (1)

  .(8/26جقرآف العظيـ )ابف كثير، تفسير ال (2)
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 أـ في كثبت، كقدره قضاؤه بذلؾ سبؽ قد المصائب مف العباد بو يصاب ما أف سبحانو ففبي  
ف، الكتاب  (1) .عسير غير يسير اهلل عمى كثرتو عمى الكتاب في إثباتيا كا 

 تزلزلو ال صادؽ كيقيف ثابت بقمب الحياة مشاؽ كاستقباؿ، األزمات مكاجية عند الثبات"  -2
 قاؿ كما، مبكتق كامتحاف ابتبلء دار الحياة ىذه أف يعمـ ألنو؛  األعاصير تيزه كال األحداث
 (2) .[2الممؾ: ] َّمهجهينىنمنخنحنجنُّ   تعالى

 أحسف أييـ كيختبرىـ ليبمكىـ، العدـ مف الخبلئؽ أكجد أنو"  اآلية معنى في كثير ابف قاؿ
  (3)".عمبلن 
 ألف: كقيؿ، ليا عارضة كالحياة، الحياة عدـ األشياء أصؿ ألف؛  الحياة عمى المكت كقدـ" 

 (4) ". لمقير أمر المكت
 أيكـ يختبركـ مف معاممة ليعاممكـ كالحياة المكت خمؽ أم" مهجهينىن" كلوق

 أيكـ كقيؿ، خكفان  منو كأشد ذكران  لممكت أكثر أيكـ ليبمككـ كقيؿ، ذلؾ عمى جازيكـفي، عمبلن  أحسف
 (5) .محارمو عف كأكرع اهلل طاعة إلى أسرع

 ألف؛  أركانو كامؿبت الشخص إيماف صحة كالقدر بالقضاء اإليماف فكائد أعظـ كمف"  -3
 (6) ". بيا إال يتحقؽ ال التي الستة اإليماف أركاف مف بذلؾ اإليماف

 كالظممة، الخير خالؽ النكر أف زعمكا فالمجكس، الشرؾ مف الخبلص طريؽ بالقدر اإليماف -4
 كعبل جؿٌ  اهلل مع خالقيف أثبتكا فيـ، العباد أفعاؿ يخمؽ لـ اهلل إف: قالكا كالقدرية، الشر خالقة
 (7) .هلل تكحيد الصحيح الكجو عمى بالقدر كاإليماف، شرؾ كىذا

 في يمضي اهلل سبيؿ في فالمجاىد، كالشيامة كالقكة كاإلنتاج العمؿ إلى اإلنساف يدفع أنو -5
  :تعالى قاؿ يؤخر ال جاء إذا كأنو، منو بد ال المكت أف يعمـ ألنو؛  المكت يياب ال جياده

 (8) .[78: ءنساال]   َّ مصخصحصمسخسحسجسمخجخُّ

                                                           

 .(5/211جالشككاني، فتح القدير ) :انظر (1)
  .(1/302جصحيح االعتقاد ) إلىإلرشاد لفكزاف، اا (2)
 .(8/176جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (3)
  (.5/308جفتح القدير )الشككاني،  (4)
 (. 5/308جالمرجع السابؽ ) (5)
  (.1/301جتقاد )صحيح االع إلىاإلرشاد الفكزاف،  (6)

 (. 1/364القرآف الكريـ )ج فىانظر: الصبلبي، الكسطية ( 7)
 (. 1/303صحيح االعتقاد )ج إلىاالرشاد الفكزاف، انظر: ( 8)
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 خشية القتاؿ عف قعد لمف حث فيوك "  الكريمة اآلية معنى في -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ
 ال كائنان  كاف إذ المكت فإف، الخشية مف كخامره، الجبف مف خالطو ما لفساد كبياف، المكت
 (1) ". محالو

 ما إال ينالو كال، أجمو جاء إذا إال يمكت لف أنو يعمـ بالقدر يؤمف فالذم: اإلقداـ ك الشجاعة -6
  (2).اهلل سبيؿ في كالمصائب األذل مف ينالو بما مباؿو  كال ابىي   غير قدـفي، لو كتب

 اهلل بقضاء كبلىما كالمسبب السبب ألف، األسباب فعؿ عند تعالى اهلل عمى االعتماد"  -7
 (3) ." كقدره

العظيمة كالقيـ الجميمة ما يعكد  يتبيف مما سبؽ ذكره أف اإليماف بقضاء اهلل كقدره لو مف الفكائد
 عمىكالثبات  ،مف الشجاعة كالصبر كاإلقداـ ،دنياه كأخرتو فياإلنساف المسمـ  عمىبالنفع 
  .تكحيد اهلل عز كجؿ ذلؾ أف اإليماف بو دليؿ صحة إلىباإلضافة  ،كاإلنتاج  ،المبدأ

 الفرد والمجتمع  عمىأثر اإليمان بالقدر  :المطمب الثاني
 نحك إيجابي بشكؿ المجتمع أفراد حياة تغير في الكبير األثر لو كقدره اهلل بقضاء افاإليم إف

  (4) :كالمجتمع الفرد عؿ كقدره اهلل بقضاء اإليماف آثار فمف، األفضؿ

 ".  بو باإليماف تعالىك  سبحانو اهلل تعبدنا مما فالقدر، كجؿ عز اهلل عبادة أداء"  -1

 ببعضيـ الجزع يؤدم ربما بالقدر يؤمنكف ال فالذيف، الصعاب كمكاجية كاالحتساب الصبر -2
، المخدرات إلى يمجأ كبعضيـ، مكسكسان  يصبح كبعضيـ، فج  يي  كبعضيـ، باهلل يكفركا أف إلى

 . نفسو يقتؿ كبعضيـ

 يتضعضع أك يتزعزع كال عنو يتخمى فبل، إيمانو يقكم بالقدر يؤمف فالذم، اإليماف قكة"  -3
  ". السبيؿ ذلؾ في نالو ميما

ىيميخيحييهجيىهمهجهينىنمنُّ   تعالى قاؿ كما، اليداية -4
 .[11: تغابفال] َّييٰذ

                                                           

 (.1/564الشككاني، فتح القدير )ج( 1)
 (. 1/364القرآف )ج فىالصبلبي، الكسطية ( 2)
  (.1/33العثيميف، عقيدة أىؿ السنة كالجماعة )جابف ( 3)
 إلىكاإلرشاد  الفكزاف، (،368 1/364اإلسبلـ )ج فىكتاب الكسطية  فىانظر: الصبلبي، ىذه اآلثار ( 4)

 (. 34-1/33(، الصبلبي، عقيدة أىؿ السنة كالجماعة )ج1/304صحيح االعتقاد )ج
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 اهلل بقضاء أنيا فعمـ مصيبة أصابتو كمف"  اآلية ىذا تفسير في تعالى اهلل رحمو كثير ابف قاؿ
 في لىد الدنيا مف فاتو عما كعكضو قمبو اهلل ليدف، اهلل لقضاء كاستسمـ كاحتسب فصبر، كقدره

 (1) ". منو خيران  أك، منو أخذ كاف ما عميو يخمؼ كقد، صادقان  ان كيقين، مبوق
 لمصبر قمبو ييد عميو اهلل قدره ما إال يصيبو ال أنو كيعمـ يصدؽ كمف"  اهلل رحمو الشككاني قاؿ

 (2) ". بالقضاء كالرضا

، ذلؾ لو اهلل قدر إذا إال يفتقر ال كأنو، اهلل بيد كالغني الفقر كأف، بالقدر يؤمف فالذم، الكـر -5
 . الييب كال ينفؽ فإنو

 قد بشيء إال ينفعكه لف أنيـ لعممو، الناس ألجؿ يعمؿ ال بالقدر يؤمف فالذم، اإلخبلص -6
 . لو اهلل كتبو

 كؿ في بو الرجاء قكم، باهلل الظف حسف بالقدر فالمؤمف ،الرجاء كقكة باهلل الظف إحساف -7
 .أحكالو

 القـك إال اهلل مكر يأمف ال إذ، اهلل مف حذر عمى بالقدر فالمؤمف ،اهلل مف كالحذر الخكؼ -8
 يقمبيا الرحمف أصابع مف أصبعيف بيف القمكب فإف، ان كثير  كاف ميما بعممو يغتر فبل، الخاسركف

 . -كجؿٌ  عز- اهلل عند عمميا كالخكاتيـ يشاء حيث

 األحقاد كتزرع، بالمجتمعات تفتؾ التي األمراض مف كثير عمى يقضي بالقدر إليمافا -9
 إليمافو ؛ فضمو مف اهلل آتاىـ ما عمى الناس يحسد ال فالمؤمف، الحسد رذيمة مثؿ كذلؾ، مابيني
 منو كامتحاننا ابتبلءن  شاء مف كمنع شاء مف فأعطى، ذلؾ ليـ كقدر رزقيـ الذم ىك اهلل بأف منو
 . القدر عمى يعترض إنما، غيره يحسد حيف كأنو -كجؿ عز-

ىثنثمثزثرثُّ تعالى قاؿ كما عميو االعتمادك  هلل كاالستسبلـ قيفاليك  التككؿ - 11

" فاإلنساف إذا عمـ  (3) كقدره " ،" أم نحف تحت مشيئة اهلل[ 51: لتكبةا]   َّ يفىفيث
 عميوكأف كؿ ما نالو مف خير أك شر إنما ىك بقدر اهلل كقضائو ىانت  ،أف ما قدره اهلل كائف

 (4) .المصائب "

                                                           

 (. 8/173ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
 (.5/283الشككاني، فتح القدير )ج( 2)

 (.4/161ر، تفسير القرآف العظيـ )جابف كثي( 3)
 (.2/430الشككاني، فتح القدير )ج( 4)
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، هلل تكاضع ذلؾ غير أك، عمـ أك، جاه أك، بماؿ اهلل رزقو إذا بالقدر فالمؤمف ،التكاضع -11
نو، منو النتزعو اهلل شاء كلك، اهلل مف ىذا أف لعممو  .قدير شيء كؿ عمى كا 

 الككنية كأقداره، الشرعية اهلل أحكاـ عمى االعتراض مف السبلمة بالقدر اإليمافكمف أثار  -12
  .كمو ذلؾ في هلل كالتسميـ

 اهلل صمى - قكلو في كما دنيكم أك ديني خير كؿ عمى كالحرص، كراألم في كالحـز الجد -13
ف، تعجز كال، باهلل كاستعف ينفعؾ ما عمى احرص: " - كسمـ عميو  لك تقؿ فبل شيء أصابؾ كا 
 (1) ." فعؿ شاء كما اهلل قدر: قؿ كلكف ككذا كذا كاف كذا فعمت ىأن

 لكؿ الدافع ىك اهلل كأف، كحده اهلل فمف نعمة مف بو ما أف يعمـ بالقدر فالمؤمف ،الشكر -14
 كىك، ذلؾ لو قدر الذم المتفضؿ المنعـ ىك إذ اهلل شكر ذلؾ بسبب نبعثيف، كنقمة مكركه

 .الناس يشكر أال يعني ال كىذا لمشكر المستحؽ

 ال كضعؼ كنقص، قصكر ـفيي فالعباد: كالضراء السراء في سكاء المنيج عمى االستقامة -15
 .تقنطو ال كالمصيبة تبطره ال النعمة فإف، بالقدر آمف مف إال سكاء منيج عمى يستقيمكف

ف لممتقيف العاقبة أف قيفالي عمـ يعمـ بالقدر فالمؤمف ،الحؽ انتصار مف أسالي عدـ -16  قدر كا 
 ظممة طالت ميما طريقنان  إليو يعرؼ كال، قمبو إلى أسالي يدب فبل، محالة ال نافذ ذلؾ في اهلل

 .الباطؿ

 يرضى ال اليمة اليع تجده بالقدر فالمؤمف األليـ ، بالكاقع الرضا كعدـ، ليمةا عمك -17
ا لو يستسمـ كال األليـ ، بالكاقع  مف ألنو؛ بالقدر االحتجاج مجاؿ ليس ىذا أف إذ، بالقدر محتجًّ

 يحتـ بالقدر إيمانو إف بؿ؛ المعائب دكف المصائب عند يسكغ إنما بالقدر كاالحتجاج، المصائب
 . كاستطاعتو قدرتو حسب الكاقع ىذا لتغيير ان حثيث سعينا يسعى فأ عميو

 يقدره فيما -كجؿٌ  عز- اهلل حكمة لئلنساف يكشؼ الحقيقة كجو عمى بالقدر اإليماف -18
مهجهينمنىنخنحنجنيمىمممُّ   تعالى قاؿ شر أك خير مف
 [216: بقرةال] َّٰرٰذييىيميحيخيجييهىه

 فيو لو كليس، شيئان  المرء يحب قد، كميا األمكر في اـع كىذا"   -رحمو اهلل  -كثير ابف قاؿ
 . كالحكـ الببلد عمى العدك استيبلء يعقبو قد، القتاؿ عف القعكد ذلؾ كمف. مصمحة كال خيره

                                                           

  ([.2664، ح 4/2052]مسمـ، صحيح مسمـ، )( 1)
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 في صبلحكـ فيو بما كأخبر، منكـ األمكر بعكاقب أعمـ ىك أم" ٰرٰذييىيمي"
  (1) ". كأخراكـ دنياكـ

، مكتكب رزقو أف يعمـ بالقدر فالمؤمف، المخمكقيف ؽرً  مف ركالتحر  كالقناعة النفس عزة -19
 حاكلكا ميما العباد كأف، كرازقو كحسبو فيوكا اهلل أف كيدرؾ، رزقو تكفييس حتى يمكت لف كأنو

 القناعة إلى بذلؾ نبعثيف، اهلل كتبو قد بشيء إال يستطيعكا فمف عنو منعو أك، لو الرزؽ إيصاؿ
 . النفس كعزة
 يضركنو ال الناس أف عمـ إذا المؤمف ألف؛  كالثراء اإلنتاج يتكفر بالقدر يمافباإل ككذلؾ -21
 يياب كال، يتكاكؿ لف فإنو؛  لو اهلل كتبو قد بشيء إال ينفعكنو كال، عميو اهلل كتبو قد بشيء إال

نما، ـعميي يعتمد كال المخمكقيف  . اهلل عمى يتككؿ كا 
متختجتحتهبمبخبجبحبهئمئخئحئجئُّ   يقكؿ حيث اهلل كصدؽ

 .[3: طبلؽال] َّمجحجمثهت
 نابو فيما باهلل كثؽ كمف: أم حسبو فيك اهلل عمى يتككؿ كمف"  اهلل رحمو الشككاني العبلمة قاؿ
 كال، شيء يفكتو ال، األمر مف دهيرى ما بالغ سبحانو اهلل أف: أم أمره بالغ اهلل إف، أىمة ما كفاه
 .ءشي يرده ال أمره نافذ اهلل كأف، مطمكب يعجزه

 تنتيي أجبلن  لمشدة سبحانو جعؿ فقد، مقداران  أك، كتكقيتان  تقديران  أم قدران  شيء لكؿ اهلل جعؿ قد
 (2) ". إليو ينتيي أجبلن  كلمرخاء، إليو
 كائف المكركه كأف، تعالى اهلل بقضاء ذلؾ أف عمـ متى ألنو، القمب كطمأنينة النفس راحة -21
 كأريح عيشان  أطيب أحد فبل، الرب بقضاء كرضي ،القمب كاطمأف، النفس ارتاحت، محالة ال

 .بالقدر آمف ممف طمأنينة كأقكل نفسا

 مف قدره بما اهلل مف نعمة ذلؾ حصكؿ ألف، المراد حصكؿ عند بالنفس اإلعجاب طرد -22
 .اإلعجاب كيدع، ذلؾ عمى تعالى اهلل شكريف، كالنجاح الخير أسباب

 بالنفع تعكد التي كالقدر بالقضاء إليمافا آثار مف كثير مف كقميؿ، ضفي مف غيض ىذا
 . كاآلخرة الدنيا في لو كالفبلح النجاح كتحقؽ، كالمجتمع الفرد عمى

 إذ بعد قمكبنا يزغ ال كأف، فضمو مف كيزيدنا، العقيدة ىذه عمى يثبتنا أف تعالى اهلل كنسأؿ
 . الكىاب ىك إنو رحمة منو لنا ييب كأف، ىدانا

                                                           

 (.1/573ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)

 (.5/289الشككاني، فتح القدير )ج( 2)



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
ابن  يرىسورة الرعد بين تفس فيالغيب 
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 الفصل الرابع
 ابن كثير والشوكاني يرىسورة الرعد بين تفس فيالغيب 

 
 بالرسائؿ اإليماف ركائز مف أساسية كركيزة،  اإليماف أركاف مف ركف بالغيب اإليماف

 العمـ لئلنساف سبيؿ ال التي الغيبية األمكر مف الكثير كالسنة الكتاب في جاء فقد، كميا السماكية
، كأفعالو كصفاتو تعالى اهلل عف كالحديث، كالسنة الكتاب في الثابت الكحي طريؽ عف إال بيا
 الغيبية اإليمانية الحقائؽ مف ذلؾ كغير كالميزاف كالصراط كالنار كالجنة كالنبييف المبلئكة كعف
 . - كسمـ عميو اهلل صمى - كرسكلو تعالى هللا عف الصادؽ بالخبر إال إلدراكيا سبيؿ ال التي
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 المبحث األول
 الغيب وأقسامو وأىميتو معنى 

 : مطالب ثالثة فيوو 
  واصطالحاً  الغيب لغةً  معنى :المطمب األول

 :لغةً  الغيب . أ

، كمغيبان  كغيكبان  كغيبان  غيبة عنو غاب: تقكؿ، صحيح أصؿ كالباء اءكالي الغيف( غيب)
 عمى كيدؿ، كغيب كغياب غيب الغائب كجمع. اهلل إال يعممو ال مما غاب ما: الغيب ذلؾ كمف
  (1) .بمده عف الرجؿ كغاب، كاستترت غربت إذا الشمس غابت: فيقاؿ، العيكف عف الشيء تستر

 كالغيب، غيب جمع كىك الغيف في الثبلث بالحركات الغيكب كقرئ"  القدير فتح في كجاء
 (2) ". ان جد ىيفكخ غاب الذم األمر ىك

 :الغيب اصطالحا   . ب

خنُّ قكلو فيفالغيب  ،مختمفة كلكنيا متكاممة ،تعريؼ الغيب أقكاؿ كثيرة فيقيمت 
كجنتو كناره  ،اآلخر اليكـأم يؤمنكف باهلل كمبلئكتو ككتبو كرسمو ك [ 3: بقرةال] َّ ىنمن
  .فيذا كمو غيب ،كيؤمنكف بالحياة بعد المكت كبالبعث ،كلقائو

  .القرآف فيكما ذكر  ،كأمر النار ،لغيب فما غاب عف العباد مف أمر الجنةأما ا :كقيؿ أيضا
 (3) .كقيؿ القدر ،كقيؿ الغيب االسبلـ ،كقيؿ مف آمف باهلل فقد آمف بالغيب ،كقيؿ الغيب القرآف

كاحد ؛ ألف جميع ىذه  معنى في" فكؿ ىذه متقاربة  -رحمو اهلل  -قاؿ ابف كثير 
 (4) .جب اإليماف بو "المذككرات مف الغيب الذم ي

 ما كؿ الغيب: فقاؿ كميا المعاني ىذه - عنو اهلل رضي - عباس بف اهلل عبد جمع كقد
 كالحساب، كالنار كالجنة، كالبعث المبلئكة مثؿ، بصرؾ عف غاب فيما بو باإليماف أمرت

 (5) .كالميزاف كالصراط

                                                           

الشككاني، (، 5/3321رب )ج(، ابف منظكر، لساف الع4/403انظر: ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج( 1)
 (.11/5569ال يجكز مف الغيبة )ج يجكز كما فيمارفع الريبة 

 .  (4/383)الشككاني، فتح القدير( 2)
 (.166-1/165انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 3)
  (.1/166المرجع السابؽ )ج( 4)

 (. 1/170ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 5)
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 كمبلئكتو باهلل نكاآم أم"  َّ ىنمنخنُّ قكلو تفسير فى  -رحمو اهلل  -الطبرم كقاؿ
 الغيب كأصؿ. كمو غيب فيذا، المكت بعد بالحياة كأمنكا، كلقائو كناره كجنتو األخر اليكـك  كرسمو
 (1) ". غيبان  يغيب فبل غاب: قكلؾ مف كىك، شيء مف عنؾ غاب ما كؿ
 اهلل صمى - الرسكؿ أخبر مما بالحكاس يدرؾ ال ما بالغيب المراد"  عاشكر ابف اىرالط   قاؿ
 ك كالشياطيف المبلئكة ككجكد كصفاتو اهلل كجكد مثؿ، سيقع أك كاقع بأنو صريحان  - كسمـ ميوع

 (2) ". بعممو اهلل استأثر كمما، الساعة أشراط
  :التعريفات ىذه كمف، التعريفات مف بالعديد الغيب العمماء عرؼ كأيضان 

 عميو بينص   لـ ما فمنو،  ؿالعق بداىة تقتضيو كال، الحكاس تحت يقع ال ما: " األكؿ التعريؼ
 كالحؽ دليؿ عميو بنص   ما كمنو، مثبل القدر كعمـ سبحانو الخبير المطيؼ بعممو كتفرد، دليؿ
 (3) ". العبل كصفاتو تعالى

 (4) ". شيدكىا ما كالشيادة، العباد شيكد عف غاب ما الغيب: " الثاني التعريؼ

 الذم األمر كىك،  عمينا فيكخ حكاسنا عف غاب ما ىك أنو الغيب تعريفات مف القكؿ كخبلصة
 فى سكاء الشرع فى عميو يدؿ ما كجكد مع العقؿ بديية تقتضيو كال ،كجؿ عز اهلل إال يعممو ال

 . إلخ كالصراط كالميزاف كالنشكر كالحساب بالمبلئكة اإليماف مثؿ السنة أك الكتاب

ىقيفىفيثُّ الرعد سكرة فى أسماؤه كتقدست ثناؤه جؿ   اهلل قاؿ
.[9: رعدال] َّيق

أم يعمـ كؿ شيء مما يشاىده "يفىفيثقاؿ ابف كثير رحمو اهلل " كقكلو "
(5).منو شيء " عميو فىكال يخ ،العباد كمما يغيب عنيـ



أك كؿ  ،قاؿ الشككاني رحمو اهلل " أم عالـ كؿ غائب عف الحس ككؿ مشيكد حاضر
(6)." ـٌ ما ىك أع عمىمعدكـ كمكجكد كال مانع مف حمؿ الكبلـ 



                                                           

 (.1/237مع البياف )جالطبرم، جا( 1)
 (.1/227ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج( 2)
 (.1/117األلكسي، ركح المعاني )ج( 3)
 (. 5/172ابف تيمية، درء تعارض العقؿ مع النقؿ )ج( 4)
 (. 1/661ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 5)
  (.3/94الشككاني، فتح القدير )ج( 6)
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مئخئجئحئييىيمينيزيريٰىينىنننُّتعالىكقاؿ 

.[22: حشرال]َّهئ

كال إلو  ،فبل رب غيره ،أنو الذم ال إلو إال ىك تعالى" أخبر  -رحمو اهلل  -قاؿ ابف كثير 
يعمـ جميع  :" أمجئحئييىي"كأنو ،ككؿ ما يعبد مف دكنو فباطؿ ،لمكجكد سكاه

السماء مف جميؿ  فىاألرض كال  فىشيء  عميو فىا فبل يخالكائنات المشاىدات لنا كالغائبات عن
(1).الظممات " فىر الذ   حتى ،كحقير كصغير ككبير



ىذا تقرير  فى" ك ميزيريٰىينىننن"  -رحمو اهلل  -قاؿ االماـ الشككاني
 ،عالـ ما غاب مف اإلحساس كما حضر:" أمجئحئييىي" ،لمتكحيد كدفع لمشرؾ

 عمىدـ الغيب كقى  ،اآلخرة كالدنيا :كقيؿ ،ما كاف كما يككف :كقيؿ ،عالـ السر كالعبلنية :كقيؿ
 (2)." كجكدان  الشيادة لككنو متقدمان 

حمجمهلخلملحلجلمكلكخكُّ أيضان  تعالىكقاؿ 
 ،ةفيمنيا خا عميو فىال تخ كمف ذلؾ أعماالن  ،" أم أنو عالـ بكؿ شيء[38: فاطر] َّ خم
: نعاـاأل]َّىنمنخنحنجنيمُّاؿ سبحانوكما ق الدنيا لـ تعممكا صالحان  إلىفمك ردكـ 

28]".

ؿ لما قبمو ؛ ألنو إذا عمـ مضمرات الصدكر كىي عميت،"خمحمجمهل"
(3) ."األكلىعمـ ما فكقيا ب ،مف كؿ شيء فىأخ



" أم المدبر ليذه [ 6: سجدةال]َّ زيريٰىينىنننُّكقكلو
.كصغيرىا ككبيرىا ،يرىاجميميا كحق إليويرفع  ،أعماؿ عباده عمىاألمكر الذم ىك شييد 

 "زي"،كدانت لو العباد كالرقاب ،" الذم عز كؿ شيء فقيره كغمبوريكىك "
(4) .عزتو " فىرحيـ  ،رحمتو فىفيك عزيز  .بعباده المؤمنيف



                                                           

 (.8/79لعظيـ )جابف كثير، تفسير القرآف ا( 1)
 (.5/246الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
 (.4/405المرجع السابؽ )ج( 3)
  (.6/360ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 4)
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التيديد ؛ ألنو سبحانو إذا عمـ بما يغيب  معنى :ىذا فى" ك   -رحمو اهلل  - قاؿ الشككاني
العزيز  ،فيك مدبر األمر بما تقضيو حكمتو :أك ،ؿ بعمموفيك مجاز لكؿ عام ،كما يحضر
 (1) .الرحيـ بعباده " البالقاىر الغ

 فىشيء  عميو فىكال يخ ،السمكات كاألرض فىيعمـ كؿ غائبة  تعالىيتبيف مما سبؽ أف اهلل 
مجازم كؿ إنساف  تعالىكىك  ،فيك يعمـ جميع الكائنات التي نشاىدىا كالغائبة عنا ،ىذا الكجكد

ف شران  فخيران  إف خيران  ،بعممو  .بذات الصدكر عميـ ة كىك فيخا عميو فىفبل تخ ،فشر كا 

 أقسام اإليمان بالغيب  :المطمب الثاني
كمنيا  ،كمنيا ما كاف باعتبار الزماف ،منيا ما كاف باعتبار العمـ كالمعرفة :أقساـ متعددة لمغيب

 باعتبار الكركد. 

 :رفتوباعتبار عممو ومع :التقسيم األول

 -:قسمين إلىوينقسم 

 : الغيب النسبي :األول

 ،ذلؾ الماضي كالمستقبؿ فىكيدخؿ  ،عالـ الشيادة فىما غاب عف الحكاس  كىك
فيك غيب بالنسبة لمف لـ  ،ككذلؾ األمر بالنسبة لمحاضر ،فكبلىما غيب بالنسبة لمحكاس 

 .لمف عاصره كعاشو لكنو ليس غيبان  ،يشاىده

 ،كبعض الناس تعمـ أشياء ال يعمميا بقية الناس ،يعمميا اإلنسافأشياء ال  فالجف تعمـ
  .كالعمماء يتفاكتكف كىكذا

خلُّتعالىنحك قكلو  ،الشياطيف كالجف كما جاء مف أخبارىـ :كمف أمثمة ىذا القسـ
ىهيهمهجهينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجميلىلمل
(2)[3-1: لجفا]َّ ٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذييىيميخيحيجي



                                                           

 (. 285-4/284الشككاني، فتح القدير )ج( 1)
يامة بيف (، العطار، أشراط الساعة كأحداث يـك الق1/81ة )جفيقراءة معر  –انظر: الجميند، الكحي كاإلنساف ( 2)

 الفتاكلمجمكع ابف تيمية، (، 1/10(، الشحكذ، أركاف اإليماف )ج1/3التأصيؿ الديني كالعقمي )ج
  (.16/110)ج
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أف الجف استمعكا القرآف  :أف يخبر قكمو -كسمـ  عميواهلل  صمى -رسكلو  آمران  الىتعفينا يقكؿ 
  .فآمنكا بو كصدقكه كانقادكا لو

" أم فعمو ٰىٰرٰذيي" ،طريؽ السداد كالنجاح  إلىأم "جهينىنقكلو "
أم قالت  ،عف اتخاذ الصاحبة كاألكالد تعالى :" أمٌٍَُِّّّّّ " ،كأمره كقدرتو

(1).حيث أسممكا كآمنكا بالقرآف عف اتخاذ الصاحبة كالكلد ،جبللو كعظمتو تعالى تنزه الرب :الجف


حيث أمنت الجف بسماع القرآف  ،قاؿ اإلماـ الشككاني " كىذا تكبيخ لمكفار مف بني آدـ
كلـ ينتفع  ،كآمنكا بو ،كأدرككا بعقكليـ أنو كبلـ اهلل ،كانتفعكا بسماع آيات يسيرة منو ،مرة كاحده
أكقات  فىـ عمييكتبلكتو  ،نس ال سيما رؤسائيـ كعظماؤىـ بسماعو مرات متعددةكفار اإل

كقتميـ أقبح  ،ال جـر صرعيـ اهلل أذؿ مصرع  ،يتمكه بمسانيـ ،مختمفة مع ككف الرسكؿ منيـ
 (2) .كلعذاب اآلخرة أشد لك كانكا يعممكف " ،مقتؿ

 كالكؼ ،أمكرىـ مف الصحيح ليؿبالد ثبت بما اإليماف يجب الذم الغيب مف الجف أف شؾ كال" 
مقحقمفخفحفجفُّتعالىكقد قاؿ  ،بالغيب الرجـ مف ألنو ؛ الدليؿ عميو يدؿ لـ اعمٌ 
(3)". [36: سراءاإل] َّجمهلملخلحلجلمكلكخكجكحك



فما غاب  ،بيذا النكع مف الغيب النسبي متفرع عف عبلقتو بعالـ الشيادة العقؿ " كعبلقة
مف  كما تكاتر العمـ بو عف األمـ الماضية .عند العمـ بو بمقتضاه عنا كجربو غيرنا لزمنا العمؿ

المشاىدات العممية  عمىكما يتنبأ بو العمماء بناء  ،أخبار األنبياء عنيـ ىك مما يمـز العمـ بو
 (4) .المتكررة ىك مف ىذا القبيؿ "

عممو في ،عالـ الشيادة فىإذف يتبيف مما سبؽ أف الغيب النسبي ىك ما غاب عف حكاسنا 
  .ذلؾ فىكالناس يتفاكتكف  ،بعض المخمكقات دكف بعضيا

 

 

 
                                                           

 (.8/237انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
 (.5/363الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
 ( 1/470كجكد الجف )ج فىالشككاني، بحث ( 3)
 (. 1/81نساف )جالجميند، الكحي كاال( 4)
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 :الغيب المطمق :الثاني

أك ىك ما استأثر اهلل  ،العمـ بو عف طريؽ الحكاس بحاؿ ما إلى" كىك ما ال سبيؿ لمعقؿ 
ٌٍّّٰىٰرٰذييىيميخيُّتعالىقاؿ  ،بعممو كحجبو عف جميع خمقو

(1).[65: نمؿال]ََُّّّ


نما ىك خاص باهلل  ،ال نبي كال ممؾ ،كف أف يعممو أحد مف المخمكقاتكىذا النكع ال يم   .تعالىكا 

 ،كالمكت مف حيث زمانو كمكانو كسببو ،العمـ بكقت قياـ الساعة :كمف أمثمة ىذا القسـ
مفخفحفجفمغجغمعُّتعالى. قاؿ (2) اهلل بو نفسو ىكبعض ما سم  

حنخنجنممخمحمجمملهلخلحلجلمكلكحكخكجكمقحق

(3).[34: لقماف]َّ مهجههنمن


ىنمنخنحنيمجنىمممخمحميلجمىلملخلُّ:تعالىكقاؿ 
.[63: حزاباأل]َّجهين

إذا سئؿ  -كسمـ  عميواهلل  صمى -نبيو  تعالى" ىنا أمر  تعالىقاؿ ابف كثير رحمو اهلل 
يعمـ جمية  :أم ،؛ فإنو ىك الذم يجيميا لكقتيا تعالىاهلل  إلىأف يرد عمميا  ،عف كقت الساعة

ممخمُّكليذا قاؿ ،تعالىإال ىك  ،ذلؾ أحدان  أم ال يعمـ ،التحديد عمىيككف  ىمتك  ،أمرىا

أىؿ السماكات كاألرض أنيـ ال  عمىأم ثقؿ عمميا  [187: عراؼاأل]َّحنخنجن
(4).يعممكف "



خنحن أنيا قريبو " تعالىلكف أخبره  ،الذم يقيميا إلىرد عمميا  فى" فاستمر الحاؿ 
(5)." [1: قمرال]َّ جتهبمبخبُّ:كقاؿ أيضا"جهينىنمن



                                                           

 (. 1/82الجميند، الكحي كاإلنساف )ج( 1)
 (. 1/3(، العطار، أشراط الساعة )ج1/10انظر: الشحكذ، أركاف اإليماف )ج( 2)
تقدـ الحديث عف ىذه اآلية بشكؿ مفصؿ عند التحدث عف مراتب القضاء كالقدر )مرتبة العمـ( صفحة ( 3)
(240 .) 
 (.3/518يـ )جابف كثير، تفسير القرآف العظ( 4)
  (.6/483المرجع السابؽ )ج( 5)
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استئثار اهلل سبحانو بعمـ الساعة  فىفتح القدير " ك  فى -رحمو اهلل  -كقاؿ الشككاني 
(1).كتدبير بميغ كسائر األشياء التي أخفاىا اهلل كاستأثر بعمميا " ،حكمة عظيمة



[26: جفال]َّ حلجلمكلكخكحكجكُّ:تعالىكقاؿ 

نو ال يطمع أحد مف خمقو ك  ،يعمـ الغيب كالشيادة تعالىفيك  شيء مف عممو إال مما  عمىا 
 (2).عميوأطمعو اهلل 

الغيب الذم  عمىال يطمع  ،أف عمـ كقت العذاب عمـ غيب ال يعممو إال اهلل معنىكال
 (3) .منيـ يعممو أحدان 

كعبل إال  اهلل جؿ   فييا" كالغيب المطمؽ ىك صفة مف صفات اهلل الذاتية التي ال ينازع 
ٰذييىيميخيُّتعالىقاؿ اهلل  ،عمـ الغيب إال كافر فىكعبل  ينازع أحد اهلل جؿ   ال ،كافر
كؿ عمـ الغيب هلل  :يعني ،كىذا أسمكب حصر،[65: نمؿال]ٌٍََُّّّّّٰىٰر
 فىكنازع اهلل  ،ىذه الصفة فقد كفر ؛ ألنو كذب القرآف  فىكعبل  فمف نازع اهلل جؿ   ،جؿ كعبل

.دكف غيره " كعبل صفة يختص بيا اهلل جؿ  
(4)

 
كال،ىكإاليعمموفبلبعمموكجؿ  عزاهللاستأثرالمطمؽالغيبأفذلؾفىالقكؿخبلصة

جعمظُّقكلوفىالمذككرالخمسالغيببمفاتيحىيسمماكىذا،بولمعمـلمعقؿسبيؿ

هلملخلحلجلمكلكحكخكجكمقحقمفحفخفجفمغجغمع

[59: األنعاـ]َّ ٰهمهجههنمنخنحنجنممخمحمجم

  الزمان باعتبار: الثاني التقسيم

 -: أقسام ثالثة إلى وينقسم

، السماكية كالرساالت، نشيدىا لـ التي الماضية التاريخية كاألحداث، الماضي غيب: األول
 كالسماع القراءة خبلؿ مف نعممو أف اليكـ يمكننا الغيب كىذا، األمكر ىذه كغير، كاألنبياء

                                                           

 (.2/311ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ) (1)
 (. 8/246انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 2)
 (.5/372فتح القدير )جالشككاني، انظر: ( 3)
 (. 20/10عبد الغفار، أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة )ج( 4)
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 عميو يكسؼ كقصة،  َّ خبحبُّ تعالى قكلو ؾذل كمف، ذلؾ كغير األثار كمشاىدة
 . السبلـ

مصخصحصمسخسحسمخجسجخمحجحمجحجُّ تعالى قاؿ

 .[44آؿ عمرآف: ] َّ معجعمظحطمضخضحضجض

 أطمعو بعدما، الصمكات أفضؿ عميو لرسكلو تعالى قاؿ"  - اهلل رحمو - كثير ابف قاؿ
حصمسخسحس، "ؾيعم نقصو أم" مخجسجخمحجحمجحج" األمر جمية عمى

 يا عندىـ كنت ما: أم" معجعمظحطمضخضحضجضمصخص
 لما ان كشاىد حاضران  كنت كأنؾ ذلؾ عمى اهلل أطمعؾ بؿ، لجر  عما معاينة عنيـ فتخبرىـ محمد
 (1) ". األجر فى لرغبتيـ كذلؾ، يكفميا أييـ مريـ شأف فى اقترعكا حيف أمرىـ مف كاف

 أف أستطيع ال يءش كؿ كىك، حكاسنا تحت يقع ال شيء كؿ كىك ،الحاضر غيب: الثاني
 . المتطكرة اإلعبلـ ككسائؿ، المعرفة كسائؿ خبلؿ مف ذلؾ معرفة يمكف لكف، كأعرفو عميو أطمع

ٰذييىيميخيُّ   تعالى قاؿ. تعالى اهلل إال يعممو ال ما كىك، المستقبل غيب: الثالث
منُّ تعالى قاؿ الجف حتى يعممو ال كىذا، [ 65: نمؿال] ٌٍََُّّّّّٰىٰر

 (2)[14: سبأ] َّ هبمبهئمئهيميخيحيجيٰهمهجههن

 مف، ليـ ظير: أم الجف تبينت، سقط: أم رخ   فمما"  تعالى اهلل رحمو الشككاني قاؿ
 المييف العذاب فى لبثكا ما الغيب يعممكف كانكا لك أف الجف عممت: أم: عممتو إذا الشيء تبينت
 طكيمة مدة مكتو بعد بثكايم كلـ، بمكتو لعممكا الغيب يعممكف أنيـ مف يزعمكنو ما صح لك: أم
 تعالى كقاؿ ،(3) ". ميت ذاؾ إذ كىك، لو كالطاعة، بو أمرىـ الذم العمؿ فى المييف العذاب فى

 (4) .[73: نعاـاأل] َّخلملحلجلُّ
                                                           

 (.2/42لقرآف العظيـ )جابف كثير، تفسير ا( 1)
أشراط الساعة كأحداث يـك القيامة العطار، (، 1/137انظر: الخضير، المعتصر شرح كتاب التكحيد )ج( 2)

 (. 1/4)ج
 (.4/365الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
تـ الحديث عف ىذه اآلية بشكؿ مفصؿ عند الحديث عف مراتب القضاء كالقدر )مرتبة العمـ( صفحة ( 4)
(241.)  
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 يكجد ال أنو، فقط كحده سبحانو هلل المستقبؿ غيب كبخاصة الغيب عمـ أف سبؽ مما يتبيف
رادتو كقدرتو اهلل مشيئةب إال الغيب يعمـ الككف ىذا فى مخمكؽ  يسترقكف الذيف الجف حتى، كا 
 منسأتو خرت حتى سميماف سيدنا بمكت يعممكا لـ أنيـ ذلؾ مف أدؿ   كال، الغيب يعممكف ال السمع
 مات قد أنو ليـ تبيف فحينيا،  الكقت مركر مع ضةاألرى  أكمتيا عندما، عصاه كقعت حتى أم

 . المييف العذاب فى لبثكا ما الغيب يعممكف كانكا لك كأنيـ الغيب يعممكف ال كأنيـ

 -: الورود حيث من: لمغيب الثالث التقسيم
 -:قسميف إلى كينقسـ

 . اإلسبلـ ممة مف كيخرج منكره كيكفر، اإليماف ركف كىك القرآف فى جاء ما غيب: أكال

ف، منكرىا كفر متكاترة كانت فإف، الصحيحة السنة فى جاء غيب: ثانيا  فسؽ أحادية كانت كا 
 (1) .يكفر كلـ منكرىا

 أىمية اإليمان بعالم الغيب  :المطمب الثالث
 : يمي فيما األىمية ىذه ىكتتجم، المسمـ اإلنساف حياة فى كبيرة أىمية الغيب بعقيدة لئليماف

، الغيبية األمكر مف كميا اإليماف أركاف ألف؛  كمو اإليماف أساس ىك بالغيب اإليماف أف
 آيات أكؿ فى جاء كما،  المتقيف المؤمنيف صفات مف بالغيب اإليماف أف جؿ  ك  عز اهلل فبي   كقد
 [3 البقرة:] َّ يهىهمهجهينىنمنخنُّ تعالى قاؿ البقرة سكرة

 فى يستعمؿ كقد، المحض   التصديؽ عمى طمؽفي المغة فى اإليماف أما"  كثير ابف قاؿ
[ 61: بةتك ال] َّ مظحطمضخضُّ تعالى قاؿ كما، ذلؾ بو كالمراد، القرآف

، [ 17: يكسؼ] َّزبربيئىئنئمئزئُّ ألبييـ يكسؼ إخكة قاؿ ككما

 َّ جميلىلملخلُّ كقكلو؛  األعماؿ مع مقركنان  استعمؿ إذا ككذلؾ
 كقكالن  اعتقادان  إال يككف ال المطمكب الشرعي فاإليماف مطمقان  استعمؿ إذا فأما [25: نشقاؽاإل]

 . كعمبلن 

 أف إلى ترجع صحيحة ككميا، فيو السمؼ عبارات تاختمف فقد ىنا ىا المراد الغيب كأما
أي ٌؤمنون باهلل ومالئكته [ 3: البقرة] َّ ىنمنخنُّقوله  فىفالغٌب ،  مراد الجميع

                                                           

 (. 1/151تعريؼ عاـ بديف االسبلـ )جالطنطاكم، (، كانظر: 1/3انظر: العطار، أشراط الساعة )ج( 1)
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فهذا كله  ،وبالبعث كيؤمنكف بالحياة بعد المكت ،كجنتو كناره كلقائو ،اآلخر اليكـكرسمو ك وكتبه 

  .غٌب

  .القرآف فىكما ذكر  ،كأمر النار ،ف أمر الجنةفما غاب عف العباد م أما الغيب :كقيؿ أيضا

 .كقيؿ القدر ،كقيؿ الغيب االسبلـ ،كقيؿ مف آمف باهلل فقد آمف بالغيب ،كقيؿ الغيب القرآف

كاحد ؛ ألف جميع ىذه المذككرات مف الغيب الذم يجب  معنى فىفكؿ ىذه متقاربة 
 (1)".اإليماف بو

 لممتقيف كصؼ ىك"  َّ ىنمنخنُّ لىتعا قكلو فى -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ
 (2) ". كاشؼ

 متعمقات مف غيره دكف بالغيب اإليماف بالذكر ص  كخي "   -رحمو اهلل  -عاشكر ابف قاؿ
 بو تخبر ما إمكاف اعتقاد فى األصؿ ىك الحس عف غاب ما أم بالغيب اإليماف ألف؛  اإليماف
 فيما كلمنظر الرسكؿ دعكة لسماع تصدل المرء بو آمف فإذا ،العمكم كالعالـ اهلل كجكد عف الرسؿ
 عالـ الماديات عالـ كراء ليس أف يعتقد مف كأما ،األدلة إدراؾ عميو فسيؿ ،تعالى اهلل عف يبمغو
 اهلل بكجكد اإليماف إلى الدعكة عف اإلعراض عمى نفسو راضى  فقد،  الطبيعة كراء ما كىك آخر
 َّمئزئرئُّّٰ :قالكا الذيف بالدىرييف المسمكف كىـ المادييف حاؿ كاف كما اآلخرة كعالـ

 (3)".[24الجاثية: ]

 فالغيب. الدنيا فى المخمكقات عف تميزه التي اإلنساف خصائص أىـ مف بالغيب اإليماف أف كما
، بالككف ربطوفي، يبصر كال يعمـ ال كما، كيبصر منو يعمـ ما، فيوكخ ظاىره، كمو بالكجكد يصؿ

 . عميقيف كتكافؽ تناغـ فى، كمستقبمو كحاضره بماضيو

 تجاكزيف ،اإلنساف يجتازىا التي العتبة ىك بالغيب اإليماف"   -رحمو اهلل  -قطب سيد يقكؿ
 الكجكد أف يدرؾ الذم اإلنساف مرتبة إلى ،حكاسو تدركو ما إال يدرؾ ال الذم الحيكاف مرتبة
 امتداد ىي لتيا األجيزة أك - الحكاس تدركو الذم المحدد الصغير الحيز ذلؾ مف كأشمؿ أكبر

، الذاتي كجكده كلحقيقة كمو الكجكد لحقيقة اإلنساف تصكر فى األثر بعيدة نقمة كىي - لمحكاس
 قدرة مف الككف كراء كما بالككف إحساسو فىك  ،الكجكد ىذا كياف فى المنطمقة القكل كلحقيقة

                                                           

 (.166-1/165ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
 (. 1/40الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
 (. 228-1/227ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج( 3)



 
 

275 
 

 الذم صغيرال الحيز فى يعيش مف فميس األرض عمى حياتو فى ثراأل بعيدة أنيا كما .كتدبير
 أصداءه كيتمقى كبصيرتو بدييتو تدركو الذم الكبير الككف فى يعيش كمف حكاسو تدركو

يحاءاتو  كعيو يدركو ما كؿ مف كالمكاف الزماف فى أكسع مداه أف كيشعر ،كأعماقو أطكائو فى كا 
 التي ىي، الككف مف أكبر حقيقة ،فيوكخا ظاىره الككف كراء كأف .المحدكد القصير عمره فى
 كال األبصار تدركيا ال التي اإلليية الذات حقيقة. ..كجكده كجكدىا مف كاستمد، عنيا درص

 (1) ". العقكؿ بيا تحيط

خلُّ تعالى قاؿ، كالسكينة الطمأنينة الفرد نفسية عمى بالغيب اإليماف أىمية كمف
 [83: ؤلنعاـال] َّجنيمىمممخمحمجميلىلمل

 ال كحده هلل العبادة أخمصكا الذيف ىؤالء أم"  اآلية ىذه تفسير فى -رحمو اهلل  - كثير ابف قاؿ
  (2) ". كاآلخرة الدنيا فى الميتدكف، القيامة يكـ اآلمنكف ىـ شيئان  بو يشرككا كلـ، لو شريؾ

جهينىنمنخنحنجنيمىمُّ تعالى كقاؿ 
 . [4-3: قريش] َّ يهىهمه

 ما ليـ ذكر أف بعد عبادتوب سبحانو أمرىـ"  اآلية ليذه شرحو عند -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ
: كالبيت، المذككرة الخاصة النعمة ليذه فميعبدكه، نعمو لسائر يعبدكه لـ إف: أم، ـعميي بو أنعـ

 . الكعبة

: كقيؿ. عنيا نفسو فميز، يعبدكنيا أكثاف ليـ كانت ألنو البيت ىذا رب بأنو سبحانو كعرفيـ
 جكع مف أطعميـ الذم،  لنعمتو تذكيران  ذلؾ ليـ فذكر، العرب سائر عمى تشرفكا بالبيت ألنيـ
 ىك اإلطعاـ ىذا إف: كقيؿ، قبميما فيو كانكا شديد جكع مف الرحمتيف تينؾ بسبب أطعميـ: أم
 سنيف ـعميي اجعميما الميـ: فقاؿ، ـعميي دعا - كسمـ عميو اهلل صمى - النبي كذبكا لما أنيـ

 كزاؿ، فأخصبكا فدعا، مؤمنكف فإنا لنا اهلل ادع محمد يا: فقالكا، القحط فاشتد، يكسؼ كسنيف
 (3) ". فيو كانكا شديد خكؼ مف: أم خكؼ مف كآمنيـ،  القحط كارتفع، الجكع عنيـ

                                                           

  (.40-1/39ظبلؿ القرآف )ج فىسيد قطب، ( 1)

 (.3/293ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 2)
 (.5/608الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
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هيميُّ سبحانو قاؿ بو إال اطمئناف كال، تعالى باهلل اإليماف ىك بالغيب اإليماف كرأس
  (1)[ 28: لرعدا] َّ مبهئمئ

، كالتكبير، كالتحميد، كالتسبيح، القرآف كتبلكة تيـبألسن سبحانو اهلل بذكر كتستأنس تسكف أم" 
 ... غيرىـ مف ذلؾ بسماع أك، كالتكحيد

زيُّ بقكلو كصؼ مف بخبلؼ يفشاكٌ  غير بو آمنكا كحده اهلل ذكر إذا أم: الزجاج قاؿ
 تطمئف [،45الزمر: ] َّهئجبمئخئحئجئييىينيمي
 (2) ". اهلل بتكحيد قمكبيـ

 ىـ كال ـعميي خكؼ ال آمنكف الغرفات فى فأىميا، كسبلـ أمف دار الجنة اهلل جعؿ أف عجب فبل
 . يحزنكف

ف  الممكؾ عمميا لك سعادة فى نحف: " المؤمنيف أحد يقكؿ، مثيؿ ليا ليس سعادة فى المؤمف كا 
 (3) ". اعميي لقاتمكنا

، عالىتك  سبحانو هلل إال ينحني فبل، اهلل لغير القيكد مف التحرر الغيب بعالـ اإليماف أىمية كمف
 ألف كذلؾ؛  اهلل لغير المسمـ يذؿ أف يرفض فاإلسبلـ. األرض ظير عمى قكة ألية ينحني فبل

 . فقط تعالى هلل بالعبكدية إال تككف ال الحقيقية الحرية

ف  ما أف عنده اتضح إذا كبخاصة، العطاء جانب عنده يترجح اهلل عند كما باألخرة المؤمف كا 
، بالتصدؽ ينقص ال الماؿ أف يعتقد فالمؤمف، فيو مستخمؼ دمجر  كأنو، اهلل عند مف ىك يممكو
 (4) ". صدقة مف ماؿ نقص ما"  - كسمـ عميو اهلل صمى - قاؿ، فيو اهلل كيبارؾ يزيد بؿ

 كالبعد، ثكابو فى رغبة، تعالى اهلل طاعة عمى الحرص"  أيضان  الغيب بعالـ اإليماف أىمية كمف
 (5) ". عقابو مف خكفان  معصيتو عف

 (6) ". كثكابيا اآلخرة نعيـ مف يرجكه بما كمتاعيا الدنيا نعيـ مف يفكتو اعمٌ  المؤمف سميةت" 
                                                           

 (.1/143انظر: القرضاكم، اإليماف كالحياة )ج( 1)

 (. 3/112الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
 (. 1/81المرجع السابؽ )ج (3)
 (، كتاب الزكاة. 4/169ر )ج(، كالشككاني، نيؿ األكطا3/262أكرده ابف حجر، فتح البارم )ج( 4)
 (.1/33ابف عثيميف، عقيدة أىؿ السنة كالجماعة )ج( 5)
 المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة. ( 6)
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 .دليؿ عف إال يحصؿ ال كىك، الجـز كجو عمى بو التصديؽ يستمـز: بالغيب كاإليماف" 
 مصدقان  الغيب بيذا المؤمف يجعؿ بالغيب أخبر مف صدؽ عمى البراىيف قياـ أف شؾ كال

 أرسمكا الذيف كالرسؿ، السابقة السماكية كالكتب بالمبلئكة اإليماف فى نحتاج ال فنحف، دليؿ عف
 عمى زائد دليؿ إلى ذلؾ بكؿ اإليماف فى نحتاج ال، كعقاب ثكاب مف فيو كما كالبعث، قبؿ مف

 (1) ".- كسمـ عميو اهلل صمى - محمد نبينا صدؽ عمى قامت التي األدلة
 بالغيب اإليماف معنى أف إذ، القمكب كسبلمة، قكؿالع اتساع عمى دليؿ بالغيب كاإليماف

 أف فأدركت الكائنات فى نظرىا كامتد، غشاكاتيا عنيا كتقشعت، إدراكيا سٌمـ قد عقكليـ أف ىك
 كسماء، كتغيب تظير ككاكب فيذه، محكـ بنظاـ تسير جعميا، قديران  كخالقان  ماحكى  مبدعان  ليا

 َّميخيحيجيٰهمهُّ تضطرب كال تميد ال راسية كأرض، عمد بغير مرفكعة
، قديرحكيـ ك ، مدبر خالؽ كجكد عمى قاطعة براىيف العقكؿ لتمؾ ذلؾ مف فكاف [88: نمؿال]

 (2) .نـك كال سنة تأخذه ال كمبدع
 أنيـ حتى ،اإلنسانية الحياة ضركريات مف مضركر  ،العمماء قاؿ كما بالغيب كاإليماف

 كضركرة ،أخبلقية كضركرة ،اجتماعية ةكضركر  ،إنسانية ضركرة بالغيب اإليماف أف قالكا
 (3) .فطرية كضركرة ،عقمية كضركرة ،قانكنية كضركرة ،اقتصادية كضركرة ،سياسية

 اإلنساف يمـز بما إال كإنساف البشرم كضعو يستقيـ ال اإلنساف ألف ؛ إنسانية ضركرة فيك
 فى تقع يجعميا ،كينياتك مف رئيسيان  ان عنصر  البشرية تفقد بالغيب اإليماف كبدكف ،التديف كىك
 .الضبلؿ فى كتتخبط ،التيو

 بأمراض سيصاب فإنو بالغيب اإليماف فقد إذا اإلنساف أف االجتماعية الضركرة كمف
 مع يستطيع كال ،ان طعم لمحياة يجد فبل ،النفسية اآلالـ بو كتنزؿ ،بالخكؼ سيصاب إنو ،عديدة
 ،كاألدبية ،المادية قكاه فتتعطؿ ،غيره فعكن ،نفسو إسعاد فى الرئيسي بدكره يقكـ أف القمؽ ىذا
 .فيو غناء كال ،لو قيمة ال ان تافي ان شيئ صبحيك 

 ظير عمى كجدي كال األخبلؽ البشر مستمزمات مف فإنو ،األخبلقية الضركرة عف أما
، مؽخبال يمتاز أنو الميـ ،ان سيئ أك كاف ان حسن ،مقوخ نكع كاف ميما أخبلؽ دكف إنساف األرض

ذا  .بالغيب اإليماف كىك أال ،اإلنساف بو ارتبط بما ترتبط أف بد فبل األخبلؽ ارتبطت كا 

                                                           

 (. 1/30أركاف اإليماف )ج فىالشحكد، الكاضح ( 1)
  (.1/30)ج المرجع السابؽانظر: ( 2)
  (.10-1/7انظر: العطار، أشراط الساعة كأحداث يـك القيامة)ج( 3)
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 الحاكـ يتبعيا التي الطريقة ىي فالسياسة ،بالغيب لئليماف السياسية الضركرة عف أما
 ىذا ،كالعزة كالقكة كالمصمحة ،السبلمة حيث إلى كأمتو بشعبو ليصؿ ،الحكـ فى ساعدهي كمف
 كاإليقاع ،الفخاخ كنصب ،كالدسيسة ،الخداع ىي فالسياسة مؤمفال غير أما ،المؤمف مفيكـ
تباع ،الناس عمى كالتجسس، بالغير ، الحكـ كرسي عمى كتثبتو ،الحاكـ تؤمف التي الطرؽ كا 
 .مصمحتيا تككف كأيف األيمة عف النظر بغض

 اىرالمظ ىذه ككؿ، كاالستغبلؿ، كاالحتكار، كالربا، فالسرقة، االقتصادية الضركرة عف أما
 كاألنانية ،المادية ركح اعميي طغت التي المجتمعات فى تنتشر إنما ،عنيا كنسمع نراىا التي
 اإليماف أك ،كالسرقة اإليماف بيف مجتمعان  أك فردان  اإلنساف يجمع أف يمكف فبل ،النفس كحب
 .شعكبان  أك، أفرادان ، فيخر األ كظمـ، كاالحتكار كاالستغبلؿ اإليماف أك ،كالربا

 كال، الغني عمى الفقير يحقد ال ،كاطمئناف رخاء فى يعيش المؤمف المجتمع ككفي كبيذا
 .الفقير الغني يظمـ

 ان بعيد ،الرباني القانكف تطبيؽ إلى يؤدم نوأ ،بالغيب لئليماف القانكنية الضركرة عف أما
 فالحاكمية :عندنا مقرر ىك ككما ،كضعيةال مصالحال فيو تتصارع التي ،الكضعي القانكف عف
 تاليبال كيككف ،خصائصو أخص فى اهلل نازع فقد الحاكمية ادعى كمف ،األلكىية خصائص مف
 .ان كاضح كفران  باهلل كفر قد

 الحكاس أف بحكـ ،اإلدراؾ محدكد فالعقؿ ،بالغيب لئليماف العقمية الضركرة عف أما
 مف سبؽ ما عمى نحافظ أف منا يقتضي ،إياه اهلل منحنا الذم العقؿ إف ،محدكدة اإلنسانية
 اإلجابة فى يستقؿ أف يمكف ال العقؿ كألف ،الضركرات تمؾ فى مصمحة مف لنا لما ،ضركريات

 .الطكيؿ تاريخو مدار عمى لئلنساف المحيرة التساؤالت مف كثير عف
 أف اإلنساف يحاكؿ كليذا ،المجيكؿ اكتشاؼ إلى تميؿ فالفطرة ،الفطرية الضركرة عف أما

 يدؿ الشيء كراء كالسعي ،الغيب كراء تسعى الفطرة أف عمى يدؿ امم ،عنو بيءخ ما كؿ يعرؼ
 كىك عنا فىأيخ ما ىناؾ بؿ ،العالـ كحده ىك ليس العالـ ىذا أف تقتضي فالفطرة ،كجكده عمى
، األحزاف عنا تزيؿ، أخرل حياة ىناؾ يكف لـ إذا ،تعيسة الحياة ىذه كأف ،كأكسع كأكثر أكبر

 .كاالطمئناف كالسعادة الراحة حيث إلى االدني فى نةالمحز  األحكاؿ ىذه مف كترفعنا
 كبيرة أىمية مف لو لما كذلؾ، اإلسبلـ فى كمكانتو بالغيب اإليماف أىمية لنا تظير كبيذا

 صفة ىكك ، المجاالت جميع فى الحياة ضركريات مف ضركرة فيك، المسمـ اإلنساف حياة فى
 كمكذبان  ضاالن  يككف، نفسو تمقاء مف غيبال مف بشيء عممان  يدعي مف ككؿ ،المتقيف المؤمنيف

 تبارؾ المكلى خصائص مف الغيب عمـ أف تبيف كالسنة الكتاب كنصكص. كجؿ عز اهلل لخبر
 . تعالىك 
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 المبحث الثاني
 المـالئــكة

 كجكدىـ أنكر كمف، بو إال اإليماف يتـ ال االعتقاد أصكؿ مف أصؿ بالمبلئكة اإليماف إف
ممخمحمجميلىلملُّ كالسنة لكتابا بذلؾ يرد ألنو كافر فيك

: لبقرةا] َّ ىهمهجهينىنمنخنحنجنيمىم
ىينيميزيريٰىُّ أعماليـ بعض ذكر فى الرعد سكرة فى كرد ككما [،177
 اهلل امتدح التي الغيب عكالـ مف كالمبلئكة ،[11: رعدال] َّمئهئخئحئجئيي
خبار سبحانو اهلل بخبر تصديقان ، بيا المؤمنيف  .- كسمـ يوعم اهلل صمى - رسكلو كا 

 :المغة  فىالمالئكة  :أول
 عمى المألكة كىي، الرسالة كاأللكؾ(، ألؾ) مف مشتؽ مألؾ أصمو، ممؾ جمع المبلئكة

 كالمعركؼ، المجـ يألؾ الفرس العرب قكؿ مف مشتؽ، الفـ فى يؤلؾ ألنو؛ ألككا سميت، مفعمة
 كالمألكة، كالمألكة، األلكؾك ، عمكو يألكو فيو فى المجاـ الفرس ألؾ. يمضغ أم يعمؾ أك، يمكؾ

 . الفـ فى تؤلؾ ألنيا؛ الرسالة
 حركتيا ألقيت بأف اليمزة خفضت ثـ مؤلؾ فقبؿ، البلـ مكضع إلى اليمزة قمبت مألؾ

 فييا دخمت، مبلئكة كالجمع كالحذؼ، متمما يستعمؿ كقد، ممؾ فقيؿ، قبميا الذم الساكف عمى
 ثـ، مؤلكة جمع كالمبلئكة، القمب عمى كالمؤلكة، لكةالمأ ىي المبلئؾ قالكا كقد، لعجمو ال الياء
 مألكتو استألؾ قد فبلف جاء كيقاؿ، ترل كما مؤلؾ أصمو ك الكحداف فى ممؾ فقيؿ اليمز ترؾ
 (1) .رسالتو حمؿ أم

 فى كرسمو أنبيائو إلى اهلل سفراء ىـ المبلئكة أف المغكم معنىال ىذا مف دهفىنست كالذم
 . كالرسالة الكحي تبميغ

 :الصطالح فىالمالئكة  :ثانيا
 : منيا االصطبلح فى المبلئكة تعريؼ فى العمماء عبارات تنكعت

                                                           

، المصباح المنير الفيكمي(، 5/380(، الفراىيدم، العيف )ج1/111انظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج( 1)
(، ابف فارس، 13/510(، الحسيني، تاج العركس مف جكاىر القامكس )ج1/18غريب الشرح الكبير )ج فى

  (.1/132معجـ مقاييس المغة )ج
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 (1)".السمكات فى كمسكنيا، مختمفة بأشكاؿ التشكؿ عمى قدرة أعطيت، لطيفة أجساـ ىـ" 

 كتابو فى ككصفيـ، خمقو بشئكف كككميـ، سماكاتو أسكنيـ، كجؿ عز اهلل خمؽ مف نكع كىـ" 
 ال كالنيار بالميؿ لو يسبحكف كأنيـ، يؤمركف ما كيفعمكف أمرىـ ما اهلل يعصكف ال بأنيـ

 (2)".يفتركف

  :اإليمان بالمالئكة معنى :ثالثا
 عمى ككحيو، تنزيمو محكـ فى بو كجؿ عز اهلل أخبر ما بكؿ كالتسميـ، الجاـز االعتقاد ىك

 . كأفعاليـ صفاتيـ مف المبلئكة عف نبيو

ميُّ، مسخركف مربكبكف، تعالى اهلل خمؽ مف خمؽ كأنيـ بكجكدىـ ـالجاز  اإلقرار كىك" 
 َّ ٌٍَُّّّّٰىٰرُّ[ 26: نبياءاأل] َّييىي

مئخئُّ ،[6التحريـ: ] َّ حفجفمغجغمعجعمظحطُّ [27: نبياءاأل]
 َّمتختحتجتهبُّ، [ 19: نبياءاأل] َّخبحبجبهئ
  (3) ". يستحسركف كال يسأمكف كال، [20: ؤلنبياءال]

مغجغمعجعمظحطُّ"  تعالى قكلو بياف عند  -حمو اهلل ر  -كثير ابف قاؿ

 قادركف كىـ، عيف طرفة عنو يتأخركف ال، إليو يبادركا تعالى بو أمرىـ ميما: أم َّ حفجف
 (4) ". منيـ باهلل عياذان  الزبانية ىـ كىؤالء. عنو عجز بيـ ليس فعمو عمى

 كال، عنو يؤخركنو ال، تراخ غير مف كقتو فى يؤدكنو أم"  -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ
 (5) ". يقدمكنو

 (6) .سبحانو أمره إنجاز عف يتراخكف كال، أمرىـ فيما اهلل يعصكف ال فيـ

                                                           

 (. 6/306ابف حجر، فتح البارم )ج( 1)
 (. 1/62شرح العقيدة الكاسطية )جاليراس، ( 2)
 (. 42-1/41الحكمي، أعبلـ السنة المنشكرة )ج( 3)
 (.8/168ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 4)
 (.5/302الشككاني، فتح القدير )ج( 5)
  (.1/476حديث الكلي )ج عمىالشككاني، قطر الكلي ( 6)
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حبجبهئمئخئُّ تعالى قكلو بياف عند -رحمو اهلل  - الشككاني كقاؿ
  .لو كالتذلؿ سبحانو اهلل عبادة عف يأنفكف كال يتعاظمكف ال أم َّخب

 باإلعياء المنقطع البعير كىك، الحسير مف مأخكذة، يعيكف ال: أم خبحب
 (1)".كالتعب

 قصدا مطيعكف، كنيارا ليبل العمؿ فى دائبكف فيـ َّمتختحتجتهبُّ
التحريـ: ] َّ حفجفمغجغمعجعمظحطُّ تعالى قاؿ كما، عميو قادركف كعمبل

6]. (2) 

 فبل، المكرمكف اهلل عباد كىـ، لطيفة ركحانية مخمكقات المبلئكة أف سبؽ مما يتبيف إذف
 ممؿ أك كمؿ أك تعب بدكف نياران  ليبلن  اهلل كيعبدكف، عيف طرفة عنو يتأخركف كال، أمران  هلل يعصكف
 .مطمقان 

 :اإليمان بالمالئكة  كيفية :رابعاً 
 -: معاف فى ينتظـ بالمبلئكة كاإليماف" 

 . بكجكدىـ التصديؽ: األكؿ

ثبات منازليـ إنزاليـ: الثاني  يقدركف ال، مكمفكف مأمكركف كالجف إلنسكا، كخمقو اهلل عباد أنيـ كا 
، بعيدان  أمدان  ليـ جعؿ تعالى اهلل كلكف، ـعميي جائز كالمكت، عميو تعالى اهلل يقدرىـ ما عمى إال
 كال، تعالى باهلل إشراكيـ إلى بو كصفيـ يؤدم بشيء يكصفكف كال، يبمغكه حتى يتكفاىـ فبل

 .األكائؿ ادعتيـ كما آلية يدعكف

 يرسؿ أف يجكز كقد، البشر مف يشاء مف إلى يرسميـ اهلل رسؿ منيـ بأف راؼاالعت: الثالث
 خزنة كمنيـ، الصافكف كمنيـ، العرش مموح منيـ بأف االعتراؼ ذلؾ كيتبع، بعض إلى بعضيـ
 القرآف كرد كقد، السحاب يسكقكف الذيف كمنيـ، األعماؿ كتبة كمنيـ، النار خزنة كمنيـ، الجنة
 (3) ". بأكثر أك كمو بذلؾ

                                                           

 (.3/474الشككاني، فتح القدير )ج( 1)
 (.5/336ثير، تفسير القرآف العظيـ )جانظر: ابف ك( 2)
  (.1/117فتح البارم )جابف حجر، (، انظر: 1/296البييقي، شعب اإليماف )ج( 3)
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 التي، الستة اإليماف أركاف مف الثاني الركف يعد بالمبلئكة اإليماف أف سبؽ مما فيتبي   إذف 
زنرنمماميلُّ تعالى قاؿ، بتحقيقيا إال عمؿ لو يقبؿ كال العبد إيماف يصح ال

خئحئجئييىينيميزيريٰىىنينننمن

  [285البقرة: ] َّ متختحتجتمبهبخبحبهئجبمئ

 إلو ال، صمد فرد، أحد كاحد اهلل بأف يؤمنكف فالمؤمنكف " - اهلل رحمو - كثير ابف قاؿ
 عباده عمى السماء مف المنزلة كالكتب كالرسؿ األنبياء بجميع كيصدقكف. سكاه رب كال، غيره

 الجميع بؿ، ببعض كيكفركف ببعض ؤمنكففي، منيـ أحد بيف يفرقكف ال، كاألنبياء المرسميف
ف، الخير سبؿ إلى ىادكف ميديكف راشدكف باركف صادقكف عندىـ  شريعة ينسخ بعضيـ كاف كا 
، كالمرسميف األنبياء خاتـ كسمـ عميو اهلل صمى محمد بشرع الجميع نسخ حتى، اهلل بإذف بعض
 (1) ". ظاىريف الحؽ عمى أمتو مف طائفة تزاؿ كال، شريعتو عمى الساعة تقكـ الذم

، المكرميف عباده كنيـك حيث مف: أم كمبلئكتو: قكلو"  - اهلل رحمو - الشككاني قاؿ
 تعبد التي الشرائع عمى المشتممة ألنيا ككتبو: كقكلو، كتبو إنزاؿ فى أنبيائو كبيف بينو المتكسطيف

 (2) ". ـإليي نزؿ ما لعباده المبمغكف ألنيـ؛  رسمو: كقكلو، عباده بيا

 :مادة خمقيم :خامسا
 اهلل رضي - ئشةعا حديث فى ثبت لما نكر مف مخمكقكف فيـ: نشأتيـ أصؿ عف أما

 كخمؽ، نار مف مارج مف افالج   كخمؽ، نكر مف المبلئكة خمقت"  اهلل رسكؿ قاؿ: قالت - عنيا
 (3) ". لكـ كصؼ مما آدـ

 :ذكر بعض أعمال المالئكة :سادسا
 المككؿ منيـ، مخمكقاتو فى كينفذكنيا بيا يقكمكف أعماالن  المبلئكة إلى كجؿ عز اهلل أككؿ

 بني أعماؿ بحفظ المككؿ كمنيـ، بالجباؿ المككؿ كمنيـ، كالنبات بالقطر كؿالمك  كمنيـ، بالكحي
 فى نةباألج   المككؿ كمنيـ، الصكر فى بالنفخ المككؿ كمنيـ، األركاح بقبض المككؿ كمنيـ، آدـ

                                                           

 (.1/729ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
 (.1/352الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
 ([. 2996، ح 4/2294]مسمـ، صحيح مسمـ، )( 3)
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 تبفيك الممؾ إليو يرسؿ ثـ"  عنو اهلل رضي مسعكد ابف اهلل عبد حديث فى كما، الحكامؿ بطكف
  (1) ". سعيد أك كشقي، عمموك ، كآجمو، رزقو

ٌٍّّٰىٰرُّ بيا تعالى اهلل أمر كما، بيا يقكمكف بأعماؿ مككمكف فيـ
 [.27األنبياء: ] َّ َُّّ

 يتقدمكف ال: أم "ٌٍَُّّّّٰىٰر" -رحمو اهلل  - كثير ابف قاؿ
 ،بيـ محيط عممو تعالى كىك،  فعمو إلى يبادركف بؿ، بو أمر فيما يخالفكنو كال، بأمر يديو بيف
 (3) ". كانقيادىـ طاعتيـ كماؿ عمى دليؿ ىذا فىك ، " (2) " ةفيخا منيـ عميو فىيخ فبل

األنبياء: ] َّييىيميُّ قكلو تفسير فى  -رحمو اهلل  -الشككاني قاؿ
 عمى دليؿ ىذا فىك ، بو يأمرىـ أك، ليـ بكرامتو مكرمكف سبحانو اهلل عباد ىـ بؿ أم"  [26
، لو التابعكف، بو اهلل أمرىـ بما العاممكف ىـ أم: يعممكف رهبأم كىـ، كانقيادىـ طاعتيـ كماؿ

 (4) ". لربيـ المطيعكف

 كحسف الخمؽ فىك ، العبادة فى بالقكة تعالى يصفيـ، جدان  كثيرة المبلئكة ذكر فى القرآنية كاآليات
 القرآف آيات مف العديد فى كرد كما المتعددة الصكر فى الشكؿ كقكة، األشكاؿ كعظمة ،المنظر
 (5) .الكريـ

 : منيا الميام بعض مإليي أسند مالئكة هلل أن عمى السورة دلت ولقد

 : آدم بني حفظ -1

 :تعالى قكلو فى جاء كما، لئلنساف المبلئكة حفظ عمى يدؿ ما الرعد سكرة فى كرد كلقد
 [.11: لرعدا] َّمئهئخئحئجئييىينيميزيريٰىُّ

 يتعاقبكف مبلئكة لمعبد أم"  لكريمةا اآلية ليذه شرحو عند  -رحمو اهلل  -كثير ابف قاؿ
 آخركف مبلئكة يتعاقب كما، كالحادثات األسكاء مف يحفظكنو، بالنيار كحرس بالميؿ حرس، عميو
 كالشماؿ ميفالي عف فاثناف، بالنيار كمبلئكة بالميؿ مبلئكة، شر أك خير مف األعماؿ لحفظ

                                                           

 ([. 7016، ح 6/2713)]البخارم، صحيح البخارم، ( 1)
 (.5/338ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 2)
 (. 3/478الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
 (.3/478المرجع السابؽ )ج( 4)
 (. 1/42انظر: ابف كثير، البداية كالنياية )ج( 5)
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 كممكاف، السيئات يكتب الشماؿ كصاحب، الحسنات يكتب ميفالي صاحب، األعماؿ يكتباف
، بالنيار أمبلؾ أربعة بيف فيك، قدامو مف كأخر كرائو مف كاحد، كيحرسانو يحفظانو آخراف
 (1) ". ككاتباف حافظاف بدالن ، بالميؿ أمبلؾ كأربعة

 صمى - اهلل رسكؿ قاؿ - عنو اهلل رضي - ىريرة أبي حديث مف الصحيح فى جاء كما
 الفجر صبلة فى كيجتمعكف بالنيار كمبلئكة بالميؿ مبلئكة ـفيك يتعاقبكف"  كسمـ عميو اهلل

 قكلكفيف؟  عبادم تركتـ كيؼ بيـ أعمـ كىك سأليـيف ـفيك باتكا الذيف يعرج ثـ العصر كصبلة
 (2) ". يصمكف كىـ كأتيناىـ يصمكف كىـ تركناىـ

، صاحبو منيا كاحد كؿ يخمؼ التي المتناكبات: كالمعقبات"   -رحمو اهلل  -الشككاني قاؿ
 . المفسريف عامة قكؿ فى المبلئكة مف الحفظة كىـ،  منو بدالن  كيككف

نما، بعض بعقب بعضيـ يأتي مبلئكة المعقبات: الزجاج قاؿ  ككف مع معقبات: قاؿ كا 
 (3) ". معقبات عمى معقبة جمع ثـ، معقبة: ليا يقاؿ المبلئكة مف الجماعة ألف؛  ذكران  المبلئكة

، خمفو كمف أمامو مف، اهلل بأمر تحفظو ك تحرسو مبلئكة إنساف لكؿ أنو سبؽ مما يتبيف
 عمينا اهلل فضؿ مف كىذا، يقظتو فىك  نكمو فى، شمالو كعف يمينو كعف، تحتو كمف فكقو كمف
 . ىتحص كال تعد ال التي الكثيرة نعمو كمف
 : (4) (التسبيح) العبادة -2

 كالمبلئكة الرعد تسبيح، متوكحك، كعظمتو، اهلل قدرة عمى السكرة ىذه داللة مظاىر فمف
، خالقو إال يعمميا ال تسبيحو كطريقة، جنكده مف كجند، اهلل آيات مف أية فالرعد، ربيـ بحمد

 تحكلت إف كالعذاب العقاب صكر مف العديد فييا كأيضان ، الرحمة مف الكثير فييا الرعد كظاىرة
 رضي - (5) الزبير بف عبداهلل الجميؿ الصحابي عف األثر فى جاء حيث، ميمكة صكاعؽ إلى
 مف كالمبلئكة بحمده الرعد يسبح الذم سبحاف"  كقاؿ، الحديث ترؾ الرعد سمع إذا - عنو اهلل

 (6) ". األرض ألىؿ شديد لكعيد ىذا إف"  يقكؿ ثـ"  خيفتو

                                                           

  (.1/53(، كانظر: ابف كثير، البداية كالنياية)ج2/662ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)

 ([. 350. 1/203]البخارم، صحيح البخارم، )( 2)
 (. 3/95الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
 (. 76تـ ذكر ىذا بشكؿ مفصؿ عند الحديث عف تكحيد األلكىية )عبكدية التسبيح(، صفحة )( 4)
 (. 78سبؽ ترجمتو صفحة )( 5)
 (. 78سبؽ تخريجو صفحة )( 6)
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، دائبة عبادة يعمركنيا، السمكات سكاف كمنيـ"  البداية فى -رحمو اهلل  - كثير ابف قاؿ
األنبياء: ] َّمتختحتجتهبُّ تعالى قاؿ كما، كمساءن  صباحان ، كنياران  ليبلن 
 (1) ... ".دائمان  كالساجد كالقائـ، دائمان  الراكع فمنيـ، [.20

 [.13األنبياء: ] َّخكحكجكمقحقمف ُّ تعالى قاؿ 

كليس  ،بحمده أم متمبسان  ،أم يسبح الرعد نفسو بحمد اهلل َّمقحقمف ُّ "
"  (3) " فأصكاتو شاىدة بعظمة اهلل كقدرتو " (2) اهلل بذلؾ " ىذا بمستبعد كال مانع مف أف ينطقو

كمما كصفكه بو مف اتخاذ  ،أىؿ الشرؾ بو إليوكينزىو مما أضاؼ  ،بصفاتو عميوثني في
كانقياده لقدرتو  ،" كيعمف بمساف الحاؿ خضكعو هلل (4) ربنا كتقدس " تعالى ،الصاحبة كالكلد

 (5) كحكمتو ".

نما، المبلئكة جنس مف يككف أف يبعد ال الرعد أف قان ساب كرجحنا قمنا ككما  بالذكر أفرده كا 
 َّ نيميزيريٰى ُّ قكلو فى كما، التشريؼ سبيؿ عمى

 عف النبي سألت الييكد أف: عنو اهلل رضي عباس ابف حديث يؤيده كىذا ، (6) [.98األنبياء: ]
 بيا يسكؽ نار مف (7) مخاريؽ معو، بالسحاب مككؿ المبلئكة مف ممؾ"  فقاؿ؟  ىك ما الرعد

 بالسحاب زجره إذا السحاب زجرة قاؿ؟  نسمع الذم الصكت فما: قالكا"  اهلل شاء حيث السحاب
 (8) .صدقت قالكا"  أمر حيث إلى ينتيي حتى

 لذلؾ اسمان  الرعد أكاف سكاء، بو اإليماف يجب اهلل بحمد الرعد تسبيح أف نراه كالذم" 
 (9) " اهلل إلى فمردىا التسبيح ىذا كيفية أما، المبلئكة مف لممؾ اسمان  أـ، المخصكص الصكت

                                                           

  (.1/53ابف كثير، البداية كالنياية)( 1)

 (. 3/99الشككاني، فتح القدير )ج (2)
 (.250األشقر، زبدة التفاسير بيامش مصحؼ المدينة النبكية )ص( 3)
 (.6/4709الطبرم، جامع البياف )ج (4)
 (. 2/1153الزحيمي، التفسير الكسيط )ج( 5)
 (. 19/27انظر: الرازم، مفاتيح الغيب )ج( 6)
يا المبلئكة السحاب كتسكقو، ابف منظكر، ابف منظكر، لساف مخاريؽ، جمع مخراؽ، كىك آلة تزجر ب( 7)

 (.2/1143العرب )ج
 (. 80سبؽ تخريجو صفحة )( 8)
 (. 11/37الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج( 9)
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 لجميع بالنسبة الحاؿ ىك كما اهلل يسبح الرعد أف فيو بيف، تعالى اهلل مف بياف فيذا
ف اهلل يسبح شيء فكؿ، الككف ىذا مخمكقات  .يفيمكنو كال، ذلؾ يسمعكف ال البشر كاف كا 

، كىيبتو، حانوسب اهلل خيفة مف المبلئكة كيسبح أم َّ خكحكجك ُّ
جبلالن ، كعظمتو ، " (1) " كىيبتو اهلل جبلؿ مف يركف لما، كالكلد الصاحبة عف كتنزىو، " لمقامو كا 

 (3) (2) ". تعالىك  سبحانو منو قريبان  يككف مف إال الجبار القكم اهلل يدرؾ فبل

  دائمان  يسبحكف أنيـ المقربيف المبلئكة عف حاكيان  أخر مكضع فى سبحانو قاؿ حيث
 (4) .يستحسركف كال يسأمكف كال، [20األنبياء: ] َّمتختحتجتهبُّ

 (5) ". المقدار جميؿ، الشأف عظيـ التسبيح أف عمى دليؿ ىذا فىك "  الشككاني قاؿ

، كأذكارىـ، كتسبيحيـ، عبادتيـ فى دائمكف ،اهلل عباد ىـ المبلئكة أف القكؿ كخبلصة
 خاشعيف تعالى اهلل يسبحكف المبلئكة أف اآلية دلت كما، سبحانو اهلل بيا أمرىـ التي كأعماليـ

  [.28األنبياء: ] .َّ زت رتيبىب ُّ أخرل  آية فى كصفيـ كما، منو ففيخائ، لو

 : معميي والتسميم الجنة أىل عمى الدخول -3

 ـعميي كالتسميـ المؤمنيف عمى المبلئكة دخكؿ عمى كاضح بشكؿ الرعد سكرة دلت كلقد
ينىن ننمنزنرنمماميلُّ تعالى لوقك  فى جاء كما الجنة دخكليـ عند
 [.24: رعدال] َّ ىينيميريزيٰى

ريزيٰىينىنمنزنرنمماميل"  قكلو تفسير فى كثير ابف يقكؿ
 فعند، الجنة بدخكؿ لمتينئة ىينا كمف ىينا مف المبلئكة ـعميي كتدخؿ أم" ىينيمي

 تقربال مف اهلل مف ليـ حصؿ بما ليـ مينئيف، مسمميف المبلئكة ـعميي تفد إياىا دخكليـ
 (6) ". الكراـ كالرسؿ كاألنبياء الصديقيف جكار فى، السبلـ دار فى كاإلقامة كاإلنعاـ

                                                           

 (.2/1153الزحيمي، التفسير الكسيط )ج( 1)
 (.7/3914أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( 2)
 (. 3/99انظر: الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
 (.12/5895التسبيح )ج فىاألذكار الكاردة  فىالفتح الرباني ضمف رسائمو الشككاني، انظر: ( 4)
 (. 12/5891المرجع السابؽ )ج( 5)
 (. 2/672ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 6)



 
 

287 
 

 التي المنازؿ أبكاب جميع مف أم" منزنرنمماميل"  الشككاني قاؿ
 أم" ينىن. "سبحانو اهلل مف كاليدايا التحؼ أبكاب مف باب كؿ مف: المراد أك، يسكنكنيا
 بسبب أم" ريٰى. "السبلمة لكـ دامت أك، اآلفات مف سممتـ أم، كـعمي سبلـ: قائميف
 ما بدؿ أك، صبركـ بكاسطة السبلمة ىذه لكـ حصمت إنما أم، بالسبلـ متعمؽ كىك، صبركـ
. الصبر مشاؽ مف احتممتـ  ما لمدح المتضمنة الجممة بيذه سبحانو جاء" ىينيمي"
 (1) ". كالتشكيؽ لمترغيب ذكرىا المتقدـ الدار ىعقب مف أعطاىـ

 حفظ منيا، ذىافيكتن بيا لمقياـ أعماالن  ـإليي أككؿ المبلئكة أف سبؽ مما يتبيف فإذ
 التي األعماؿ مف ذلؾ كغير، كتسبيحو كجؿٌ  عز اهلل كعبادة، الجنة أىؿ عمى كالتسميـ، االنساف

 كالشككاني كثير ابف اإلماميف بيف عميو متفؽ أمر كىذا،  تعب أك ممؿ أك كمؿ غير مف بيا تقكـ
 . جناتو فسيح كأسكنيما تعالى اهلل ارحميم

  

                                                           

  (.3/109الشككاني، فتح القدير )ج( 1)
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 المبحث الثالث
 ارة والن  الجن  

 عممكا الذيف المؤمنيف لعباده تعالى اهلل أعدىا التي، القرار دار كىي النعيـ دار ىي ةالجن  
 النعيـ أنكاع مف فييا ليـ تعالىك  سبحانو أعد كقد، معصيتو عف كابتعدكا، الدنيا فى بطاعتو
 .بشر قمب عمى خطر كال سمعت أذف كال رأت عيف ال ما كالسركر كالبيجة

ملخلُّ كنعيميا الجنة كصؼ فى الرعد سكرة فى أسمائو كتقدست ثناؤه جؿٌ  اهلل قاؿ
ىهمهجهىنينمنخنجنحنيمىمممحمخمجميلىل
 [.35: لرعدا] َّميخيحييهجي

مم" كنعتيا صفتيا أم" حمخمجميلىلمل" -رحمو اهلل  - كثير ابف قاؿ
 أم، تفجيران  يفجركنيا أىميا شاء كحيث، كجكانبيا أرجائيا فى سارحة أم" جنيمىم

لكاكيقىقيفىفىثيثنثمثزثرثُّ كقكلو، شاؤكا كأيف شاءكا كيؼ يصرفكنيا
ىينيميزيٰىريينىنننمنزنرنمماميلىلمليكىكمك
 [.15: محمد] َّخئمئحئجئيي

 (1) ". فناء كال انقطاع ال كالمشارب كالمطاعـ الفكاكو فييا أم"  ىنينمنخن" 

،  المتقدمة بالصفات المكصكفة الجنة إلى"  تمؾ"  بقكلو كاإلشارة"   -رحمو اهلل  -كانيالشك  قاؿ
"  النار الكافريف ىكعقب. " أمرىـ منتيى ك ، المعاصي اتقكا الذيف عاقبة أم"  اتقكا الذيف عقبي" 

 (2) ". ذلؾ إال منتيى  كال عاقبة ليـ ليس

" [.102اء: األنبي] َّ يمىمممخمحمجمُّ تعالى قكلو ىذا كمثؿ
ٌٍّّٰىُّ سبحانو قاؿ كما، األعيف كتمذ، األنفس تشتييو ما الجنة فىك ، دائمكف أم

 (3) ".[.31: فصمت] َّزئرئَُِّّّّٰ

                                                           

 (. 2/681ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )( 1)
 (. 3/118، فتح القدير )الشككاني( 2)
  (.3/506المرجع السابؽ، )( 3)
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 َّ مظحطمضحضخضجضمصخصحصمسُّ تعالى كقكلو
 مما كنحكىما كاألشربة األطعمة فنكف مف الجنة أىؿ أنفس تشتييو ما"  معنىكال، [71: زخرؼال]

 كتطمب بيا تستمذ التي المستمذات كؿ مف األعيف كتمذ، كاف ما كائنان  اهكييك ، النفس تطمبو
 (1) ". مشاىدتيا

جعمظُّ تعالى قكلو فى الجنة أىؿ كصؼ فى  -رحمو اهلل  -الشككاني اإلماـ كقاؿ

عياء تعب يمسيـ ال أم" [.48األنبياء: ] َّخفحفجفمغجغمع  لعدـ كا 
، بسيكلة ليـ تحصؿ، ةمحض   كلذة، خالص ـنعي ألنيا؛  الجنة فى ذلؾ عنو يتسبب ما كجكد
 الشيء ذلؾ يحصؿ لقمكبيـ الشيء شيكة خطكر بمجرد بؿ، جيد كال كسب ببل مطالبيـ ـفييكتكا

 . عفكان  صفكان  عندىـ

، النعيـ ككماؿ المذة تماـ بو كعمميـ الدائـ الخمكد ىذا فىك ،  أبداٌ  " خفحفجفمغ" 
 كتكدر نعيمو لتنغيص مكجب حيف بعد دمياكع بانقطاعيا كلذة نعمة فى ىك مف عمـ فإف
 (2)".لذتو

، سمعت أذف كال،  رأت عيف ال ما الجنة فى المؤمنيف لعبادة أعد اهلل أف القكؿ كخبلصة
 كاتقيناه ، نكاىيو كاجتنبنا، أكامره كامتثمنا، كجؿٌ  عز اهلل أطعنا إذا كذلؾ، بشر قمب عمى خطر كال
 .عذاب كال حساب ببل الجنة كدخكؿ كالعمؿ العمـ فحس نسألؾ أنا فالميـ، كالعمف السر فى

 دار، كاليكاف الذؿ دار، كالخذالف العذاب دار فيي - منيا اهلل أعاذنا - النار عف كأما
 تعالىك  سبحانو اهلل أعدىا دار، كالبكاء كالندامة، كالشقاء البؤس أىؿ أىميا دار، رفيكالز  الشييؽ
 . األخرة فى العقكبة ردا كىي، أمره كخالؼ عصاه كلمف ألعدائو

 : الكفار وجزاء النار ذكر فى الرعد سورة دللة

هيميخيحيجيٰهمهجههنمنحنخنجنممخمُّ تعالى قاؿ
 َّملمكهشلكمشهسمسهثمثمتهتهبمبهئمئ

 [.18: رعدال]

                                                           

 (.4/265الشككاني، فتح القدير )ج( 1)
 (.3/161المرجع السابؽ )ج( 2)
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خم" فقاؿ كاألشقياء السعداء مآؿ عف تعالى يخبر"  -رحمو اهلل  - كثير ابف قاؿ
 الماضية أخباره كصدقكا، ألكامره كانقادكا، كرسكلو اهلل أطاعكا أم" حنخنجنمم
زبربُّ قاؿ أنو القرنيف ذم عف مخبران  تعالى كقكلو، الحسف الجزاء كىك الحسنى فميـ، كاآلتية

يفىفيثىثنثمثزثرث يتىتنتمتزترتيبىبنبمب

يلىلملُّ تعالى كقاؿ، [88-87األنبياء: ] َّ يكىكمكلكاكىقيق

 [.26: يكنس] َّجمحم
 فى أم"  مئهيميخيحيجيٰه، " اهلل طيعكاي لـ أم" مهجههنمن"  كقكلو

، بو الفتدكا معو كمثمو ذىبان  األرض بمؿء اهلل عذاب مف يفتدكا أف يمكنيـ أف لك اآلخرة الدار
مسهثمث"  عدالن  كال صرفان  القيامة يكـ منيـ يقبؿ ال تعالى ألنو؛  منيـ يقبؿ ال كلكف
 كمف، كالحقير كالجميؿ، يركالقطم النقير عمى يناقشكف أم. اآلخرة الدار فى أم"  هس

 (1) ".ملمكهشلكمش"  قاؿ كليذا، عذب الحساب كقشني 
"  هشمش، " اإليي مرجعيـ أم"  هشمش"  -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ

 (2) ". فيو يستقركف الذم المستقر أم
خضمضحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخُّ تعالى كقاؿ
خكجكحكمقحقخفمفحفجفمغمعجغجعمظحط
 (3) [.5: الرعد] َّ مكلك

لكخكجكحكمقحق"  قكلو تفسير فى  -رحمو اهلل  -كثير فاب قاؿ
 ضمير تكسيط فىك ، " (4) " يزكلكف كال عنيا يحكلكف ال، أبدان  فييا ماكثكف أم"  مك

 (5) ". البعث بمنكرم الخمكد تخصيص عمى داللة الفصؿ
                                                           

 (. 2/670ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
 (. 3/105الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
لحديث عف إنكار الكفار لمبعث كالنشكر الفصؿ الثاني، عند ا فىتـ التحدث عف ىذه اآلية بشكؿ مفصؿ، ( 3)

 (. 221صفحة )
 (. 2/659ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 4)
 (. 3/93الشككاني، فتح القدير )ج( 5)
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 : النار بخمود العمماء أقوال

 (1)".تبيداف كال تفنياف ال، تافمخمكق كالنار كالجنة" :عقيدتو فى -رحمو اهلل- الطحاكم قاؿ

 نةالس   أىؿ كسائر كأئمتيا األمة مؼس   اتفؽ كقد" :  -رحمو اهلل  - ابف تيمية  قاؿ
 كغير كالعرش كالنار كالجنة،  بالكمية ىيفن كال يعدـ ال ما المخمكقات مف أف عمى كالجماعة

 صفكاف بف كالجيـ مبتدعيفال الكبلـ أىؿ مف طائفة إال المخمكقات جميع بفناء يقؿ كلـ. ذلؾ
جماع رسكلو كسنة اهلل كتاب يخالؼ باطؿ قكؿ كىذا، كنحكىـ المعتزلة مف كافقو كمف  سمؼ كا 
 (2) ". كأئمتيا األمة

 كاألخبار الصريحة اآليات مف ذكرنا بما فثبت" :  -رحمو اهلل  - السفاريني قاؿ
 إجماع ىذا عمىك ، أليـ  كعذاب يـنع مف فيو ىك بما مؤبدان  خمكدان  الداريف أىؿ خمكد الصحيحة

، ينقطع ال الجنة أىؿ نعيـ أف كما، ينقطع ال الكفار عذاب أف فأجمعكا، كالجماعة السنة أىؿ
 بف جيـ إماميـ ىذا كقاؿ، فنيافت كالنار الجنة أف الجيمية تكزعم، كالسنة الكتاب ذلؾ كدليؿ
 مف أحد كال التابعيف مف كال ابةالصح مف ال قط سمؼ ذلؾ فى لو كليس، مةالمعط   إماـ صفكاف
 (3) " نةالس   أىؿ مف أحد بو قاؿ كال، الديف أئمة

 مخمكقتاف كالنار الجنة أف متفقكف كالجماعة نةالس   أىؿ أف ذلؾ فى القكؿ كخبلصة
 العصاة لمكفار كجؿ عز اهلل جعميا النار كىذه، كاألرض السمكات اهلل خمؽ أف منذ مكجكدتاف

 . األبداف لو تقشعر ما كالعذاب اآلالـ صنكؼ مف فييا ليـ اهلل كأعد، ألمره ففىالمخال
  

                                                           

 (. 1/420الطحاكم، شرح العقيدة الطحاكية )ج( 1)

 (. 18/307)ج الفتاكلابف تيمية، مجمكع ( 2)
  (.2/234السفاريني، لكامع األنكار البيية )ج( 3)
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 المبحث الرابع
 األخر اليومُ 

 ينبغي فالذم، بدكنيا المسمـ إيماف يصح ال التي الستة اإليماف أصكؿ أحداألخر  اليكـي ب اإليماف
 بحسب كؿ زمجافي، القبكر فى مف سيبعث اهلل كأف، شؾ ببل آت اليكـ ذلؾ أف نعتقده أف عمينا
ف فخيران  خيران  إف، يداه قدمت ما  . فشران  شران  كا 
 : المغة فى األخر اليوم . أ

 اءالي"  فارس ابف يقكؿ، األياـ أحد كىك، غركبيا إلى الشمس طمكع مف مقداره معركؼ: اليكـ
 :كيقكؿ، العظيـ األمر فى يستعيركنو ثـ، األياـ مف الكاحد: اليكـ كىي، كاحدة كممة كالميـ كالكاك
 (1) ". نزؿ إذا اليكـ فى فبلف نعـ

، التقدـ خبلؼ كىك، فركعو إليو ترجع كاحد أصؿ كالراء كالخاء اليمزة"  فارس ابف يقكؿ: كاآلخر
 ىمض تقكؿ، القدـ نقيض كاألخر، المتقدـ نقيض اآلخر: قاؿ فإنو الخميؿ عف أخذناه قياس كىذا
  (2) ". أخران  كتأخر قدكمان 

 : الشرع فى األخر اليوم . ب

 كىذا، منقضية الدنيا ىذه أف أم، آخران  الدنيا ألياـ بأف التصديؽ"  يعني اآلخر اليكـب اإليماف إف
 القديـ ألف؛  بابتدائو اعتراؼ بانقضائو االعتراؼ فىك ، تركيبو منحؿ، صنعو يكمان  منتقضو  العالـ
 (3) ". يتغير كال ىيفن ال

 (4)".المكت بعد يككف مما -كسمـ عميو اهلل صمى- النبي بو أخبر ما بكؿ اإليماف"  أيضان  كيعني
 ذلؾ فى كيدخؿ .ذلؾ بمكجب كالعمؿ، محالة ال بإتيانو الجاـز التصديؽ يعني اآلخر اليكـ إذف

 القبر فتنة مف بعده كما كبالمكت،  محالة ال قبميا تككف التي كأماراتيا الساعة بأشراط اإليماف
 مف القيامة مكقؼ فى كما ،القبكر مف بلئؽالخ كخركج الصكر فى كبالنفخ كنعيمو كعذابو
 ،كالحكض كبالصراط ،المكازيف ككضع ،الصحؼ نشر :المحشر كتفاصيؿ كاألفزاع األىكاؿ
 كعذابيا كبالنار ،كجؿٌ  عز اهلل كجو إلى النظر أعبله الذم كنعيميا كبالجنة ،كغيرىا كالشفاعة

 (5) .كجؿٌ  عز ربيـ عف حجبيـ أشده الذم
                                                           

 (. 6/159ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج( 1)
 (. 1/70المرجع السابؽ، )ج( 2)
 (. 1/406البييقي، شعب اإليماف )ج (3)
 (. 3/145)ج الفتاكلابف تيمية، مجمكع ( 4)
 (. 1/55أعبلـ السنة المنشكرة )جالحكمي، انظر: ( 5)
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 (1) ". المحدكدة األزمنة أخر أك، الدنيا أياـ أخر ألنو" ؛  االسـ بيذا اآلخر اليكـ كسمي
 : منيا مكضعيف فى الرعد سكرة فى كاضح بشكؿ اآلخرة ذكر كرد كلقد

مسهثمثمتهتهبمبمئهئهيميخيحيُّ: تعالى قكلو: األكؿ المكضع

  [.34: الرعد] َّهشمشهس
 عف إخباره بعد فقاؿ، األبرار ثكابك  الكفار عقاب تعالى ذكر"  - اهلل رحمو - كثير ابف قاؿ
 المؤمنيف بأيدم أم" مئهئهيميخيحي" كالشرؾ الكفر مف عميو ىـ كما المشركيف حاؿ

هبمب، "كأسران  قتبلن   ىذا مف أم "متهت"،الدنيافىالخزمىذامعالمدخرأم"
 أبدان  ئـدا كذاؾ، انقضاء لو الدنيا عذاب فإف، عميو كسبلمو اهلل صمكات قاؿ كما كىك،... بكثير
 تعالى قاؿ كما، كشدتو كثافتو يتصكر ال ككثاؽ، ضعفان  سبعكف ىذه إلى بالنسبة ىي نار فى

 (2) [26-25: الغاشية] َّييىيميخي حيجييهىهمهجهُّ
مظحطمضخضجضحضمصخصحصمسخسُّ تعالى قكلو: الثاني المكضع
 (3) .[26: الرعد] َّحفجفمغجغمعجع
 ىي ما أم"  حفجفمغجغمعجعمظ " قكلو تفسير فى - اهلل رحمو - الشككاني قاؿ
: كقيؿ. كنحكىما (4) كرجةكالس   عةكالقصٌ  األمتعة مف كاحد المتاع: كقيؿ. بو يستمتع شيء إال
 الراكب كزاد زاد: كقيؿ. زكاؿ مف لو بد فبل ارتفع إذا النيار متع مف ذاىب قميؿ شيء معنىال

 (5) ". اآلخرة إلى منيا بو يتزكد
، كالبعث، القبر فى المسألة فيو كيدخؿ، القيامة يكـ: األخر اليكـب رادالم أف سبؽ مما يتبيف إذف

 جؿٌ  اهلل كرؤية، كالنار كالجنة، كالشفاعة، كالحكض، كالصراط، كالميزاف، كالحساب، كالنشكر
 . الدنيا أياـ أخر ألنو االسـ بيذا اآلخر اليكـ كسمي، الغيبية األمكر مف ذلؾ كغير ،كعبل

                                                           

 (. 1/118ابف حجر، فتح البارم )ج( 1)
 (. 2/680ر القرآف العظيـ )جابف كثير، تفسي( 2)
 (. 59تكحيد الربكبية صفحة ) عمىتـ التحدث عف ىذه اآلية بشكؿ مكسع عند الحديث عف دالئؿ السكرة ( 3)
الشيء القميؿ مف األدـ، كىي فارسية، كأكثر ما  فيوبضـ السيف كالكاؼ كالراء مع التشديد إناء صغير يؤكؿ ( 4)

 (. 3/2049ظكر، لساف العرب )جالككامخ كنحكىا. ابف من فييايكضع 
  (.3/111الشككاني، فتح القدير )ج( 5)



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لخامسالفصل ا
سورة الرعد  فىأوصاف الناس كما وردت 

 ابن كثير والشوكاني يرىبين تفس
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 الفصل الخامس
 ابن كثير والشوكاني يرىسورة الرعد بين تفس فىأوصاف الناس كما وردت 

 السعداء كىـ كاالستقامة الحؽ أىؿ فمنيـ، كغريب عجيب فييا الناس كأحكاؿ الدنيا الحياة كاقع
، رىيف كسب بما امرئ ككؿ، بالفعؿ األشقياء كىك، كاالنحراؼ الباطؿ أىؿ ـكمني، بالفعؿ

 كأفاد منو استفاد، طيبان  نباتان  زرع فمف، كاآلخرة الدنيا فى يحصد إنساف كؿ يزرع ما كبحسب
 المحسنكف ميجاز  أف بعدئذو  غرابة كال، فخرياأل ركأض   نفسو رأض   خبيثان  نباتان  زرع كمف، فخرياأل

 العدؿ ىمقتض ىك كذلؾ، الجحيـ بنيراف كالفجار األشرار مكيجاز ، الخمد جنافب أعماليـ
 (1).االليي

  

                                                           

  (.2/1163انظر: الزحيمي، التفسير الكسيط )ج( 1)
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 المبحث األول
 السعداء من المؤمنين

 : المغة فى اإليمان . أ

ُّ قكلو فى كما؛  التصديؽ: كاإليماف، " مؤمف فيك؛  إيمانان  آمف: مصدر فيك: اإليماف

 (1) ". بمصدؽ أم [.17: يكسؼ] َّىئنئمئزئ
 : الصطالح فى ماناإلي . ب

 (2) ". باألركاف كعمؿ، بالقمب كتصديؽ، بالمساف إقرار، كعمؿ قكؿ كاإليماف" 

 - الرسكؿ بو جاء ما معرفة مف مركبة حقيقة ىك" : -رحمو اهلل  - القيـ ابف كعرفو
 محبة لو كاالنقياد، نطقان  بو كاالقرار، عقدان  بو كالتصديؽ، عممان  - كسمـ عميو اهلل صمى

 (3) ". اإلمكاف بحسب إليو كالدعكة ذهفيكتن كظاىران  باطنان  بو كالعمؿ، كخضكعان 

 أكلي، كاآلخرة الدنيا فى كالفبلح السعادة أىؿ، المؤمنيف صفات عمى الرعد سكرة دلت
 كما،  الحميدة األخبلؽ أصحاب، الخالصة ةفيالصا، المدركة الراجحة العقكؿ أصحاب األلباب
ينىنحنمنجنيمىمممخمحمجميلىلملخل ُّ ثناؤه جؿ   قكلو فى جاء

  [.19: الرعد] َّجه

خمحمجميلىلمل"  ضدىـ كبيف كالعمؿ العمـ أىؿ بيف تعالى اهلل فرؽ أف بعد
، الفرؽ مف فبينيما، بو يعمؿ كال، الحؽ يعمـ ال"  حنجنيم، " بو كعمؿ ذلؾ ففيـ"  ىممم
، ماالن  كخير، مآال أحسف فالفريقي أم، كيتفكر يتذكر أف بالعبد فحقيؽ، كاألرض السماء بيف كما
 (4) .كيضره ينفعو ما يتذكر أحد كؿ ما كلكف، فريقيا خمؼ كيسمؾ، طريقيا ؤثرفي

جم" الذم أف الناس مف يعمـ مف يستكم ال تعالى يقكؿ"  : -رحمو اهلل  -كثير ابف قاؿ
 اختبلؼ كال، فيو لبس كال، مرية كال، فيو ؾشٌ  ال الذم الحؽ ىك" ىمممخم" محمد يا" حم
، حؽ كميا فأخباره، آخر شيئان  منو شيء يضاد ال، بعضان  بعضو يصدؽ حؽ كمو ىك بؿ، فيو

                                                           

 (. 1/141ابف منظكر، لساف العرب )ج( 1)
 (. 1/181البللكائي، شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة )ج( 2)
 (.1/107الفكائد، البف القيـ الجكزية، )ج( 3)
 (. 371نظر: السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ا( 4)
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 [.115: األنعاـ] َّخبحبجبهئمئ ُّ تعالى قاؿ كما، عدؿ كنكاىيو كأكامره
، محمد يا بو جئت ما صدؽ تحقؽ مف يستكم فبل، الطمب فى كعدالن ، اإلخبار فى صدقان  أم
 كقكلو اتبعو كال صدقو كال لو انقاد ما فيمو كلك،  يفيمو كال خير إلى ييتدم ال ىأعم ىك كمف
 َّ زثرثيتىتمتنتزترتيبىبنب ُّ تعالى

"  حنجنيمىمممخمحمجميلىلمل"  الكريمة اآلية ىذه فى كقاؿ [،20: الحشر]
  (1) ". استكاء ال؟  كيذا أفيذا أم

 الماء بيف ذمال كالتباعد، جدان  متباعد بينيما الحاؿ فإف" : -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ
 تفاكت عمى يقؼ إنما أنو سبحانو بيف ثـ، األجساـ تمؾ مف كالخالص الخبث كبيف، كالزبد

 (2) ". الصحيحة العقكؿ أىؿ الرتبتيف كتبايف المنزلتيف

 السميمة العقكؿ أكلكا كيعقؿ كيعتبر يتعظ إنما أم"جهينىنمن"  كقكلو
، آدـ بني كصفكة، العالـ لب ىـ الذيف، اممةالك كاآلراء، الرزينة العقكؿ أكلكا ك ،(3)"الصحيحة

خيحيجييهىه ُّ :بقكلو ليـ اهلل كصؼ مف أحسف تجد فبل، كصفيـ عف سألت فإف
 . (4) َّ.. .ىيمي

 السميمة العقكؿ أف عمى دؿ   كقد، ىأعم فيك يتذكر لـ كمف، يتذكر ال لو عقؿ ال فمف" 
 إلى كصمت فإنيا تتذكر ال التي كبالقم أما، تذكرت الكحي اعميي نزؿ فإذا، الحؽ فييا مرككز
 إلى تحتاج ال ككأنيا، اآليات إدراؾ التذكر معنىك "  (5) " عبلماتو كمو كلذلؾ، الكامؿ ىالعم

  (6) ". الفطرة فى أصميا ألف؛  جديد تعرؼ

                                                           

 (. 5/2739التفسير )ج فى(، انظر حكل، األساس 671-2/670ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
 (. 3/107الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
 (. 2/671ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 3)
 (. 371انظر: السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )( 4)
 (. 5/2740التفسير )ج فىحكل، األساس ( 5)
  (.8/3929أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( 6)
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 بلؿبالض   أنفسيـ عمى يقركف عندىا؛ النار كيكردىـ الشؾ أىؿ يردم السقيـ الفكر لكف" 
 السعداء أما، [10: الممؾ] َّ جكمقحقمفخفحفجفمغجغمعجع ُّ باؿكالخ  

 (1) ."[47: الزمر] َّجفمغجغمعجعمظ ُّ فقيميـ العقبلء

 ةفيالصا، الصحيحة السميمة العقكؿ أصحاب، األلباب أكلك كصؼ فى جبللو جؿ   قاؿ
ٌّٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهىه ُّ السعادة أىؿ مف، النقية
نبمبزبربيئىئنئمئزئرئٍَُِّّّّّٰ

يثىثنثمثزثرثيتىتنتمتزترتيبىب
منزنرنمماميلملىليكىكمكلكاكيقىقيفىف
 [.24-20لرعد: ]ا َّ ىينيميريزيٰىينىن نن

 : يمي بما وصفيم فقد

  بالعيد الوفاء -1

 الحميدة الصفات بيذه اتصؼ عمف مخبران  تعالى يقكؿ"  : -رحمو اهلل  -كثير ابف قاؿ
خيحيجييهىه: " رةكاآلخ الدنيا فى كالنصرة العاقبة كىي، الدار ىعقب ليـ بأف

ذا، غدر أحدىـ عاىد إذا الذيف كالمنافقيف كليسكا" ىيمي ذا، فجر ـخاص   كا   ثحد   كا 
ذا، كذب  (2)". خاف ائتمف كا 

 فيما العيكد مف عقدكه بما أم"  حيجييهىه"  : -رحمو اهلل  -الشككاني قاؿ
، بعيده الكفاء إلى نيـبإيما ربيـ فيداىـ"  (3) " العباد كبيف بينيـ فيما أك، ربيـ كبيف بينيـ
 (4) ". عباده مكاثيؽ كال ربنا مكاثيؽ مف مكثقان  يكىنكا كلـ، خمقو كأمانات أماناتو كرعاية

 اسـ: كالعيد، كالسمعية العقمية األدلة مف صحتو عمى الدليؿ قاـ ما كؿ: اهلل كعيد" 
 التزاـ فيو دخؿكي، عبيده بيا ىكص التي كنكاىيو أكامره كىي، اهلل فركض بجميع أم،  لمجنس
 (5) ". المعاصي جميع كتجنب، الفركض جميع

                                                           

 (. 3/1677تفسير القرآف )ج فىتعيمب، فتح الرحمف  (1)
 (. 2/671ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 2)
 (. 3/107الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
 (. 3/1677تفسير القرآف )ج فىتعيمب، فتح الرحمف ( 4)
  (.7/166الزحيمي، التفسير المنير )ج( 5)
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 يقتضي الكفاء ألف كذلؾ؛  اإليماف خصاؿ كمف، المؤمنيف صفات مف بالعيد فالكفاء" 
 الحياة فى بالمعادلة المرء كيشعر، النفس حؽ فى يجب ما تدرؾ كأف ذاتيا فى النفس تصدؽ أف
 عبلمات مف عبلمة كاف كلذا؛  ـعميي بحقو يـيطالب كما عميو بحقيـ يشعر، الناس كبيف بينو

 (1) ". اإليماف

، نفسو عمى قطعو الذم بالعيد يفيك  أف مؤمف كؿ عمى يجب أنو ذلؾ فى القكؿ كخبلصة
 يشمؿ كىذا، بو الكفاء يجب مما فالعيد، العباد كبيف بينو أك، كجؿٌ  عز اهلل كبيف بينو سكاء
  .كالمخالفات معاصيال عف كاالمتناع، كالكاجبات الفرائض جميع

  الميثاق نقض عدم -2

 كأكدكه أنفسيـ عمى كثقكه الذيف"  ىيميخي" : -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ
 عمى العبد أكجبو ما كؿ الميثاؽ تحت يدخؿ ألنو؛ التخصيص بعد تعميـ كىذا، كنحكىا باأليماف
 بعد تخصيصال مف كففيك بالعكس األمر يككف أف كيحتمؿ، كنحكىا كغيرىا كالنذكر نفسو

 كيدخؿ، عبيده بيا كصي التي، كنكاىيو أكامره كىي، اهلل عيكد جميع بالعيد يراد أف عمى التعميـ
 حيف عباده عمى اهلل أخذه ما: بالميثاؽ كيراد، نفسو العبد بيا يمـز التي االلتزامات ذلؾ فى

 َّ ٰذييىيميخيحي ُّ سبحانو قكلو فى المذككر رالذ   عالـ فى آدـ صمب مف أخرجيـ

 .(2)".[172: األعراؼ]
 بالعقكد كال، ربيـ مع اإليماف عيد ينقضكف كال، كالتزاماتو العيد بكاجبات يخمكف فبل" 

 إذا الذيف كالمنافقيف يككنكا ال حتى، المعامبلت كسائر كشراء بيع مف الناس مع يبرمكنيا التي
ذا، غدر أحدىـ عاىد ذا، فجر خاصـ كا  ذا، كذب حدث كا   (3) ". خاف ائتمف كا 

 المنافؽ آية"  قاؿ - كسمـ عميو اهلل صمى - اهلل رسكؿ أف عنو اهلل رضي ىريرة أبي فعف
ذا ،كذب حدث إذا: ثبلث ذا ،أخمؼ كعد كا   (4) ". خاف اؤتمف كا 

 كعدـ، كاممة بأدائيا إال، العظيـ الثكاب ليـ الذيف، األلباب أكلي مف العبد يككف فبل" 
 العباد بحقكؽ كالقياـ، تعالى اهلل بحؽ القياـ عمى يقكـ ميثاؽال ىذا ألف؛  (5) " كبخسيا نقضيا

                                                           

 (. 8/3929أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( 1)
 (. 3/107الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
 (. 7/166الزحيمي، التفسير المنير )ج( 3)
 ([. 108، ح 1/78([، ك]مسمـ، صحيح مسمـ، )33، ح 1/21]البخارم، صححي البخارم، )( 4)
 (. 371لكريـ الرحمف )السعدم، تيسير ا( 5)
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 العدؿ كميثاؽ، الجماعة ميثاؽ ىك الميثاؽ كىذا، بأمره تعالىك  سبحانو اهلل أكدىا التي
  (1) .الكامؿ االجتماعي

، لمميثاؽ ناقض غير بالعيد يفالمك  ألف؛  لو كالـز قبمو لما تأكيد"  ىيميخي"  قكلو
 أمر ىك كالعيد، الخالؽ بأمر بالكفاء المخمكؽ التزاـ ىك الميثاؽ كقيؿ، ؽالميثا ىك فالعيد
 (2)".اهلل
 بأمره عناية القرآف فى مكضعان  كعشريف بضع فى كالميثاؽ بالعيد الكفاء ذكر اهلل إف: قتادة قاؿ" 

 (3) ". بشأنو كاىتمامان 
 عنيـ ألنو؛  يثاؽكالم بالعيد يفيك  أف تقي مؤمف كؿ عمى يجب أنو ذلؾ فى القكؿ كخبلصة
 العيد كبنقض، خصميـ مف كخصمة المنافقيف عبلمات مف عبلمة ألنو نقضيما كعدـ، مسئكؿ
 . باهلل كالعياذ النفاؽ دائرة إلى الحؽ كنكر اإليماف دائرة مف االنساف ينتقؿ كالميثاؽ

  ولمعباد هلل الواجبة الحقوق جميع ورعاية الرحم صمة -3

 األرحاـ صمة مف"  ٌٍَُِّّّّّٰىٰرٰذ" : -رحمو اهلل  - كثير ابف قاؿ
لىك ، ـإليي كاإلحساف   (4) ". المعركؼ كبذؿ، كالمحاكيج الفقراء ا 

 مف"  يقكؿ - كسمـ عميو اهلل صمى - اهلل رسكؿ سمعت قاؿ عنو اهلل رضي مالؾ بف أنس فعف
 (5) ". رحمو فميصؿ، أثره فى لو نسأيي  أك، رزقو فى لو بسطيي  أف سره

 العباد كحقكؽ اهلل حقكؽ مف قطعو عف كنيي، بصمتو اهلل أمر ما كؿ ؿيشم اآلية كظاىر
 ببذؿ تككف الرحـ كصمة، "  (6) أكلي باب مف الرحـ صمة ىي التي األقارب حقكؽ خصكصان ، 

 بيف يفرؽ كال كالرسؿ الكتب بجميع اإليماف كمنو، "  (7) " االستطاعة حسب كاإلنفاؽ المعركؼ
 المؤمنيف قرابة ككصؿ، كسمـ عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ قرابة كصؿ فيو كيدخؿ... منيـ أحد

 حسب عمى ـإليي باإلحساف [.10: الحجرات] َّجسمخجخُّ اإليماف بسبب الثابتة

                                                           

  (.8/3931أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( 1)

 (. 3/1001الصاكم، حاشية الصاكم )ج( 2)
 (. 2/227حجازم، التفسير الكاضح )ج( 3)
 (. 2/671ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 4)
 ([. 2557. ح 4/1982([، ك]مسمـ، صحيح مسمـ، )1961، 2/728]البخارم، صحيح البخارم، )( 5)
 (. 228-2/227(، حجازم، التفسير الكاضح )ج3/107انظر: الشككاني، فتح القدير )ج( 6)
 (. 3/1000الصاكم، حاشية الصاكم )ج( 7)
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 مف ألف؛ "  (1) " ىالمرض كعيادة السبلـ فشاءا  ك  ـعميي كالشفقة عنيـ كالذب كنصرتيـ الطاقة
 نفعان  يقصد أف دكف، ربو إلرضاء غيره نحك وكاجب كيؤدم، نفعو كيدكـ خيره يعـٌ  أف المؤمف شأف
 كالمانع لمخير الميسر ىك العباد رب اهلل فإف، كظيفة أك جاه أك ماؿ فى طمعان  أك لنفسو ماديان 
  (2) ". ككسيمة أداه مجرد كالعبد، الشر مف

 ظاف يظف لئبل ك، لمتأكيد السابقيف ففىالكص فى دخكلو مع الكصؼ ىذا عمى كنص"  
 (3) ". تعالى اهلل كبيف االنساف بيف ما عمى مقصكر العيدب الكفاء أف

 صمة مف، بكصمة اهلل أمر ما كؿ يصؿ أف مسمـ كؿ عمى يجب أنو القكؿ كخبلصة
 لممؤمنيف كالكالء، كالفقراء كالمحتاجيف، كاألىؿ كاألقارب الجيراف إلى كاالحساف، األرحاـ

 . غير ال تعالىك  سبحانو اهلل إرضاء ؾذل فى مبتغياٌ ، ذلؾ كنحك كمكاف زماف كؿ فى كنصرتيـ
 (4) اهلل من الخوف -4

، األعماؿ مف يذركف كما يأتكف فيما أم" رئّٰ"  : -رحمو اهلل  -كثير ابف قاؿ
 فبل، "  (6) " يحؿ ال ما كاجتناب كجب ما فعؿ عمى تحمميـ خشية، "  (5) "ذلؾ فى اهلل كيراقبكف
 الكقكع يتييبكف المتعاؿ الكبير لمقاـ إجبلالن ، إثمان  سبكفيكت كال، رمان جي  يقترفكف كال، رحمان  يقطعكف

 اهلل خشي فمف، حقكقيـ الناس ينتقصكف كال، يظممكف كال، يطغكف كال، "  (7) " المعاصي فى
 (8) " الناس كبيف كبينو، أىمو فىك ، نفسو ذات فى يعممو عمؿ كؿ فى يتذكره

 بمف كالعمـ بالتعظيـ مقركف ؼخك "  كىي، (9) " كالعمـ اإليماف خبلصة الخشية ك"  
: فاطر] َّخصمصحصمسخسحسجس ُّ الخشية مف بمزيد العمماء اهلل خص   لذا، يخشاه
28](10) 

                                                           

  (.5/93مقاصد القرآف )ج فىحسف خاف، فتح البياف ( 1)

 (. 2/1162الزحيمي، التفسير الكسيط )ج( 2)
 (. 7/167الزحيمي، التفسير المنير )ج( 3)
سكرة الرعد )عبكدية الخكؼ (  فىـ الحديث عف ىذا بشكؿ مكسع عند الحديث عف العبادات الكاردة ت( 4)

 (. 70صحفة )
 (. 2/671ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 5)
 (. 3/108الشككاني، فتح القدير )ج( 6)
 (. 3/1679تفسير القرآف )ج فىتعيمب، فتح الرحمف ( 7)
 (. 8/3931ر )جأبك زىرة، زىرة التفاسي( 8)
 (.1/165ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 9)
 (. 5/93مقاصد القرآف )ج فى(، انظر: حسف خاف، فتح البياف 7/167الزحيمي، التفسير المنير )ج( 10)
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 األعماؿ مف يتركو كما، يأتيو فيما اهلل ىيخش أف مؤمف كؿ عمى يجب أنو ىذا مف فيتبي  
 مرتبة اهلل مف كالخشية كالخكؼ، تعالى لكجيو كالقصد النية يخمص كأف، كاألفعاؿ كاألقكاؿ
 .األنقياء األتقياء مف المقربيف كسمة العمماء

 (1)والعذاب الحساب من الخوف -5

 سكء يخافكف" :  أنيـ حقان  المؤمنيف صفات ذكر فى  -رحمو اهلل  -كثير ابف قاؿ
، كسكناتيـ حركاتيـ جميع فى كاالستقامة السداد عمى أمرىـ فميذا، اآلخرة الدار فى الحساب
 (2)".كالمتعدية قاصرةال أحكاليـ كجميع

 كالمناقشة فيو االستقصاء كىك" نئمئزئ":  -رحمو اهلل  -الشككانيقاؿ
 (3) " يحاسبكا أف قبؿ أنفسيـ يحاسبكا أف الخيفة ىذه حؽ كمف، عذب الحساب نكقش فمف، لمعبد
 كتجنب، الطاعة عمى أقبؿ الحساب خاؼ كمف، ككبير صغير كؿ يشمؿ الحساب ألف" 

 خكؼ يقتضي كىذا، اهلل مف الخشية إلى إشارة الرابع الكصؼ أف كيبلحظ، "  (4) " المعصية
 (5) ". الحساب سكء مف الخكؼ إلى إشارة الكصؼ كىذا، كالعظمة كالميابة الجبلؿ

، الخطايا يتحاشكف فيـ، ربيـ عمى يعرضكف يكـ بذنكبيـ يكاجيكا أف يحذركف فيـ" 
 فيـ، " (6) " معو كالذيف النبي اهلل يخزم ال يكـ بأيمانيـ كتبيـ ليؤتكا، زاد بخير كيتزكدكف
 الحساب يخافكف ألنيـ؛  ـعميي تكزف أف قبؿ أعماليـ كيزنكف، يحاسبكا أف قبؿ أنفسيـ يحاسبكف

 (7) ". كالكبير الصغير فى المناقشة مع األعماؿ كؿ يستقصي الذم

 كأنو، أكالن  القيامة كـي تعالى اهلل كلقاء، كالنشكر بالبعث اإليماف يتضمف الحساب كخكؼ" 
 السكء ىيخش كأنو، الرجاء عمى الخكؼ ترجيح كيتضمف. ثانيان  الدنيا فى كاف ما عمى سيحاسب

  (8) ". الثكاب يرجك أف قبؿ
                                                           

كجكب الحساب  عمىفصؿ البعث كالنشكر عند الحديث عف األدلة  فىتـ الحديث عف ىذا بشكؿ مفصؿ ( 1)
  (.214صفحة )

 (. 2/671ف كثير، تفسير القرآف العظيـ )جاب( 2)
 (. 3/108الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
 ( 7/167الزحيمي، التفسير المنير )ج( 4)
 (. 7/167المرجع السابؽ )ج( 5)
 (.3/1678تفسير القرآف )ج فىتعيمب، فتح الرحمف ( 6)
 (. 2/228حجازم، التفسير الكاضح )ج( 7)
 (. 8/3931)جأبك زىرة، زىرة التفاسير ( 8)
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؛  كأقكالو أعمالو كؿ فى كجؿٌ  عز اهلل يخاؼ أف مسمـ كؿ عمى يجب أنو إلى اإلشارة تجدر لذلؾ
 كرجاء النار مف خكفان ، كعقابو عذابو مف الخكؼ ك رالحذ شدة إلى يؤدم تعالى منو الخكؼ ألف
 . كجنتو ثكابو فى
  الصبر -6

 المحاـر عف أم" نبمبزبربيئ" "  : -رحمو اهلل  -كثير ابف قاؿ
 (1) ". ثكابو كجزيؿ مرضاتو ابتغاء كجؿ   عز هلل عنيا أنفسيـ ففطمكا، كالمآثـ

، بو اهلل أمر بما اإلتياف عمى الصبر: بالصبر كالمراد" :  -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ
 معنىك  ،(2) " العمكـ عمى حممو األكلىك "  كالمصائب الرزايا عمى: كقيؿ. عنو ىني ما كاجتناب

 ىك ىذا فإف، "  (3) " لغيره فيو شائبة ال، لو خالصان  يككف أف اهلل كجو البتغاء الصبر ذلؾ ككف
، بثكابو كةكالحظ، منو لمقرب كرجاء، ربو لمرضاة طمبان ، نفسو العبد بو يحبس الذم، النافع الصبر

 كمنتياه، التجمد غايتو الذم، المشترؾ الصبر أما، اإليماف أىؿ خصائص مف الذم الصبر ىك
 (4) ". الحقيقة عمى الممدكح ىك فميس، كالكافر كالمؤمف، كالفاجر البر مف يصدر فيذا، الفخر

، ؼاليكالتك الطاعات ففعمكا، الببلء كحاؿ، المعصية كعف الطاعة عمى صبركا الذيف" 
، لممصائب التعرض عند كالقدر بالقضاء كرضكا، المنكرات أك كالسيئات المعاصي مف كامتنعكا
 فى ألف كذلؾ، "  (5) " سمعو كال رياء ال، ثكابو كنيؿ كجؿٌ  عز اهلل مرضاة بقصد صبرىـ ككاف

 الصبر كيشمؿ. كالخسراف كالندـ، كاالنكسار الذؿ المعصية فىك ، كنجاتيا النفس عز الطاعة
 (6) ". كالعبادات كاألسقاـ الرزايا مف األحكاؿ جميع اهلل لكجو

كطامع  ،ثكاب اهلل فىكؿ راغب  عمى" كىذه فضيمة عظيمة كمثكبة جميمة تقتضي أف 
فإف الجزع ال يرد  ،كيقيدىا بقيده ،الصبر كيـز نفسو بزامو عمىعنده مف الخير أف يتكفر  فيما

ذا تصكر العاقؿ ىذا  ،قد كقع نزؿ كال يدفع مكركىان  ،قد سمب كال يجمب خيران  ،قضاء قد نزؿ كا 
كظفر  ،ما نزؿ بو قد فاز بيذا األجر العظيـ عمىحؽ تصكره كتعقمو حؽ تعقمو عمـ أف الصابر 

                                                           

  (.2/671ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)

 (. 5/93مقاصد القرآف )ج فىحسف خاف، فتح البياف ( 2)
 (. 3/109الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
 (. 371السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )( 4)
 (.7/167الزحيمي، التفسير المنير )ج( 5)
 (. 2/1162الزحيمي، التفسير الكسيط )ج( 6)
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كمع ذلؾ فاتو مف األجر ما  ،ىكغير الصابر قد نزؿ بو القضاء شاء أـ أب ،بيذا الجزاء الخطير
 (1) .كلـ يظفر بغير الجزع " أخرل مصيبتو مصيبة  إلىفضـ  ،كال يبمغ مداهال يقدر قدره 

 كابتغاء رضاه فى طمعان ، اهلل طاعة عمى الصبر مسمـ عمى يجب أنو ذلؾ مف يتبيف
 ىذا ينعكس مما، كعقابو غضبو مف كخشية خكفان ، كاآلثاـ المعاصي ترؾ عمى كالصبر، ثكابو

 . عالمجتم فى الفرد سمكؾ عمى إيجابيان 
  المفروضة الصالة إقامة -7

 كسجكدىا كرككعيا كمكاقيتيا بحدكدىا" يبىب" :  -رحمو اهلل  - كثير ابف قاؿ
 ـعميي اهلل أكجب ما يؤدكف الذيف ىـ فالعقبلء، " (2) " المرضي الشرعي الكجو عمى، كخشكعيا

 لرب نفسال كخضكع، هلل القمب خشكع مع، كاألكصاؼ الشركط تامة األركاف كاممة، الصبلة مف
 بيف كاقؼ أنؾ تذكرت إذا يككف كذلؾ، الحقيقي يكف لـ إف يفر العي  كاالستحضار، " (3) " العباد
 (4) " القيار الكاحد، كاألرض السماء جبار كأما؛  اهلل يدم

 شيء يشغمؾ فبل، اهلل أماـ بأدب الكقكؼ كتعكدىا ذلؾ عمى نفسؾ تركض أفعميؾ ف" 
 نفسؾ كتمؤل، اهلل بخشية قمبؾ تشعر أف حاكؿ أخي يا، فييا الإ تفكر ال بحيث، الصبلة عف أبدان 

 تدعك فتظؿ، صاحبيا عمى كترد ةاليب خرؽ فى تمؼ الناقصة الصبلة أف تفيـ كأف، منو بالخكؼ
 (5) ". القيامة يكـ إلى عميو

ف"   مف كقرب، المناجاة حؽ ربو المؤمف ىكناج، النفس لقكيت،  أقيمت إذا الصبلة كا 
 (6) ". كقمبو نفسو كاستقامت، نكران  كفكره، نكران  قمبو كصار، بو نفسو كامتؤلت، ربو

 الصمكات يؤدم أف،  كجؿٌ  عز هلل مكحد،  مسمـ كؿ عمى يجب أنو سبؽ مما يتبيف 
 كقمبو فكره يككف ال بحيث، كصفاتيا كأركانيا شركطيا فيومستك ، أكقاتيا فى عميو المفركضة

 كقتيا فى الصبلة إقاـ عمى يعييننا أف تعالى اهلل فنسأؿ ،بيا إال الدنيا أمكر مف بأمر متعمؽ
 . عميو كالقادر ذلؾ كلي إنو كأركانيا بشركطيا

 
 

                                                           

 (. 4/521الشككاني، فتح القدير )ج( 1)
  (.2/671ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 2)

 (. 2/1162الزحيمي، التفسير الكسيط )ج( 3)
 (. 2/229حجازم، التفسير الكاضح )ج( 4)
 (.2/229المرجع السابؽ )ج( 5)
 (. 8/3935أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( 6)
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  الخير وجوه فى اإلنفاق -8

 يجب الذيف عمى أم"  ىتنتمتزترت"  : -رحمو اهلل  -كثير ابف قاؿ
 (1) ". كمساكيف كمحاكيح فقراء مف كأجانب كقرابات زكجات مف، ليـ اإلنفاؽ

 يعرؼ لـ لمف السر: كقيؿ. الفرض صدقة: كالعبلنية، النفؿ صدقة: بالسر مرادكال" 
 (2) ". الزكاة بترؾ يتيـ أك بالماؿ يعرؼ لمف كالعبلنية، الزكاة بترؾ يتيـ ال أك، بالماؿ

 ىمقتض بحسب كالعمف السر فى اهلل رزقيـ مما ينفقكف أنيـ المؤمنيف ىؤالء صفات فمف
 أحيانان  كيعمنكنيا، كالسمعة الرياء قصدىـ تككف ال حتى، ربيـ كبيف يـبين النفقة كفسر في، الحاؿ
 الزكجة عمى كاإلنفاؽ،  كاجبان  إنفاقان  كاف سكاء، كالقدكة عميـ كالت التشجيع بقصد كانت إذا لمناس
 (3) .كاألباعد كالمساكيف الفقراء عمى كاإلنفاؽ مندكبان  أك، كالفقراء كاألقارب كالكلد

ضافة"   اهلل ماؿ الماؿ أف ثانيان  كيعتبر، حبلالن  يككف أف ىيقتض تعالى اهلل إلى الرزؽ كا 
 فيك، لتنفؽ أعطاؾ فقد، أعطاؾ مما ىك إنما إنفاؽ مف تكمؼ كما، رزؽ الذم فيك، تعالى
 فى بعض عمى بعضكـ فضؿ كاهلل، ليصبر غيرؾ ىكابتم، كتشكر لتنفقو بالماؿ ابتبلؾ
  (4)".الرزؽ

 مف بعضان  الناس أنفؽ فمك، اإلنفاؽ لطمب القرآف تكرار سر نايفيم الذم ىك كالكاقع" 
 تمؾ شاعت كلما، تصرفيـ مف يحد قانكف إلى أبدان  حاجة فى كنا ما ربيـ أمر كامتثمكا، أمكاليـ
 (5) ". مجتمعنا صرح تقكض التي اليدامة األفكار

 السر فى يممكو الذم الماؿ بعض مف ينفؽ أف مسمـ كؿ عمى يجب أنو ذلؾ مف فيتبي  
 كذلؾ، اهلل سبيؿ فى المندكبة بالصدقات بالتطكع أك، المفركضة الزكاة بأداء كاف سكاء، كالعمف
 كيبارؾ كينميو الماؿ فى يزيد فالتصدؽ، كالرياء الشيرة قصد غير مف، كرضكانو اهلل كجو البتغاء

 . فيو
 
 
 

                                                           

 (. 2/671ف العظيـ )جابف كثير، تفسير القرآ( 1)
 (. 3/108الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
  (.7/168الزحيمي، التفسير المنير )( 3)

 (. 8/3935أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( 4)
 (. 2/228حجازم، التفسير الكاضح )ج( 5)
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  باإلحسان اإلساءة مقابمة -9

، بالحسف القبيح يدفعكف أم " زثرثيت"  : -رحمو اهلل  -كثير ابف قاؿ
مكلكاكيق ُّ تعالى كقكلو، كعفكان  كصفحان  كاحتماالن  صبران  بالجميؿ قابمكه أحد آذاىـ فإذا

 (1) ". [.34: فصمت] َّزنرنمماميلىلمليكىك

 عمى كزاد،  الكريمة اآلية ىذه معنى فى جميؿ كبلـ -رحمو اهلل  - الشككاني ذكر كقد
 أك بالخير الشر يدفعكف أك، السيء العمؿ الصالح بالعمؿ كفيدفع أك"  فقاؿ ذلؾ فى كثير ابف

 ىذه جميع عمى اآلية حمؿ مف مانع كال، بالتكبة الذنب أك، بالعفك الظمـ أك، بالمعركؼ المنكر
 (2) ". األمكر

 يؤدم ال حتى بالسكء السكء مبادلة كمنع، التسامح نشر إلى تتجو المعاني ىذه كجممة" 
 منعان  بو تعالى اهلل أمر ما كىذا، شديد بينيـ المسمميف بأس يككف كأف، ابركالتد التقاطع إلى ذلؾ

يكىكمكلكاكىقيقيفىفيثىثُّ تعالى قاؿ فقد، لمعداكة

 (3) ". [.34 فصمت:] َّ زنرنمماميلىلمل

 تيكف ألنيا؛  آثران  كأكقع لكأجد أفضؿ كغيره المسيء مع الكريمة المعاممة أف كالثابت" 
 األخذ عف يترفع الذم ىك الصادؽ فالمؤمف"  (4) " أسمـ عاقبتيا كتككف، األحقاد كتستؿ، األمر
 كالضرر، بالصبر كاألذل، بالحمـ الجيؿ قابؿفي، بالحسنة كيدفعيا السيئة كيرد، كاالنتقاـ بالثأر
  (5) ". الغيظ ككظـ كالصفح بالعفك كاإلساءة، بالنفع

 فى الحسنة الطيبة باألخبلؽ التخمؽ مسمـ كؿ عمى ينبغي أنو الكبلـ ىذا مف فيتبي  
،  بالخير الشر كدفع، الجاىؿ كجو فى كالحمـ، األذل كجو فى كالصبر، الناس لأذ مكاجية
 كاتباعو بامتثالو الحنيؼ ديننا أمرنا مما ذلؾ ألف؛  كىكذا المسيء إلى باإلحساف كاإلساءة
 . الناس بيف كالتدابر لمتقاطع منعان ، بو كالعمؿ

                                                           

 (. 2/671ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
  (.3/108الشككاني، فتح القدير )ج( 2)

 (. 8/3936أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( 3)
 (. 7/168الزحيمي، التفسير المنير )ج( 4)
 (. 2/1162الزحيمي، التفسير الكسيط )ج( 5)
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 الحسنة الصفات بيذه ففىالمتص األلباب أكلك السعداء ىؤالء عف مخبران  قاؿ كليذا
"  بقكلو ذلؾ رفسٌ  ثـ،  كاآلخرة الدنيا فى كالسعادة،  المحمكدة الحسنة العاقبة ليـ بأف، السابقة
ىكمكلكاك، " فييا يخمدكف إقامة جنات أم، اإلقامة كالعدف" يقىقيف

 ىك ممف، كاألبناء كاألىميف ءاآلبا مف فييا أحبابيـ كبيف بينيـ يجمع أم"  ملىليك
 درجة إلى األدنى درجة ترفع إنو حتى، بيـ أعينيـ لتقر، المؤمنيف مف الجنة لدخكؿ صالح
حسانان  اهلل مف امتنانان  األعمى يتُّ تعالى قاؿ كما، درجتو عف لؤلعمى تنقيص غير مف كا 

: الطكر] َّمكىكلكاكيقىقيفىفيثىثنثمثزثرث
 كال، أكلئؾ قرابات مف كذلؾ كاف مف إال الجنة يدخؿ ال أنو مىع دليؿ الصبلح كذكر، " (1) [21
 (2) ". صبلح بدكف كالذرية،  األزكاج أك اآلباء مف ككنو مجرد ينفع

 َّ ىينيميريزيٰىينىن ننمنزنرنمماميل"  كقكلو 
  (3) .[.24-20: الرعد]

تي ال ،ىذا المبحث أف السكرة الكريمة تضمنت بعض الصفات الحميدة فىكخبلصة القكؿ 
 ،الدنيا كاآلخرة فىكالتي تككف مقتضيو إلنعامو ك إكرامو  ،كؿ مسمـ أف يتصؼ بيا عمىيجب 

كالخكؼ  ،األىؿ كاألقارب إلىكصمة األرحاـ كاإلحساف  ،الميثاؽ كىي الكفاء بالعيد كعدـ نقض
قاـ الصبلة ،الطاعات كالمعاصي عمىكالصبر  ،مف اهلل كعذابو مستكممة شركطيا كأركانيا  كا 

ف فىفإف المتص .كمقابمة السيئة بالحسنة كالعفك عند المقدرة ،كجكه الخير فىكاإلنفاؽ  ،اتياكصف
المؤمنيف مف آبائيـ  ايدخمكنيا ىـ كصالحك  ،جزائيـ عند ربيـ جنات عدف ،بيذه الصفات

ـ المبلئكة مف عمييكتدخؿ  ،يمرحكف كيسرحكف ك يتنعمكف بنعيميا كخيراتيا  ،كأجدادىـ كذرياتيـ
مف الذيف اتصفكا  ،منيـ أف يجعمنا تعالىفنسأؿ اهلل  ،ـعمييكترحب بيـ كتسمـ  ب تحيييـكؿ با

  .بيذه الصفات كاألخبلؽ الحميدة النبيمة
  

                                                           

 (. 2/672انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
 (. 3/109الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
أىؿ  عمىعماؿ المككؿ بيا المبلئكة )الدخكؿ تـ التحدث عف ىذه اآلية بشكؿ مكسع عند الحديث عف األ( 3)

 (. 286ـ( صفحة )عمييالجنة كالتسميـ 
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 المبحث الثاني
 من الكفار (1) األشقياء

 : المغة فى الكفر . أ

 معنى عمى يدؿ صحيح أصؿ، كالراء كالفاء الكاؼ" :  -رحمو اهلل  - فارس ابف قاؿ
 (2) ". درعو كفر قد: بثكب درعو غطي لمف يقاؿ، كالتغطية الستر كىك، كاحد

؛  كافران  الكافر ميسي  إنما يقاؿ: الميث كقاؿ، تستيمكو تغطية الشيء تغطية الكفر كأصؿ" 
 (3) ". كمو قمبو ىغط الكفر ألف

 : الصطالح فى الكفر . ب

 أك، تكذيب معو افك سكاء اإليماف عدـ كىك"  كاإليماف التكحيد ضاديي  ما ىك كالكفر
 (4) ". كافر فيك كاالنقياد التصديؽ قمبو فى يحصؿ لـ فمف؛  إعراض أك، إباء أك، استكبار

 جنات فى ليـ أعده الذم كجزائيـ السعداء كصفات حاؿ تعالىك  سبحانو ذكر أف بعد
 يأهى كما، ألمره العاصيف فاليالض   األشقياء كصفات حاؿ ذكر مف يقابميـ ما بذكر أتبعو، عدف
 القرآف كعادة،  بالعقاب كالثكاب، بالكعيد الكعد فأتبع، اآلخرة فى العذاب كألكاف صنكؼ مف ليـ
 كالعمؿ االمتثاؿ إلى ىأدع ذلؾ ليككف؛  الباطؿ كأىؿ الحؽ أىؿ بيف كالمقابمة المكازنة فى

 . الصالح

هبمبخبحبجبهئمئخئحئجئُّ تعالىك  سبحانو قاؿ
  [.25: لرعدا] َّجسمخجخمحجحمجحجمثهتمتختحتجت

  :وىي صفات بثالث الكريمة اآلية ىذه فى وصفيم فقد

  العيد نقض -1

، األخرة فى ليـ ما كذكر، كصفاتيـ األشقياء حاؿ ىذا" "  : -رحمو اهلل  -كثير ابف قاؿ
، الدنيا فى صفاتيـ بخبلؼ اتصفكا أنيـ كما، المؤمنكف إليو صار ما خبلؼ إلى كمصيرىـ

                                                           

الشقاء كالشقاكة بالفتح ضد السعادة، يمد كيقصر شقي يشقي شقا كشقاء كشقاكة كشقكة كشقكة. انظر: ابف ( 1)
 (. 4/2304منظكر، لساف العرب )ج

 (. 5/191ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج( 2)
 (. 5/3898نظكر، لساف العرب )جابف م( 3)
  (.7/639) الفتاكلمجمكع ابف تيمية، ( 4)
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مئخئحئ" كىؤالء، يكصؿ أف بو اهلل أمر ما كيصمكف، هللا بعيد يكفكف كانكا فأكلئؾ
 يقابمكه فمـ، ـعميي كغمظ، رسمو أيدم عمى ـعميي أكده ما بعد مف أم، "  (1) "حبجبهئ

 (2) ". كالنقض باإلعراض قابمكه بؿ، كالتسميـ باالنقياد

ذ ،كذب حدث إذا: ثبلث المنافؽ آية"  - كسمـ عميو اهلل صمى - اهلل رسكؿ قاؿ  كعد اكا 
ذا ،أخمؼ  (3) ". خاف اؤتمف كا 

 تعالى اهلل فطرة، التكحيد ديف ميسي  لذا؛  السميمة البديية تدركو بدىي تعالى اهلل كعيد" 
 إدراؾ إف: قاؿ المسمميف العمماء بعض إف حتى، حقيقة إدراكيا كىي. اعميي الناس فطر التي
 (4) ". اعميي الناس فطر التي اهلل فطرة، دالتكحي ديف ميسي  لذا؛  السميمة البديية تدركو تعالى اهلل

 قاؿ كلذا، بميثاؽ قوكث   بؿ، الفطرة ىبمقتض أخذ الذم العيد ىذا بعد الناس يترؾ كلـ" 
  كمنذريف مبشريف أرسميـ الذيف الرسؿ بو ؽكث   الذم الميثاؽ كىذا"  حبجبهئ"  تعالى

 (5) " [24: الرعد] َّ ىتنتمتزترتيبىبُّ

 ينظر بأف أك، أصبلن  كتكحيده اهلل كجكد عمى الدالة األدلة فى ينظر بأال: العيد كنقض" 
 " الحؽ خبلؼ عتقدفي، بيةالشي  فى ينظر بأف أك، بعممو يعمؿ فبل، يعاند ثـ بصحتيا كيعمـ فييا

لزاميـ، كتككيده ميثاقو بعد مف ككفران  عنادان  بو العمؿ عدـ كنقضو، " (6)  العقؿ طريؽ عف بو كا 
 (7) ". نقؿكال كالشرع كالطبع

، بو الكفاء كأكجب، بفعمو كأمرىـ،  بو العباد ألـز الذم اهلل عيد نقض تحريـ ىذا مف يتبيف
 . الناس بحقكؽ يتعمؽ فيما أك، كجؿ   عز اهلل كبيف بينو يككف الذم بالعيد سكاء

 

 

                                                           

 (. 2/673ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
 (. 372السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )( 2)
 .298، صفحة سبؽ تخريجو عند التحدث عف صفات المؤمنيف " الكفاء بالعيد " ( 3)
  (.8/3940أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( 4)

 (. 8/3940المرجع السابؽ )ج( 5)
 (. 7/173الزحيمي، التفسير المنير )ج( 6)
 (. 2/230حجازم، التفسير الكاضح )ج( 7)
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  يوصل أن بو اهلل أمر ما قطع -2

 كعدـ، كالقربات الرحـ طعكق، كبرسمو بو اإليماف مف، كصمو اهلل أكجب ما كؿ قطع أم" 
  (1) ". معيـ التعاكف كعدـ الحقكؽ أصحاب كسائر المؤمنيف صمة

 (2) ". حقو الحؽ لذم يؤدكف كال، مؤمنان  يألفكف كال، رحمان  يكادكف فبل" 

 يكجبيا التي المساعدات كمنع، كاألخكة الرحـ كقطع، الرسؿ بجميع اإليماف كعدـ فالكفر" 
 (3) ". بو كأمر اهلل كصمو لما قطع ذلؾ كؿ فى اإلنساني كالضمير الكطف

 صمة مف، بكصمة تعالى اهلل أمره ما كؿ يصؿ أف مسمـ لكؿ ينبغي أنو ىذا كخبلصة
 كؿ فى ليـ كالكالء المسمميف كنصرة، كالمحتاجيف كالمساكيف الفقراء إلى كاإلحساف، األرحاـ
 يترتب كخذليـ المسمميف قطع ألف، كخذالنيـ قطعيـ كعدـ ،ليـ العكف يد كمد، كمكاف زماف
 .ألليـا كعقابو تعالى اهلل غضب عميو
  األرض فى اإلفساد -3

، الخبيثة بأعماليـ األرض فى يفسدكف أنيـ، األشقياء صفات مف سبؽ ما إلى إضافة
 الببلد تخريب عمى كيعممكف، اهلل ديف غير إلى كيدعكف، سبحانو اهلل أمر ما غير إلى كيدعكف
 . كالضبلالت كالفتف البدع مف ويثيركن بما كالعباد

 المعاصي كارتكاب بالكفر"  حجمثهت"  : -رحمو اهلل  -الشككاني قاؿ
، األمانة كخيانة، اهلل ديف غير إلى كالدعكة، كالجكر كالظمـ، " (4) " كاألمكاؿ باألنفس كاإلضرار
فساد، الديار كتخريب ثارة، األخبلؽ كا  يقاد، كالضبلالت الفتف كا   " كعدكنان  ظممان  بالحرك  نيراف كا 

شاعة، كالنسؿ الحرث إىبلؾ فى جاىديف كيسعكف، (5)  كالغدر كالخيانة، كالمنكر الفاحشة كا 
يقاد الفتف كتيييج  (6) اهلل سبيؿ عف دكالص   الجاىمية شرائع كتطبيؽ،  المسمميف بيف الحرب نار كا 

                                                           

 (. 7/172الزحيمي، التفسير المنير )ج( 1)
 (. 3/1680تفسير القرآف )ج فىتعيمب، فتح الرحمف ( 2)
  (.2/230حجازم، التفسير الكاضح )ج( 3)

 (. 3/109فتح القدير )جالشككاني، ( 4)
 (. 2/1164الزحيمي، التفسير الكسيط )ج( 5)
 (. 3/1680تفسير القرآف )ج فىانظر: تعيمب، فتح الرحمف ( 6)
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 كمعاكنة، اآلحاد بيف التكافؿ عمى االجتماعي النظاـ فييا يقكـ أال األرض فى الفساد" 
 ليـ ىيراع كأال، الجماعة فى الضعفاء يندغـ كأال، ضعيؼ عمى قكم يعميست كأال،  بعضيـ

 كاألغنياء األقكياء مف الضعفاء يحمي ضابط يككف كأال، اآلحاد بيف التفاكت يككف كأف، حؽ
 حكامان  نارأي كقد، فساد أم فساد ذلؾ فإف، لرعاياىـ الحكاـ مف الظمـ يسكد كأف، الفقراء مف

  (1) .... ".اهلل ربنا يقكلكا أف إال حؽ بغير الرعية يقتمكف ظالميف

، كالمعاصي تعالى باهلل الشرؾ منو، متعددة كمظاىر أشكاؿ لو األرض فى الفساد إذف
، االسبلـ حرمو ما كىذا، فخريباأل اإلضرار إلى إضافة، سؿكالن   كالماؿ كالعقؿ بالنفس كاإلضرار

 .اهلل أعاذنا القيامة يكـ الشديد عذاببال فاعمو كتكعد

 المعنة مف الصفات ىذه أصحاب الكفار األشقياء ىؤالء يستحؽ ما تعالىك  سبحانو أباف ثـ
  [.25: الرعد] " جسمخجخمحجحمج"  فقاؿ كالعذاب

"  جسمخجخ، "  سبحانو الرحمة عف اإلبعاد ك الطرد كىي" محجحمج" 
 نفس فى سابقان  تعالى قاؿ كما، (3) (2) النار عذاب أك النار كىي الدنيا دار عاقبة سكء كىي
 المنقمب ليـ"  أف ذلؾ إلى إضافة،  [18: الرعد] َّ ملمكهشلكمشُّ السكرة
 أم؛  الخمؽ كحسف اإليماف أىؿ بو كعد ما مقابمة فى تككف أك؛  السيء كالمثكل، البئيس

 (4) ". سكءان  بالسكء يجزكف، دنياىـ فى اجترحكه ما عاقبة سكء لممفسديف

 الدنيا فى لعنتيـ أما، اآلخرة أك الدنيا فى فإنيا، مقيدة غير ذكرت كفد، الطرد ىي المعنة" 
، الناس مف بالخكؼ حياتيـ كاقتراف، األحدكثة كسكء، كالكراىية كالبغض الشديد فالمقت

 بعد جيبلن  األجياؿ تتكارثو عنيـ الحديث كسكء، بغيظيـ يمكتكا حتى النفسي كاالضطراب
 (5)".جيؿ

 

                                                           

  (.8/3940أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( 1)

 (. 2/673انظر: ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 2)
 (. 3/109انظر: الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
 (. 3/1680تفسير القرآف )ج فىعيمب، فتح الرحمف ت( 4)
  (.8/3941أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( 5)
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 كال اهلل يخافكف ال الذيف، اهلل لعيد الناقضيف ىؤالء أف المبحث ىذا فى القكؿ كخبلصة
 الحرث بإىبلؾ األرض فى المفسدكف، األرحاـ لصمة القاطعكف، حسابو يخشكف كال يرىبكه
 ىـؤ جزا، الناس بيف كالرذائؿ الفتف ينشركف الذيف ،الناس مف بغيرىـ المضريف، كالماؿ كالنسؿ
 اجترمكه بما، كاألخرة الدنيا فى كالمنقمب كالعاقبة الدار كسكء رحمتو مف كالطرد المعنة ربيـ عند

 .أفعاليـ كمف منيـ اهلل أعاذنا، كاآلثاـ الشركر مف كارتكبكه
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 المبحث الثالث
 سورة الرعد فى الييودصفات 

  :المغة فى الييود . أ
  :كمنيا ،عدة معافو  المغة مأخكذ مف فىكىك  ،بني إسرائيؿ عمىاسـ أطمؽ  الييكد

قاؿ أعرابي إني امرؤ  ،الحؽ فيك ىائد إلىكتيكد تاب كرجع  ،ىاد ييكد ىكدا ،اليكد التكبة -1
 (1) .ؾإلىأم تبنا  [.156األعراؼ: ] َّحنجنيمُّ تعالىكقاؿ  ،مف مدحو ىائد

 (2) ." اليكادة الميف كما يرجي بو الصبلح بيف القـك " -2
 ىكدان  ،فعرب بقمب الذاؿ داالن  ،ىذه القبيمة ييكذ إنما اسـ كقيؿ ،" ييكد اسـ لمقبيمة -3

العجمي كالعربي  فىك  ،المجكسي مجكس فىم ييكد كما يقاؿ الييكدكجمع  ،كاحده ىائدجمعا ن 
 (3) .عجـ كعرب "

 ،مثؿ الدبيب كنحكه ،كالتيكيد المشي الركيد ،السير كالميف كالترفؽ فى" كالتيكد اإلبطاء  -4
 (4) ؽ ".يفلسير الر كأصمة مف اليكادة كالتيكيد ا

  :الصطالح فى الييود . ب

 ػالقرآف الكريـ ب فىكقد كردت تسميتيـ  ،السبلـ عميو" ىـ الذيف يزعمكف أنيـ أتباع مكسى 
 (5) ."الييكدك  ،ككذلؾ أىؿ الكتاب ،السبلـ عميوكبني إسرائيؿ نسبة إلى يعقكب  ،قـك مكسى

،  - كسمـ عميو اهلل صمى - محمد بنبكة المؤمنكف صفة عف الرعد سكرة فى كعبل جؿٌ  يخبر
 فى جاء ما يكافؽ ذلؾ لككف؛  بو كالبشارة صدقو عمى يدؿ قرآف ينزؿ عندما يفرحكف أنيـ بحيث
 . لو كمصدقان  كتبيـ

رئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرٰذييُّ تعالى قاؿ
: الرعد] َّ يتىتنتمترتزتيبىبنبمبزبربيئىئمئنئزئ
36.]  

                                                           

 (. 1/285(، ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج6/4718انظر: ابف منظكر، لساف العرب )ج( 1)
 (. 6/4718ابف منظكر، لساف العرب )ج( 2)
 (. 6/4718المرجع السابؽ )ج( 3)
 (. 6/4718المرجع نفسو )ج( 4)
 (.46-1/45األدياف الييكدية كالنصرانية )ج فىالخمؼ، دراسات ( 5)
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 ،بمقتضاه قائمكف كىـ"  ٰر ٰذيي"  تعالى يقكؿ -رحمو اهلل  - كثير ابف قاؿ

 صدقو عمى الشكاىد مف كتبيـ فى لما، القرآف مف أم"  ٌٍَّّّٰى"  
نبزبمبربيئىئنئمئزئرئُّّٰ تعالى قاؿ كما، بو كالبشارة

 َّٰذييىيميخيحيُّ تعالى كقاؿ [،121]البقرة: ، َّمتزترتيبىب
 ما افك إف أم ،[108: السراءا] َّ   ىتنتمتزترتُّ قكلو إلى [.107: سراءاإل]

 ال كمفعكالن  كصدقان  لحقان  - كسمـ عميو اهلل صمى - محمد إرساؿ مف كتبنا فى بو اهلل كعدنا
 (1) ". كحده الحمد فمو، كعده أصدؽ ما فسبحانو، ككائنان  محالة

ٌّٰىٰرٰذيي" قكلو فى  -رحمو اهلل  - الزحيمي كىبو الدكتكر قاؿ
 مؤمني مف كأصحابو (2) سبلـ بفا اهلل كعبد، الكتاب أىؿ مف المسمميف يعني" ٍَُّّّ

 كاثناف، اليمف ب كثمانية، بنجراف أربعكف: رجبلن  ثمانكف كىـ، النصارل مف آمف كمف، الييكد
 (3) ". كتبيـ يكافؽ بما يفرحكف كانكا فإنيـ، عامتيـ أك، بالحبشة كثبلثكف

ف"  ، فقط مشركيفال مف مطمكبان  ليس الصادؽ اإليماف أف عمى يدؿ المقاـ ىذا فى ىذا سياؽ كا 
 كألنيـ؛  بو السابقة لمعرفتيـ يؤمنكا أف ينبغي كاف الكتاب أىؿ كأف، الكتاب أىؿ كمف منيـ بؿ

 (4) ". بو كفركا عرفكا ما جاءىـ فمما، قريبان  مجيئو تكقعكا عندما بو يفرحكف كانكا

 عميو اهلل صمى - النبي بشارة المنكريف الجاحديف الييكد صفات الكريمة اآلية ىذه كتناكلت كما
 . العرب مف غيرىـ مف النبي يككف أف رفضكا ألنيـ؛  - كسمـ

 لـ مف َّمئنئزئرئُِّّّٰ" :  قكلو تفسير فى -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ
 فإنيـ أحزابيما مف أم، الكتابيف أىؿ مف البعض: بو المراد يككف أك، كالنصارل الييكد مف يسمـ
 ىك ما إلى منيـ بو فرح مف فرح تكجوفي، لشرائعيـ ناسخان  ككنو مف عميو يشتمؿ لما أنكركه
نكار، الكتابيف فى لما مكافؽ  (5) ". خالفيما ما إلى منيـ أنكر مف كا 

                                                           

 (. 2/682ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
أسمـ ، قيؿ إنو مف نسؿ يكسؼ بف يعقكب ،صحابي، أبك يكسؼ، ( عبد اهلل بف سبلـ بف الحارث اإلسرائيمي2)

 (. 4/90ر: الزركمي، األعبلـ )ج. انظكسمـ المدينة عميوعند قدـك النبي صمى اهلل 
 (. 7/194الزحيمي، التفسير المنير )ج( 3)
 (. 8/3963أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( 4)
  (.3/120الشككاني، فتح القدير )ج( 5)
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 المرء إليو يحتاج الذم ىك كاحد أساس كىناؾ؟  كمكذب مصدؽ بيف تختمفكف ككيؼ" 
 بو أشرؾ كال اهلل أعبد أف أمرت إنما: محمد يا قؿ: فقاؿ نبيو بو اهلل أمر ما كىك، بالسعادة ليفكز
ليوك  أدعك كحده إليو، شيئان   كتمؾ، الكامؿ الخالص التكحيد ىك فيذا، كمرجعي مآبي كحده ا 

خبلص كطاعة فقط اهلل إلى لدعك ، بإيجاز الرسالة  المرجع كأما، كحده باهلل كاستعانة كعبادة كا 
 (1) ". أيضان  كحده إليوف كالجزاء كالحساب كالمآب

 اهلل صمى - محمد بسيدنا بشرت السابقة السماكية كالكتب لتكراةا أف سبؽ مما تضحفي
"  كالرسكؿ الرسالة مف الييكد مكقؼ كتاب صاحب يقكؿ، ذلؾ كتمكا الييكد كلكف، - كسمـ عميو
نو  عمى، بعيد أمد منذ األمي بالنبي قيفالي الخبر جاءىـ قد إسرائيؿ بني بأف يشيد عظيـ لنبأ كا 
 (2) ". - السبلـ مامييع - عيسي كنبييـ مكسى يدم

، كسمـ عميو اهلل صمى محمد لسيدنا كالعداكة الحرب كأعمنكا، الحؽ ذلؾ كتمكا الييكد لكف
 الجريمة، كبينة عمـ عف الجريمة إنيا"  كالرسكؿ الرسالة مف الييكد مكقؼ كتاب صاحب فقاؿ
 كالديف النبي ليذا كقؼ مؽخ أألـ كانكا اسرائيؿ بني أف التاريخ سجؿ فقد، جيدان  فييا يألكا لـ التي
 خبيثة حربان  كانت كالمؤمنيف كرسالتو النبي ىذا عمى شنكىا التي الحرب كأف... بو جاء الذم
 (3) ". كيدأبكف يصركف زالكا كما كدأبكا، اعميي أصركا كأنيـ، كقاسية لئيمة ماكرة

 عميو اهلل صمى بمبعثو كدراية عمـ عمى كانكا - اهلل لعائف ـعميي - الييكد أف كيتضح كما
، ذلؾ عمى حسدكىـ،  العرب مف بعث فمما، منيـ النبي يبعث أف يتكقعكف كانكا كلكف، كسمـ

 . ذكركه الذم النبي ىك يككف أف كأنكركا بمحمد ككفركا، الشر ليـ كأضمركا

 يختاره أف، النبييف لخاتـ حسدىـ ىك كمو ىذا عمى حمميـ كالذم" :  فىالمرص سعد قاؿ
 (4) ". عباده مف يشاء مف عمى فضمو مف اهلل ينزؿ ألف كحقدىـ، ـفيي انتظركىا لتيا لمرسالة اهلل

، الكنكد الطبيعة ىي، الييكد فى - ىنا - تبدكا التي الطبيعة كىذه" :  قائبل يضيؼ ثـ
 سكاىا يصيب خير كؿ أف كتحس، شديد التعصب مف نطاؽ فى تحيا التي الضيقة األثرة طبيعة

                                                           

 (. 2/239حجازم، التفسير الكاضح )ج( 1)
 (. 1/13، مكقؼ الييكد مف الرسالة كالرسكؿ )جفىالمرص( 2)
 (. 1/14المرجع السابؽ )ج( 3)
 (. 1/84مكقؼ الييكد مف الرسالة كالرسكؿ )ج( 4)
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 كىكذا، جميعان  البشرية تربط التي، الكبرل اإلنسانية بالكشيجة تشعر كال ،منيا مقتطع ىك كأنما
 (1) ". كمكاف زماف كؿ فى الييكد شأف

 صمى - محمد بنبكة المكذبيف المنكريف الييكد صفة عف تتحدث التي الثانية اآلية عف أما
يمىمممخمجمحميلىلملخلُّ تعالى قكلو ىي - كسمـ عميو اهلل

  [.43: دالرع] َّ ينىنمنخنحنجن

يل: " كيقكلكف الكفار ىؤالء يكذبؾ: تعالى يقكؿ" :  بيانيا فى  -رحمو اهلل  -كثير ابف قاؿ
 الشاىد ىك اهلل حسبي أم"  حنجنيمىمممخم"  اهلل أرسمؾ ما أم" جم
 تفتركنو فيما المكذبكف أييا كـعمي كشاىد، الرسالة مف عنو بمغت فيما عمى شاىد. كـعميك  عمى
 ... البيتاف مف

 يجدكف الذيف الكتاب أىؿ عمماء يشمؿ جنس اسـ"  ينىنمنخن"  كلوكق
 كما، بو األنبياء بشارات مف المتقدمة كتبيـ فى كنعتو - كسمـ عميو اهلل صمى - محمد صفة
ٌٍّّٰىٰرٰذييميىيخيحيجييهُّ تعالى قاؿ
مبزبربيئىئنئمئزئرئَُِّّّّٰ
 العرب فم المشرككف كاف كقد، " (2)" [.157-156: األعراؼ] َّ يبىبنب

 الكتاب أىؿ أف إلى اآلية ىذه فى سبحانو اهلل فأرشدىـ ـإليي كيرجعكف، الكتاب أىؿ يسألكف
 (3) ". ذلؾ يعممكف

 سبلـ بف اهلل كعبد كالنصارل الييكد مف كالسعادة اإليماف أىؿ أف ذلؾ فى القكؿ كخبلصة
 ذلؾ ألف؛  بذلؾ صدقكفكي ؤمنكففي، النبييف بخاتـ كاإلنجيؿ التكراة بشرت إذا يفرحكف ،كغيره
 صمى محمد بو جاء بما يكفركف الكتاب أىؿ مف بعضان  ككاف،  كتبيـ فى بو شركابي  لما مكافؽ
نكاران  جحكدان  البشارة مف كسمـ عميو اهلل  األمر فجاء،  منيـ يككف أف ينتظركف كانكا ألنيـ؛  كا 

 المرجع كأف، كالضبلالت بةشي ال مف يثيركنو بما يتأثر كأال،  عميو كيتككؿ يعبده بأف لو اإلليي
 . يفعمكف كانكا ما عمى حاسبيـفي اهلل إلى كالمآب

                                                           

 المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة. ( 1)

 (. 2/687ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 2)
  (.3/125الشككاني، فتح القدير )ج( 3)



 
 

 

 

 

 

 

  
 

 

 الفصل السادس
 المثل القرآني
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 الفصل السادس
 المثل القرآني

، كالزجر كالحث، كالعظة العبرة فيو ألف؛  النفس عمى كقعو لو الكريـ القرآف فى المثؿ
 صكرة فى المعقكؿ يبرز أنو بحيث، الذىف فى كأثبت، يالمعان كتصكير، الصكرة كتقريب

 .المحسكس

 أمثمة مف القرآف يضربو ما خبلؿ مف باهلل اإليماف قضايا تقرير فى كبير دكر لو أنو كما
 .ذلؾ كنحك كالكفر كاإليماف، كالباطؿ الحؽ فييا يبيف

 الفعاؿ المتميز اأسمكبي خبلؿ مف اإليمانية الحقائؽ إبراز فى تسيـ فإنيا ذلؾ إلى إضافة
 . كاإلقناع الحقائؽ تشخيص فى

 -: لغة المثل . أ

 الشيء مناظرة عمى يدؿ، صحيح أصؿ كالبلـ كالثاء الميـ" :  -رحمو اهلل  - فارس ابف قاؿ
. أيضان  ىذا مف كالمثبلت... كاحد معنى فى كالمثاؿ كالمثؿ، نظيره أم، ىذا مثؿ كىذا. لمشيء
 (1) ". [.6: لرعدا] َّ ىمممخمحمجم ُّ تعالى اهلل قاؿ
 ةاليالخ باألمـ نقمتنا أكقعنا قد أم" : اآلية ليذه تفسيره فى  -رحمو اهلل  -كثير ابف قاؿ

 (2) ". بيـ اتعظ لمف كعظة عبرة كجعمناىـ
 كشبيو شبو: يقاؿ كما، كمثمو مثمو ىذا: يقاؿ، تسكية كممة المثؿ"  العرب لساف فى جاء كما
 بيف تككف المساكاة أف، كالمساكاة المماثمة بيف الفرؽ:  - رحمو اهلل - برم ابف قاؿ، معنىب

 كأما، ينقص كال يزيد ال، المقدار فى التكافؤ ىك التساكم ألف؛  كالمتفقيف الجنس فى ففىالمختم
 ، (3) " مثمو جعموفي مثبلن  لشيء يضرب الذم كالمثؿ،... المتفقيف فى إال تككف فبل المماثمة

يلىلملُّ  تعالى قكلو فى كما الصفة بو المراد كالمثؿ"  -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ
 (4) ". الجنة فةصً  أم [35: الرعد] َّحمخمجم

                                                           

 (. 297-5/296ابف فارس، معجـ مقاييس المغة )ج( 1)
 (. 2/659ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 2)
 (. 6/4132ابف منظكر، لساف العرب )ج( 3)
 (. 3/1268الشككاني، بحث عف تفسير قكلو " ثـ جعمناه نطفة "، )ج (4)
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 التي، أفالش   العجيبة صفتيا أم"  : اآلية ليذه شرحو عند -رحمو اهلل  - الشككاني كقاؿ
 ةصكر  معنىب يصير ثـ، المغة أصؿ فى الشبو المثؿ: قتيبة ابف قاؿ. كالمثؿ الغرابة فى ىي

 (2) ". بقصة كقصة بحاؿ حاالن  شبويي  المثؿ ضارب فإف، " (1) " كصفتو الشيء
 كما، كمثمو مثمو ىذا يقاؿ، الشبو كأمر، كالتحريؾ بالكسر المثؿ"  العركس تاج فى كجاء

 لغيره مقداران  أم مثبلن  جعؿ كالمثؿ الشبة مف كىك، المقدار: بالكسر كالمثاؿ... كشبيو شبو يقاؿ
 (3) ". كمثؿ أمثمة معكالج، بو يحذل

 شبو: يقاؿ كما، كمثمو مثمو ىذا يقاؿ، تسكية كممة مثؿ"  الصحاح مختار صاحب كعرفو
 (4) ". فحتيبفت أيضا الشيء كمثؿ، األمثاؿ مف يضرب ما كالمثؿ، كشبيو

، كصفتو كشبيو الشيء نظير معنىب المغة فى المثؿ أف ذلؾ خبلؿ مف يتبيف إذف
 .لو المساكم

 -:حاً اصطال المثل . ب
 المثل تعريف فى العمماء أقوال تعددت

 يكحم ،المفظ كجكىر الكبلـ كشي " : بأنو –رحمو اهلل  -(5) ربو عبد ابف عرفو فقد
 أبقى فيي .لساف كؿ كعمى زماف كؿ بيا كنطؽ ،العجـ متيادكق ،العرب رتيايٌ تخ كالتي ،المعاني

 مف أسير :قيؿ حتى ،عمكميا ـٌ ع كال ،مسيرىا شيء يسرً  لـ ،الخطابة مف كأشرؼ، الشعر مف
 (6) ". مثؿ

 كاألصؿ، المثاؿ مف مأخكذ، باألكؿ الثاني حاؿ بو يشبو سائر قكؿ بأنو (7) المبرد كعرفو
 (8) .التشبيو فيو

 

                                                           

 (. 3/118الشككاني، فتح القدير )ج( 1)
 (.3/215المرجع السابؽ )ج( 2)
 (. 15/680الحسيني، تاج العركس مف جكاىر القامكس )ج( 3)
 (. 1/642الرازم، مختار الصحاح )ج( 4)
 ،األديب اإلماـ صاحب العقد الفريد :أبك عمر ،ر بف سالـحدي( أحمد بف محمد بف عبد ربو ابف حبيب ابف 5)

 (. 1/207. انظر: الزركمي، األعبلـ )جمف أىؿ قرطبة
 (.3/3بف عبد ربو، العقد الفريد )ج( 6)
 (. 76تقدمت ترجمتو صفحة )( 7)
 (.1/57المغة كاألدب )ج فىالمبرد، الكامؿ ( 8)
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، بينيـ فيما ابتذلكه حتى، كمعناه لفظة فى كالخاصة العامة ترضاه ما"  بأنو آخركف كعرفو
 (1) ". الحكمة أبمغ كىك، العصية المطالب إلى بو اككصمك ، كالضراء السراء فى بو كقنعكا

 النادرة األقكاؿ" :  بأنيا القدير فتح فى األمثاؿ -رحمو اهلل  - الشككاني كعرؼ
 (2) ". الغريبة كاالقتراحات
 فاستحسنو، معيف حادث فى قيؿ، مكجز سائر قكؿ ىك المثؿ أف سبؽ مما فيتبي   إذف

 .مشابية حكادث فى نتيـألس عمى يرددكنو كأصبحكا، العامة
 سكاء ،النفس فى كقعيا ليا ،مكجزة رائعة صكرة فى المعنى إبراز ىك :القرآف فى المثؿ"ك
 ". بلن مرس الن قك  أك ان تشبيي أكانت

 ،حكمو فى يءبش يءش شبيوت" :  بأنيا القرآف أمثاؿ فى يقكؿ -رحمو اهلل  - القيـ فابف
 كقكلو، باآلخر أحدىما كاعتبار األخر مف يفالمحسكس أحد أك المحسكس مف المعقكؿ كتقريب
جنيمىمممخمحمجميلىلملخل ُّ المنافقيف حؽ فى تعالى
 َّ رنمماميلىلملُّ  تعالى قكلو إلى َّ جهينىنمنخنحن

 الماء فى لما مائيان  كمثبلن  ناريان  مثبلن  مثميف حاليـ بحسب لممنافقيف فضرب [.20-17: البقرة]
 اهلل جعؿ كقد الحياة مادة كالماء النكر مادة النار فإف ،ةكالحيا كاإلشراؽ اإلضاءة مف ،كالنار
 ،كنكران  ركحان  سماه كليذا كاستنارتيا القمكب لحياة متضمنان  السماء مف أنزؿ الذم الكحي سبحانو
 المنافقيف حاؿ عف كأخبر ،الظممات فى أمكاتان  رأسان  بو يرفع لـ كمف النكر فى أحياء قابميو كجعؿ
 ...بيا كينتفع لو يءلتض ناران  استكقد مف بمنزلة أنيـ الكحي مف حظيـ إلى بالنسبة

 كأبقى اإلضاءة مف فييا بما اهلل فذىب ،كاإلحراؽ اإلضاءة فييا النار فإف،  نارىـ يقؿ كلـ
 عمي ثـ أبصر مف حاؿ فيذا يبصركف ال ظممات فى كتركيـ ،اإلحراؽ مف فييا ما ـعميي

 (3) ". إليو يرجع ال بقمبو فارقو ثـ اإلسبلـ فى كدخؿ أنكر ثـ كعرؼ

 

 
  

                                                           

 (.1/374عمـك المغة كأنكاعيا )ج فىالسيكطي، المزىر  (1)
 (.4/74الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
 (. 1/9القرآف )ج فىابف الجكزية، األمثاؿ ( 3)
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 المبحث األول
 تقرير العقيدة فىأىمية المثل 

 صيغت إذا الرائعة صكرتيا تأخذ،  كأىدافيا معانييا فى السامية الحقائؽ ىي القرآف أمثاؿي 
 يبرز الذم القالب ىك كالتمثيؿ ،قينيالي المعمـك عمى بقياسيا األفياـ إلى يقربيا حسي قالب فى

 ،بالمحسكس كالمعقكؿ، بالحاضر الغائب بتشبيو ،األذىاف فى تستقر ةحي   صكرة فى المعاني
 أدعى ذلؾ فكاف، االن كجم ركعة التمثيؿ أكسبو جميؿ معنى مف ككـ، النظير عمى النظير كقياس
 كنكاحي بيانو ضركب فى الكريـ القرآف بإلىأس مف كىك ،بو العقؿ كاقتناع ،لو النفس لتقبؿ

 (1) .إعجازه

، عظيمان  شأنان  األمثاؿ لضرب أف تقرر قد" :  - تعالى اهلل رحمو - الشككاني لعبلمةا قاؿ
 كتابو فى ذلؾ مف اهلل استكثر كليذا، الدقائؽ محجبات أستار كرفع، المعاني اتفيخ إبراز فى

 (2)".كمكاعظو مخاطباتو فى ذلؾ مف يكثر - كسمـ عميو اهلل صمى - اهلل رسكؿ ككاف، العزيز

، الرعد سكرة فى جاء ما خبلؿ مف العقدم الجانب إبراز فى األمثاؿ ضرب ةأىمي كتظير
مخمحجخجحمجحجمثهتمتختحتجتهب ُّ   ثناؤه جؿٌ  قكلو فى كما
جفجغمغمعجعمظحطخضمضحضجضمصخصحصمسخسحسجس
 َّجمهلملخلجلحلمكلكخكحكجكمقمفحقخفحف

  [.17: الرعد]

، كنفعو كبقائو ثباتو فى فاإليما أك القرآف كىك لمحؽ فمثميٌ  عمى اآلية ىذه اشتممت حيث
 .كفنائو كاضمحبللو بطبلنو فى الكفر كىك كالباطؿ

 مضركبيف مثميف عمى الكريمة اآلية ىذه اشتممت" :  - تعالى اهلل رحمو - كثير ابف قاؿ
 أم"  ختحتجتهب" تعالى فقاؿ، كفنائو اضمحبللو فى كالباطؿ، كبقائو ثباتو فى لمحؽ
 كىذا، الماء مف كثيران  كسع كبير فيذا، بحسبو كادو  كؿ أخذ أم"  مثهتمت"  مطران 

 يتسع ال مف كمنيا، كثيران  عمما يسع ما فمنيا، كتفاكتيا القمكب إلى إشارة كىك، بقدره كسع صغير

                                                           

 (. 1/290عمـك القرآف )ج فىانظر: القطاف، مباحث ( 1)
 (. 1/55الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
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 الذم الماء كجو عمى فجاء أم"  محجخجحمجحج، " عنيا يضيؽ بؿ العمكـ مف لكثير
 (1) ". مثؿ ىذا، عميو عاؿو  زبد األكدية ىذه فى ساؿ

 ما كىك، الثاني المثؿ ىك ىذا" جضمصخصحصمسخسحسجسمخ"  كلوكق
 فإنو، متاعان  جعؿفي، حديد أك نحاس ليجعؿ أم، حمية ابتغاء فضة أك ذىب مف النار فى يسبؾ
 ال، اجتمعا إذا أم "جغمغمعجعمظحط، " منو زبد ذلؾ يعمك كما منو زبد يعمكه
 مما كنحكىما كالفضة الذىب مع كال ماءال مع يثبت ال الزبد أف كما، لو دكاـ كال لمباطؿ ثبات

 بو ينتفع ال أم"  مفحقخفحفجف"  قاؿ كليذا، كيضمحؿ يذىب بؿ، النار فى سبؾيي 
 بثخى  ككذلؾ، الرياح كتنسفو، بالشجر كيعمؽ، الكادم جانبي فى كيذىب، كيتمزؽ يتفرؽ بؿ

 الذىب كذلؾ، الماء إال ىيبق كال شيء منو يرجع كال يذىب، كالنحاس كالحديد كالفضة الذىب
(2)." بو ينتفع كنحكه



 فى األمثاؿ اهلل يضرب العجيب الضرب ذلؾ مثؿ أم َّ جمهلملخلُّ "
مفمثبلن قرأتإذاكنت:مؼالس  بعضكقاؿ"،(3) " بيـ كالمطؼ بعباده العناية لكماؿ، باب كؿ

نفسيعمىبكيت،أفيموفمـالقرآف يقكؿتعالىاهللألف؛ هئمئخئحئ"
(4)"[،43 لعنكبكت:]ا

يرتابكال؛يتفكركفلعميـلمناساألمثاؿاهلليسكؽالتشبيوذلؾفمثؿ"،

كلككموالديفعمىدينويظيرأفالحؽ،اهللمفالحؽالكعدفإنو،كالمؤمنكفالكتابأكتكاالذيف

."المشرككفكره
(5)



 الذم الزبد فى الزبديف بيف المماثمة كجو أف كاعمـ" :  -رحمو اهلل  - الشككاني اإلماـ قاؿ
 معو كحممو الماء خالط لما األرض تراب أف، المنطرقة األجساـ يعمك الذم كالزبد، السيؿ يحممو
 فإف، المنطرقة األجساـ مف يذكب حتى النار فى عميو يكقد ما ككذلؾ، فكقو رابيان  زبدان  صار
 الذم التراب ذلؾ صار تأذيب فإذا، التراب خالطيافي األرض فى تنبت التي المعادف مف أصمو

 (6) ".فكقيا مرتفعان  خبثان  خالطيا
                                                           

  (.2/669)جابف كثير، تفسير القرآف العظيـ ( 1)

 (.2/669المرجع السابؽ )ج( 2)
 (. 3/104الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
 (. 2/669ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 4)
 (. 3/1675تفسير القرآف )ج فىتعيمب، فتح الرحمف ( 5)
 (. 3/104الشككاني، فتح القدير )ج( 6)
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 ينتظره كما، أمره مآؿ يقدر أف عميو الذم، اإلنساف لخير إال الرائع المثؿ ىذا ضرب كما" 
 زيغفي، ربيـ عمى كأعماليـ الناس كعرض القيامة يـك كاف فإذا، المعاد فى كشقاكة سعادة مف

 (1) " الحؽب الحؽ أىؿ كينتفع، ىبلشتكي الباطؿ
ف الباطؿ أف ذلؾ فى القكؿ كخبلصة  اهلل فإف، األحكاؿ بعض فى الحؽ عمى ظير كا 

 كأىمو لمحؽ العاقبة كيجعؿ [،81اإلسراء: ] َّ زيريٰىينُّ ، كيبطمو سيمحقو سبحانو
،  الزكاؿ سريع النفع عديـ كىك، فكران  كيتبدد يضمحؿ الذم السيؿ كغثاء الماء كرغكة فيك، 

ف فإنو اـاألجس ىذه ككخبث  كأما،  الباطؿ مثؿ فيذا، جانبان  ىمقكيي  يستبعد فإنو اعميي عبل كا 
 ىذه مف الصفك ككذلؾ، األرض فى كيثبت مكثي فإنو المراعي كينبت العباد بو ينتفع الذم الماء

 .الحؽ مثؿ كىك فيو شكب ال خالصان  ىيبق فإنو األجساـ
 بعد األرض  ييحي كما، القمكب ءبإحيا اإليماف كنكر الحؽ جسديي  ىنا الكريـ فالقرآف

 عديـ فيك كالضبلؿ الكفر أما، كثيرة منافع فى الناس النقي يفالصا المعدف ينفع ككما، مكتيا
 .الفكر عمى كيتبدد يزكؿ، كالفائدة النفع

ينىنمنخنحنجنيمىمممخمحمجم ُّ كعبل جؿ قكلو عف أما
 (2) [14]الرعد:  َّ ٰىٰرٰذييىيميحيخيجييهىهمهجه

 ليـ يستجيبكف ال كجؿ   عز اهلل دكف مف - الكفار - يعني يدعكنيـ ذيفال اآللية أم
 مف إليو فيوك بسط لمف الماء كاستجابة استجابة إال ،كاف ما كائنان  ،منيـ يطمبكنو مما بشيء
؛  حاجة ـإليي األكقات أشد فى ينفعكنيـ كال ،بشيء ليـ يستجيبكف ال"  ،يجيبو ال فإنو ،بعيد
 ليـ كما ،السماء فى كال األرض فى ذرة مثقاؿ يممككف ال ،فقراء دعكىـ مف أف كما فقراء ألنيـ
"  فكقو عما أعجز كىـ ذلؾ عف عاجزكف فيـ ، (3) " ظيير مف منيـ لو كما ،شرؾ مف فييا

؛  (4) " قاطعان  فيان ن منيا المشرككف يطمبو لما األصناـ استجابة فىن الكريمة الجممة مف كالمقصكد
 (5) .فيو ببالغ الماء كما فاه يبمغ أف منو طمب أنو يدرم كال ،إليو بحاجتو يشعر ال جماد ألنو

                                                           

 (. 7/160الزحيمي، التفسير المنير )ج( 1)
دث عف ىذه اآلية بشكؿ مفصؿ عند الحديث عف نكاقض تكحيد األلكىية، تحت بند صرؼ شيء تـ التح( 2)

 (. 100صفحة ) تعالىمف العبادات لغير اهلل سبحانو ك 
 (. 369السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )( 3)
 (.11/41الطنطاكم، التفسير الكسيط )ج( 4)
 (.3/100انظر: الشككاني، فتح القدير )ج( 5)
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"  (2) " اهلل دكف مف يعبدكف كانكا ما ينفعيـ ال فكذلؾ"  ،(1) " عطشان  كييمؾ عنقو يتمزع حتى"
 (3) ." باطبلن  كتعبو ،سعيو ذىبفي

 قابضان  إما الماء إلى يده يبسط الذم أف الكبلـ ىذا معنىك " :- اهلل رحمو - كثير ابف قاؿ
ما  ،لمشرب محبلن  جعمو الذم فيو يصؿ لـ الذم بالماء ينتفع ال أنو كما ،بعد مف لو متناكالن  كا 

 فى كال الدنيا فى أبدان  بيـ ينتفعكف ال ،غيره إليا اهلل مع يعبدكف الذيف المشرككف ىؤالء فكذلؾ
 (4)."اآلخرة

 العطشاف كدعاء األصناـ دعائيـ أف نوسبحا اهلل أعمـ":  - اهلل رحمو - الشككاني قاؿ
 الماء إلى فيوك كباسط أنو :معنىال :كقيؿ .ببالغو الماء كما ، فمو بمكغ إلى يدعكه الماء إلى

 عميو ليقبض الماء إلى فيوك كباسط أنو :معنىال :كقيؿ .ببالغو الماء كما ،فمو بمكغ إلى يدعكه
 حاؿ فيوف ،بحاؿ حاؿ تشبيو فيو ،تمثيمي يوتشب كالتشبيو"  ،(5) " منو شيء كفو فى يحصؿ فبل
 العطشاف بحاؿ ،العبادة أك الطمب معنى يدرؾ كال ،يجيب كال ينفع كال يضر ال ما يدعك مف
 عمى إليو أناممو كمد ،يده بسط إذا فمو إلى يرتفع أف الماء مف طمبفي ،العطش وض  أم   الذم
 غمتو ينقع ما الطريقة بيذه منو يتناكؿ أف يستطيع كال إليو يجيء ال الماء فإف ،بعد أك قرب

 يبسطيا كما ففيالك بسط كمف كاقعية مف التشبيو ىذا عميو ما كيبلحظ"  ،(6) "ظمأه كيطفئ
 (7) "اهلل إلى الداعي

بالذم،اهلللغيرالكافريفدعاءكتشبيو": -رحمو اهلل  -السعدمعبدالرحمفالشيخقاؿ

،محاؿىذاأففكما،محاؿبأمرتشبيوذلؾفإف؛األمثمةأحسفمففاهليبمغالماءإلىفيوكيبسط

ىفُّ تعالىقاؿكماالشيءفىنفىيككفماأبمغمفالمحاؿعمىؽيعمكالت،محاؿبوفالمشبو
زنرنمماميلىلمليكىكمكلكاكيقىقيف
(8)". [40: عراؼ]األَّينٰىىنننمن



                                                           

 (. 4/101التفسير بالمأثكر )ج فىطي، الدر المنثكر السيك ( 1)
 المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة. ( 2)
 (. 13/109ابف عاشكر، التحرير كالتنكير )ج( 3)
 (. 2/667ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 4)
 (. 3/100الشككاني، فتح القدير )ج( 5)

 (. 7/3916أبك زىرة، زىرة التفاسير )ج( 6)
 (. 7/146لزحيمي، التفسير المنير )جا( 7)
 (. 369تيسر الكريـ الرحمف )السعدم، ( 8)
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فبل،اهلللغيراهللإلىالخمؽيدعكف،كالبدعاألىكاءأىؿمفلمدعاةاهللضربومثؿكىذا"

ف،الحقيقةعمىيستجيبكف الظاىرفىاستجابكاكا  عمىيدؿالضبلؿعمىليـاستجابكاألنيـ؛

منويجدكففبل،الدعاءذلؾعنيـيضؿأم " (1) " ٰىٰرٰذييىيمي"قكلوذلؾ

."ذاىبضائعىكبؿ،الكجكهمفبكجوينفعيـكال،شيئان 
(2)



يجيبكنيـال،كاألكثافاألصناـمفاهللدكفمفيدعكفالذيفأفذلؾفىقكؿالكخبلصة

مفإليووفي  كبسطلمفالماءكاستجابةإالاستجابتيـكما،نداءن كالدعاءن ليـيسمعكفكال،إطبلقان 

عبادةكليست،بويشعركاليعقؿالجمادكالماء،عطشافكىكفموإلىالكصكؿمنوطالبان ،بعيد

تككفذلؾعمىكبناءن ،مشرككفألنيـمجابغيردعائيـألف؛ضياعفىإالاألصناـالكافريف

.المحاؿمفليـاألصناـإجابة

كأجؿٌ بأشرؼتتعمؽأنيا،الكريـالقرآففىاألمثاؿضربأىميةمفسبؽماإلى إضافة

.كجؿٌ عزاهللتكحيدكىكالعمكـ

 ،اإلفصاح كؿ النكع ىذا عف القرآف أفصح كقد":-اهللرحمو-اهللعبدبفسميمافالشيخقاؿ
 ىذا عمى الداللة فيياف القرآف فى سكرة كؿ إف بحيث ،األمثاؿ لذلؾ كضرب ،كأعاد فيو كأبدأ

 هلل المحبة أشد كىك، التألو إخبلص عمى مبني ألنو؛  اإلليية تكحيد النكع ىذا كيسمى، التكحيد
 (3) ". كحده

مضخضحضجضمصخصحصُّ" :  -تعالى اهلل حمور - الشككاني قاؿ

: ] َّمظحط ، رسمو كصدؽ، اهلل تكحيد عمى تدليـ التي األمثاؿ مف: أم [،58الرـك
 (4) ". الشرؾ بطبلف عمى تدؿ حجة بكؿ ـعميي كاحتججنا

 َّ خنحنجنيمىمممُّ" : أخر مكضع فى كقاؿ
 كجكده عمى لدالةا سبحانو صنعو كبديع، كالمعاد المبدأ أحكاؿ يتفكركف، [25: إبراىيـ]

 (5) ". لممعاني كتصكير كتفييـ تذكير زيادة األمثاؿ ضرب فىك ، ككحدانيتو

                                                           

 (. 4/375البركسكم، ركح البياف )ج( 1)
 (. 3/101الشككاني، فتح القدير )ج( 2)

 (. 1/21ابف عبد الكىاب، تيسير العزيز الحميد )ج( 3)
 (. 4/268الشككاني، فتح القدير )ج( 4)
 (. 3/128المرجع السابؽ )ج( 5)
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 الذم المعنى فكيتبي   ،المحسكسة األمثاؿ مف المعقكلة لممعاني تقريبان  األمثاؿ ضرب فى فإف" 
 مدالح أتـٌ  فممو،  وعميمت كحسف رحمتو مف كىذا، الكضكح غاية كيتضح، البياف غاية اهلل أراده

 (1) ". المؤمف قمب فى ،كثباتيا التكحيد كممة صفة فيذه ،كأعمو كأكممو

 لو لما، العرب بو اعتني طالما بأسمكب يعني أنو األمثاؿ ضرب مكضكع أىمية عمى يؤكد كمما
 ككضكح، الفيـ سرعة إلى يؤدم مما، السامع ذىف فى كتقريبيا، المعاني إيضاح فى أثر مف

 .األمر

 القمكب فى كتأثير، األسماع فى مكقع الكبلـ مف كلؤلمثاؿ" :  (2) - اهلل مورح - الماكردم قاؿ
 بيا كالشكاىد، الئحة بيا المعاني ألف؛  تأثيرىا يؤثر كال، مبمغيا يبمغ المرسؿ الكبلـ يكاد ال

 األمثاؿ اهلل ضرب فمذلؾ ،مكافقة ليا كالعقكؿ، كاثقة بيا كالقمكب، كامقو بيا كالنفكس، كاضحة
 العقكؿ فى ألنيا؛  خمقو عمى الحجة بيا كأكضح، رسمو دالئؿ مف كجعميا، العزيز وكتاب فى

 (3) ". مقبكلة القمكب فىك ، معقكلة

 بأشباىيا األشياء فيبي   أم لمناس األمثاؿ اهلل كيضرب ":  -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ
 المحسكس ىيئة فى معقكؿال إبراز ألف؛  إلدراكيا كتسييبلن  األفياـ إلى ليا تقريبان  كنظائرىا
 مف شيء عنو شيء عنو يغيب ال عميـ  شيء بكؿ كاهلل، كبيانان  كضكحان  يزيده بصكرتو كتصكيره
 (4) ". باطنان  أك ظاىران ، محسكسان  أك كاف معقكالن  األشياء

 اهلل يضربيا التي األمثاؿ فى عاـ كىذا ،الحجج كتنقطع األمكر كتعرؼ الحقائؽ تتضح فباألمثاؿ
 كأنو حتى حقيقتو كجبلء،  سيككف بما اإلخبار فىك . بالمحسكسة المعقكلة األمكر بتقري فى
 (5).كقع

                                                           

 (. 1/425السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ج( 1)
أصحاب  ،مف العمماء الباحثيف ،ضاة عصرهقأقضى ، أبك الحسف الماكردم ،بف محمد حبيب عمىىك ( 2)

عؿ " أقضى جثـ  ،بمداف كثيرة فىككلي القضاء  ،كانتقؿ إلى بغداد ،البصرة فىكلد  ،التصانيؼ الكثيرة النافعة
 (. 4/327. انظر: الزركمي، األعبلـ )جائـ بأمر اهلل العباسيأياـ الق فى القضاة "

 (. 1/285الماكردم، أدب الدنيا كالديف )ج( 3)

 (.4/40الشككاني، فتح القدير )ج( 4)
 (. 1/645انظر: السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ج( 5)
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 كتابو فى الكاردة األمثاؿ عقؿ مف امتدح قد كجؿٌ  عز اهلل أف: أىمية األمر يزيد كمما
 َّ هئمئخئحئييجئىينيميُّ  شأنو جؿٌ  قاؿ، الكريـ
 .[43: عنكبكت]ال

 فى التي األمثاؿ مف كغيره المثؿ ىذا"  : الكريمة لآلية بيانو فى -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ
 كيتعقؿ يفيميا: أم يعقميا كما، أفياميـ مف بعد لما كتقريبان ، ليـ تنبييان  لمناس نضربيا، القرآف
 لما المتفكركف، المتدبركف، العمـ فى الراسخكف باهلل العالمكف إال ألجمو ضربناىا الذم األمر
 (1) ".ـعميي ىيتم

 كبيانيا بشرحيا ليـ كتكميؼ ،القرآنية األمثاؿ قؿكتع   يـتف   إلى العمـ لطبلب تكجيو ذاى فىك 
 . ياعميمكت تعمميا عمى حث فيو كأيضان ، لمناس

مئخئحئييجئىينيميُّ  :تعالى قكلو كىي ،اآلية كىذه
 : كجكه مف األمثاؿ أىمية عمى تدؿ َّهئ

 :كىك ،ببلغي سر ذلؾ ىذا فىك  "ًتٍمؾى " بػ اإليي اإلشارة :األكؿ الكجو

 كالحكـ العظيمة بالمعاني كتفردىا كتميزىا،  الكبلـ مف غيرىا عف كبعدىا شأنيا عمك إلى اإلشارة
 مف كال يديو بيف مف الباطؿ يأتيو ال الذم كجؿ   عز الم و كبلـ مف جزء كىي ال كيؼ ، البالغة
 . خمفو

" ذلؾ" بػ التعبير مف الحكمة مبينان  فىنسال كقاؿ،  الغرض لنفس" ىذه" بدؿ" تمؾ " استخداـ كمثمو
 عف كبعده شأنو عمك ىنمع إلى إشارة " [2: لبقرة]ا َّيلىلُّ  تعالى قكلو فى" ىذا" بدؿ
 (2) ." البالغة كالحكـ العظيمة بالمعاني كتفرده كتميزه ،الكبلـ مف غيره

 قاؿ " ييىي"  تعالى قكلو مف مستفاد األمثاؿ أىمية عمى يدؿ الذم: الثاني الكجو
 الطرؽ مف لككنيا، يـعميمكت كالنتفاعيـ ألجميـ أم" ذلؾ مبينان  السعدم الرحمف عبد الشيخ

 المطمكب المعنى تضحفي، المحسكسة باألمكر، المعقكلة األمكر تقرب ألنيا، لمعمكـ المكضحة
 (3) ."الناس لعمكـ مصمحة فيي، بسببيا

                                                           

 (.4/235الشككاني، فتح القدير )ج( 1)
 (. 1/11)ج فىانظر: تفسير النس( 2)

 (. 1/631لسعدم، تيسير الكريـ الرحمف )جا( 3)
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"  هئمئخئحئ"  :تعالى وقكل مف مستفاد األمثاؿ أىمية بياف فى :الثالث الكجو
 المدرككف ليا الطالبكف أىميا ىـ العمـ فأىؿ، قدرىا مكعي  عمى يدؿ مياقي بتع   العمـ أىؿ فتخصيص
 . بيا كالمنتفعكف ليا كالمتدبركف ،ألىميتيا

 عمى كحث، يضربيا التي لؤلمثاؿ مدح كىذا" :  -رحمو اهلل  - السعدم الرحمف عبد الشيخ قاؿ
 ميايعقً  لـ مف أف فعمـ، العمـ أىؿ مف أنو عمى عنكاف كأنو، ميايعقً  لمف دحكم، مياكتعقي  تدبرىا
 لؤلمكر ىي إنما القرآف فى الم و يضربيا التي األمثاؿ أف، ذلؾ فى كالسبب، العالميف مف ليس
 العتناء، غيرىا مف أىـ أنيا يعرفكف، العمـ فأىؿ، الجميمة كالمسائؿ، ةيالعال كالمطالب، الكبار
 مع يعقميا لـ مف كأما، معرفتيا فى جيدىـ بذلكفيف، كتدبرىا، تعقميا عمى عباده كحثو، ياب الم و

 فعدـ الميمة المسائؿ يعرؼ لـ إذا ألنو، العمـ أىؿ مف ليس أنو عمى دليؿ، ذلؾ فًإف، أىميتيا
 الديف أصكؿ فى األمثاؿ الم و يضرب ما أكثر، كليذا، كأحرل أكلى باب مف غيرىا معرفتو
؛نفسيعمىبكيت،أفيموفمـالقرآفمفمثبلقرأتإذاكنت:مؼالس  بعضكقاؿ"، (1) " اكنحكى

 (2)."هئمئخئحئ"يقكؿتعالىاهللألف
 فكائد فيو األمثاؿ ضرب ألف؛ مثؿ كؿ مف القرآف ىذا فى لمناس تعالىك  سبحانو اهلل ضرب كلقد
 بصكرة كتصكيره ،لمعقؿ المراد يبكتقر  كالتقرير ،كالزجر كالحث ،كالكعظ كالتذكير كثيرة

 ليس شأف النظائر العمماء كاستحضار األمثاؿ فمضرب ،بالجمي فىالخ كتشبيو،  المحسكس
 معرض فى كالمتكىـ المتحقؽ صكرة فى المتخيؿ يرل حتى،  كالحقائؽ اتفىالخ إبراز فى يفبالخ

 (3) .مشاىد كأنو كالغائب المتيقف

 األنس كاألشباه بالنظائر تأنس النفس فإف ": - تعالى اهلل رحمو - القيـ ابف اإلماـ يقكؿ
 قبكليا كسرعة النفس تأنيس مف األمثاؿ فىف؛  النظير كعدـ كالكحدة الغرابة مف كتنفر، التاـ

 األمثاؿ ليا ظيرت ككمما، ينكره كال، أحد يجده ال أمر الحؽ مف مثمة ليا ضرب لما كانقيادىا
نئمئزئ ُّ  فيي، لو كمزكية، المراد شكاىد ألمثاؿفا، ككضكحان  ظيكران  معنىال ازداد

 (4) ." كىي خاصة العقؿ كلبو كثمرتو [29: فتح]ال َّ مبزبربيئىئ

                                                           

 (. 1/631السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ج( 1)
 (. 2/669ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 2)
  (.4/45عمـك القرآف )ج فى(، السيكطي، اإلتقاف 1/34انظر: السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ج( 3)
 (. 1/183ميف )جإعبلـ المكقعيف عف رب العالابف القيـ، ( 4)



 
 

329 
 

 البالغ األثر مف ليا لما إال كتبو كسائر العزيز كتابو فى لمناس األمثاؿ ضرب ما سبحانو فالم و
 عنو كيفيمكا ربيـ مف اليتعممك  بعباده رحمة كصرفيا سبحانو فضربيا ،ىـعميـ كت تفييميـ فى

 . البياف باليأس بمختمؼ

 : المثؿ أىمية مبينان  – الم و رحمو -(1) الزركشي قاؿ

 عمى شيء أعكف كالمثؿ ،الشريعة ىذه خصائص مف كىك ،البياف عميـ ت حكمتو كمف" 
 تشبيو المثؿ مف الغرض إذ ،يخفى ال ما المقصكد تقرير مف األمثاؿ ضرب فىك ... البياف
 (2) ." األمثاؿ مف كتبو سائر فىك  القرآف فى تعالى أكثر كقد... بالغائب كالشاىد ،الجميب فىالخ

 كثير تقرير فى بالغة كأىمية كبير دكر ليا األمثاؿ أف المبحث ىذا فى القكؿ كخبلصة
 صكرة فى المعقكؿ تقريب خبلؿ مف، اعميي كاالستدالؿ، كجؿ   عز اهلل كتكحيد العقيدة مسائؿ مف

يضاح المحسكس  فى ثبتفي، الكضكح غاية المراد معنىال تضحفي، الشاىد صكرة فى الغائب كا 
دراكو كتعقمو كضبطو فيمو إلى أقرب كيككف، السامع ذىف  تسيؿ فاألمثاؿ،  كاستحضاره كا 
لحاؽ األمكر مقايسة مف عميو تشتمؿ بما كالتذكر، كالتعقؿ، التفكر لمناس  ،بنظيره النظير كا 

 أك المحسكس بالمعمكـ المجيكؿ أك الغامض كتكضح ،األحكاـ فى بياتالمتشا بيف كالمساكاة
 مف الكريـ الكتاب فى كرد مما كالحكـ العبر استخبلص إلى المؤدم االعتبار ىك كىذا ،المعقكؿ
 .أنكاعيا بمختمؼ األمثاؿ

  
  

                                                           

تركي ، عالـ بفقو الشافعية كاألصكؿ، بدر الديف ،أبك عبد اهلل ،( محمد بف بيادر بف عبد اهلل الزركشي1)
 (. 6/60األعبلـ )ج الزركمي، . انظر:عدة فنكف فىلو تصانيؼ كثيرة ، مصرم المكلد كالكفاة ،األصؿ

  (.1/487عمـك القرآف )ج فىالزركمي، البرىاف ( 2)
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 المبحث الثاني
 القرآن فىأقسام المثل 

 :وىي قسامأ ثالثة إلى الكريم القرآن فى المثل تقسيم يمكن

 : األول القسم 

 كثيرة كىي، التشبيو عمى يدؿ ما أك ،المثؿ بمفظ فييا صرح ما كىي :المصرحة األمثاؿ" 
 (1) ". القرآف فى

جنيمىمممخمحمجميلىلملخل ُّ  تعالى قكلو منيا
 [17: بقرة]ال َّجهينىنمنخنحن

 اشترائيـ فى ييـشب، سبحانو اهلل أف: المثؿ ىذا كتقدير"  : -رحمو اهلل  -كثير ابف قاؿ
 حكلو ما أضاءت فمما، ناران  استكقد بمف، ىالعم إلى التبصرة بعد كصيركرتيـ، باليدل الضبللة
 كصار، ناره طفئت إذ كذلؾ ىك فبينما ،بيا كتأنس، كشمالو يمينو عف ما بيا كأبصر بيا كانتفع
 لك ىأعم، ؽينط ال أبكـ، يسمع ال أصـ ذلؾ مع كىك، ييتدم كال يبصر ال، شديد ظبلـ فى
 فى المنافقكف ىؤالء فكذلؾ، ذلؾ قبؿ عميو كاف ما إلى يرجع ال فميذا؛ أبصر لما ضياء كاف

 عمى داللة المثؿ ىذا فىك . الرشد عمى الغي كاستحبابيـ، لاليد عف عكضان  الضبللة استبداليـ
 (3) ". أعمـ كاهلل، (2) المكضع ىذا غير فى تعالى عنيـ أخبر كما، كفركا ثـ آمنكا أنيـ

 مف يظيركنو ما أف لبياف لممنافقيف المثؿ ىذا اهلل ضرب" :  -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ
 أضاءت الذم المستكقد كمثؿ، اإلسبلـ أحكاف بو ليـ يثبت ال النفاؽ مف يبطنكنو ما مع اإليماف

 فى كقدالمست بقاء فكاف، سيرةإلى اإلضاءة تمؾ تنفعو كال الظممة إلى يعكد فإنو، طفئت ثـ ناره
نما، كتردده حيرتو فى المنافؽ كبقاء يبصر ال ظممات  ككنيا مع باإلضاءة النار ىذه كصفت كا 

 (4) ". تخفت ثـ لحظة ناره ليب ذكائب تسطع كذلؾ الباطؿ ألف؛  باطؿ نار
 

                                                           

 (. 1/293عمـك القرآف )ج فىطاف، مباحث الق( 1)
  [.3]المنافقيف: ، َّ جخمحجحمجحجمثهتمتختحتجت ُّ تعالى قاؿ( 2)
 (.1/186ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 3)
 (.1/55الشككاني، فتح القدير )ج( 4)
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 أستار كفع، المعاني اتفيخ إبراز فى عظيمان  شأنان  األمثاؿ لضرب أف"  أيضا قاؿ ثـ
 عميو اهلل صمى اهلل رسكؿ ككاف، العزيز كتابو فى ذلؾ مف اهلل استكثر اكليذ، الدقائؽ محجبات

  (1) ". كمكاعظو مخاطباتو فى ذلؾ مف يكثر كسمـ
 ينطفئ ما سرعاف كلكف، قصيرة مدة لصاحبو الطريؽ ضيءيي  النفاؽ أف: كالخبلصة

 أسماعيـ عطمكا قكففالمناف، الحؽ كجو فى استمرار كال لو دكاـ ال ألنو؛  النار تنطفئ كما كيتبدد
 . بو يتكممكف ال بكـ ككأنيـ، الحؽ سماع عف صـ فكأنيـ، تعالى اهلل كبلـ عف كأبصارىـ

حجمثهتمتختحتجتهبُّ  الرعد سكرة فى تعالى قكلو كأيضا
جعمظحطخضمضحضجضمصخصحصمسخسحسجسمخمحجخجحمج
ملخلجلحلمكلكخكحكجكمقمفحقخفحفجفجغمغمع
 (2) [17الرعد: ] َّ جمهل

 تعالى شبو" :  اآلية ليذه شرحو عند -رحمو اهلل  - السعدم فعبدالرحم الشيخ قاؿ
 ما كشبو، األشياء لحياة أنزلو الذم بالماء، كاألركاح القمكب لحياة رسكلو عمى أنزؿ الذم، لاليد
 العاـ النفع مف المطر فى بما، العباد إليو يضطر الذم، الكثير العاـ النفع مف اليدم فى

 كبير فكاد، السيكؿ فييا تسيؿ التي باألكدية، كتفاكتيا لميدل ممةالحا القمكب كشبو، الضركرم
 يسع صغير كقمب، قميبلن  ماء يأخذ صغير ككاد، كثيران  عممان  يسع كبير كقمب، كثيران  ماء يسع
  (3) ". كىكذا قميبلن  عممان 

 الذم بالزبد، اإليي الحؽ كصكؿ عند، كالشبيات الشيكات مف القمكب فى يككف ما بوكشى " 
 فكؽ تزاؿ ال كأنيا، كسبكيا تخميصيا يراد التي الحمية مف النار عميو يكقد ما كيعمك، الماء مكيع

 كالحمية، يفالصا الماء مف الناس ينفع ما ىكيبق، كتضمحؿ تذىب حتى، لو مكدرة ةفيطا الماء
 (4) ". الخالصة

 إحياء فى ثموم كاليدم كالنكر الكاضح الحؽ فيو تجسد الذم الكريـ القرآف إف: كالخبلصة
 منافع يحقؽ الذم يفالصا النقي المعدف كمثؿ، الميتة األرض  ييحي الذم الماء مثؿ بو القمكب

                                                           

  (.56-1/55الشككاني، فتح القدير )( 1)

، تقرير العقيدة فىالفصؿ عند الحديث عف أىمية المثؿ  ىذا فىىذه اآلية تـ التحدث عنيا بشكؿ مفصؿ ( 2)
 . 321صفحة

 (. 370السعدم، تيسير الكريـ الرحمف )ص( 3)
 .  370المرجع السابؽ، ص( 4)
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 الماء كرغكة فيك، الزكاؿ سريع النفع عديـ فيك، كالضبلالت كالبدع الكفر كأما، لمناس كثيرة
 . سحيؽ مكاف فى الريح بو ىبقكيي ، كيضمحؿ يتبدد ما سرعاف الذم، السيؿ كغثاء

 : األمثال من الثاني القسم

 رائعة معاف عمى تدؿ كلكنيا ،التمثيؿ بمفظ فييا يصرح لـ التي كىي :الكامنة األمثال "
 (1) ".يشبييا ما إلى نقمت إذا كقعيا ليا ككفي، إيجاز فى

ريٰىينىنننمنزن ُّ  الصبلة تعالى قكلو (2) القسـ ىذا أمثمة كمف
 [.110]اإلسراء:  َّنيميزي

ينىنننمنزن"  :بياف معناىا فى  -رحمو اهلل  -الشككانيقاؿ اإلماـ 
حذؼ المضاؼ لمعمـ بأف الجير كالمخافتة مف نعكت الصكت ال  عمىأم بقراءة صبلتؾ "ٰى

رادة الجزء ،مف نعكت أفعاؿ الصبلة إذا انقطع  خفت صكتو خفكتان  :يقاؿ ،فيك مف إطبلؽ الكؿ كا 
" ني"فعميبالفاعمييالمدلكؿفتةكالمخاالجيرأم"ميزيري" ،كبلمو كضعؼ كسكف

 (3) .بو " فبل تكف مجيكرة كال مخافتان  ،بيف األمريف متكسطان  طريقان  :أم

 ،أنزلو مف كيسبكا ،القرآف سبكايف المشرككف يسمع ال حتى ،صبلتؾ بقراءة تجير كال أم" 
 بيف بتغً كا ،عنؾ يأخذكه حتى القرآف تسمعيـ فبل ،أصحابؾ عف بيا تخافت كال ،بو جاء كمف

 الجير بيف الكسط الحد كىي ،القراءة فى المثمى الطريقة ىي فيذه ،كسطان  سبيبلن  كالمخافتة الجير
 أك، منو يسمعكا أف كيأبكا عنو يتفرقكا ال حتى الجير فىف ،فيو خفاتكاإل كاإلسرار بالصكت

 (4) ". بو نتفعيف السماع أراد مف ليسمع اإلسرار فىك  ،القرآف يسبكا

 َّ خيحيجييهىهمهجهينىنمنُّ اإلنفاؽ  فى لىتعاكقكلو 

 [.29]اإلسراء: 

                                                           

 (. 1/295عمـك القرآف )ج فىمباحث القطاف، ( 1)
 . 295المرجع السابؽ، ص (2)
 (. 3/315الشككاني، فتح القدير )ج( 3)
 (.193-15/192المنير )جالزحيمي، التفسير ( 4)
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 فىآمرا باالقتصاد  تعالى" يقكؿ : تفسيرىا  فى - عميو تعالىرحمة اهلل  -قاؿ ابف كثير 
 ال تكف بخيبلن  :" أمىهمهجهينىنمنُّ  عف السرؼ " لمبخؿ ناىيان  ذامان  ،العيش
 .. .شيئان  ال تعطي أحدان  ،منكعان 

كتخرج  ،اإلنفاؽ فتعطي فكؽ طاقتؾ فىم ال تسرؼ " أ خيحيجييهكقكلو " 
  ،محسكران  فتقعد ممكمان  ،أكثر مف دخمؾ

يمكمؾ الناس كيذمكنؾ كيستغنكف  ،فتقعد إف بخمت ممكمان  :كىذا مف باب المؼ كالنشر أم
 (2) ." إليوكىك العدؿ الذم ندب اهلل  ،" كيتحصؿ مف ذلؾ مشركعية التكسط ،(1)عنؾ"

ىذه اآلية حاؿ الشحيح بحاؿ  فىؿ اهلل سبحانو " كقد مث  :  -اهلل  رحمو -قاؿ الشككاني 
 فىمثؿ حاؿ مف يجاكز الحد  ،عنقو بحيث ال يستطيع التصرؼ بيا إلىمف كانت يده مغمكلة 

 فىك  ،عميوشيء مما تقبض األيدم  فيياال يتعمؽ بسببو  التصرؼ بحاؿ مف يبسط يده بسطان 
 (3) ." ىذا التصكير مبالغة بميغة

 َّمهىهجهينىنمنحنخنجنيم ُّ  - السبلـ عميو - إبراىيـ فى قكلوك 
 [.260]البقرة: 

 إليو تعالى اهلل أكحى فمما ،لبلستطبلع ان بمح السبلـ عميو إبراىيـ كاف :القصة كخبلصة
 أف حبأ ،بإساءتو كالمسيء بإحسانو المحسف لليجاز  ،القيامة يكـ كيحشرىـ المكتى  ييحيس أنو
 ،ذبحيايف، طيكر أربعة يأخذ أف تعالى اهلل فأمره ،قمبو ليطمئف ،ذلؾ اهلل فسأؿ ،ان يح عاد ميتان  يرل
 كدعا ففعؿ ،ان حي الميت يعكد كيؼ يرل كحينئذ ،إليو يدعكىا ثـ ،الجباؿ عمى أجزاءىا ؽرً كيف  

 .أصبلن  تمت لـ كأنيا ،صحيحة فجاءت ،إليو الطيكر

العيش  فىاد كالتكسط اإلنفاؽ ىك االقتص فىذلؾ أف األصؿ  فىكخبلصة القكؿ 
 فىكالتبذير ىك اإلفراط  ،اإلمساؾ فىفالبخؿ ىك اإلفراط  ،دكف بخؿ كال إسراؼ ،كاإلنفاؽ
  .كخير األمكر التكسط بينيما ،ككبلىما مذمكـ ،اإلنفاؽ

 اهلل قدرة إثبات عمى آخر دليؿ القصة ىذه" :  -رحمو اهلل  - الزحيمي كىبة الدكتكر قاؿ
 يكف كلـ .مكتيا عمى الزماف كتطاكؿ ،ذراتيا كتفتت ،أجزاؤىا تبلشت مامي ،المكتى إحياء عمى

                                                           

 (.5/70ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 1)
 (.3/264الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
 المرجع السابؽ نفس الجزء كالصفحة. ( 3)
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نما ،ذلؾ عمى اإلليية القدرة فى شاٌكان  السبلـ عميو إبراىيـ  أك ةيالحس بالتجربة االعتقاد ليثبت كا 
 تركيب كيفية لمعرفة ،العممية كاالختبارات ،التجريبي العمـ أىمية إلى يشير كىذا ،كالمعاينة الخبر
 (1) ". ياءاألش

 ،الحيكاف لخكاص كأجمع ،اإلنساف إلى أقرب الطير أف :غيره عمى الطير اختيار فى كالحكمة" 
 بمجرد فإتيانيا ،الغالب فى اإلنساف مف نفكران  أكثر الطير كألف ،اعميي التجربة إجراء كلسيكلة
 (2) ". المثؿ فى أبمغ الدعكة
 : األمثال أقسام من الثالث القسم

 فيي، التشبيو بمفظ تصريح غير مف إرساالن  أرسمت جمؿ كىي :القرآف فى مرسمةال األمثال" 
 (3) ". األمثاؿ مجرل جارية آيات
 :(4) يمي ما القسـ ىذا أمثمة كمف

 كظير الحؽ تبيف اآلف"  أم [،51]يكسؼ: التفسير المنير  َّ جلمكلكُّ
 (5) ".كبرز
: الحص كأصؿ، الزجاج قالو ،كبكبكا كببكا فى قيؿ كما حصحص كأصمو"  الشككاني قاؿ

 (6) ". كبيانو بظيكره الباطؿ عف الحؽ انقطع أنو معنىكال... الشيء استئصاؿ
 اهلل دكف مف إذا يدفعيا ال: أم"  [،58]النجـ:  َّ مماميلىلمليكُّ 

 (7) ". سكاه عمميا عمى يطمع كال، أحد

 أحد كأىكاليا دائدىابش الخمؽ غشيت إذا كشفيا عمى يقدر ال أنو: معنىكال"  الشككاني قاؿ
 (8) ". اهلل إال
 

                                                           

 (.3/38الزحيمي، التفسير المنير )ج( 1)

 (. 3/39الزحيمي، التفسير المنير ) (2)
 (. 1/296عمـك القرآف )ج فىالقطاف، مباحث ( 3)
  المرجع السابؽ.  (4)
 (.4/394ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 5)
 (.3/41الشككاني، فتح القدير )ج( 6)
 (. 7/468ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 7)
 (. 5/142الشككاني، فتح القدير )ج( 8)
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 لتأنيث ،لمتأنيث كالتاء .المغيبات مف ألنيا ؛ كتبٌينو كقكعيا كقت تكشؼ نفس أم كاًشفىةه  :فقكلو" 
 (1) ". يكشفيا ال سبحانو لكنو ،كقعت إذا كشفيا عمى قادرة نفس أم ،المحذكؼ المكصكؼ

 [.81]ىكد:  َّمشهسمسُّ 

 عف المسفر الصبح عذابيـ مكعد أف: معنىكال"  :القدير فتح فى  -رحمو اهلل  -الشككاني قاؿ
 (3) ". مساكنيـ فى متجمعيف ككنيـ الكقت ىذا اختيار كسبب، " (2) " الميمة تمؾ

 إال ذلؾ كباؿ يعكد كما: أم" [،43]فاطر:  َّمضخضحضجضمصخصُّ 
  (4) ". غيرىـ دكف أنفسيـ ـعميي

 قاؿ. أساء بمف إال السكء عاقبة تنزؿ ال: أم" :  معناىا فى -رحمو اهلل  - الشككاني قاؿ
 الظاىر ىك كىذا، بو أحاط إذا كذا بو حاؽ يقاؿ، اإلحاطة كالحكؽ، يحيط معنىب يحيؽ: الكمبي
 (5) ". العرب لغة فى يحيؽ معنى مف

 كىك، القبيح كالعمؿ كالخداع الحيمة ىك: كالمكر ،السيء العمؿ مكر أم :السيء كمكر" 
 (6) ".أتباعيـ ليكثر اإليماف عف كصدىـ ،الضعفاء كخداع الكفر ىنا

 كىي أقساـ ثبلث إلى تنقسـ الكريـ القرآف فى األمثاؿ أف المبحث ىذا فى القكؿ كخبلصة
 القرآف فى كثيرة كىي، التشبيو عمى يدؿ ما أك المثؿ بمفظ فييا صرح ما كىي: الصريحة األمثاؿ
نما المثؿ لفظ النص فى يذكر ال ما كىي: الكامنة كاألمثاؿ،  الكريـ ، األمثاؿ حكـ حكمو يككف كا 
 . كداللتو النص مكنكف مف يؤخذ ىنا فالمثؿ

 فيي، التشبيو بمفظ تصريح غير مف إرساالن  أرسمت جمؿ فيي المرسمة األمثاؿ عف أما
 .األمثاؿ مجرم جارية آيات

  
                                                           

 (. 27/137الزحيمي، التفسير المنير )ج( 1)
 (.2/584الشككاني، فتح القدير )ج( 2)
 (.12/116الزحيمي، التفسير المنير )ج( 3)
 (.6/559ابف كثير، تفسير القرآف العظيـ )ج( 4)
 (. 4/408الشككاني، فتح القدير )ج( 5)
  (.22/283الزحيمي، التفسير المنير )ج( 6)
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 الخاتمة
 كاآلخر األكؿ فى هلل الحمد، الصالحات تتـ فضموب الذم هلل الحمد، العالميف رب هلل الحمد

 سير ك العناءىذا  بعد لي كيسر كفقني بأف سبحانو لو كالفضؿ كالشكر، كالباطف كالظاىر
 كسبلمو ربي صمكات، محمد سيدنا عمى كأبارؾ كأسمـ صمىكأ، الرسالة ىذه كتابة مف االنتياء
 . الديف يكـ ىإل بإحساف تبعيـ كمف أجمعيػف كصحبو ألو عمىك ، عميو

 النتائج:أىم 
  -: يمي فيما تمخيصيا يمكف، النتائج مف مجمكعة إلى البحث ىذا خبلؿ مف خمصت كقد

 تكحيد عمى تدلؿ التي كاألرضية السماكية الدالئؿ عف تتحدث التي السكر مف الرعد سكرة -1
 كتسخير، عمد بغير السماء رفع منيا، سمطانو كعظيـ تعالى قدرتو عمى كتدؿ، كجؿٌ  عز اهلل

 غير إلى، كالنيار الميؿ كتعاقب، كعرضان  طكالن  األرض كبسط، اإلنساف لمصالح كالقمر الشمس
 . ذلؾ
حياة االنساف المسمـ، بأشكالو التي ذكرتيا سكرة الرعد ) تكحيد الربكبية،  فىأىمية التكحيد  -2

 كتكحيد األلكىية، كتكحيد األسماء كالصفات (.
 فى سميمة أصكؿ عمى قائـ كمنيجو، كالمذىب العقيدة فىسم -رحمو اهلل  -كثير ابف اإلماـ -3

 . العقيدة مسائؿ إثبات
 التقميد عف ىتخم أف يمبث لـ أنو إال، الزيدية مذىب عمى اهلل رحمو الشككاني وقي تف   -4

 . كالسنة الكتاب عمى مباشران  اعتمادان  كاعتمد، كالتمذىب
 اتخذ إذا إال يتـ ال التككؿ بؿ، باألسباب األخذ فىينا ال اهلل عمى التككؿ أف السكرة بينت -5

، بالمسبب السبب ربط كجؿ   عز فاهلل، تحقيقو إلى تكصمو التي األسباب دهيرى عمؿ لكؿ اإلنساف
 بأف اإليماف مع، كمتطمباتو حاجاتو تحقيؽ إلى اإلنساف تكصؿ التي باألسباب األخذ مف بد فبل

 . تعالىك  وسبحان اهلل بإذف إال النتائج تعطي ال األسباب
 هلل إخبلصيا يجب التي، كالباطنة الظاىرة العبادات مف العديد إلى الرعد سكرة دعت -6

 . عميو كالتككؿ، لو كالسجكد كالتسبيح، اهلل مف الخكؼ عبادة كىي، تعالى
 كال، كافران  أك مؤمنان  كاف سكاء، عباده مف يشاء لمف الرزؽ يبسط اهلل أف عمى السكرة دلت -7

 دار الدنيا ألف؛  اإلىانة عمى المؤمف عمى كالتقتير القبض كال، الكرامة عمى لمكافر البسط يدؿ
 . بعكضة جناح اهلل عند تساكم كال كاختبار ابتبلء
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 مف ألحد كليس، كحده تعالى اهلل بيد كمو ركالض   فعالن   أف عمى الكريمة السكرة دلت -8
 . شيئان  ذلؾ فى المخمكقيف

 يدعك أف ألحد يجكز كال، كجؿ   عز هلل كمؤكده كاممة عبادة الدعاء أف عمى السكرة دلت -9
 . كاف مف كائنان  غيره
 كال تحريؼ كال تأكيؿ غير مف ظاىرىا عمى إمرارىا ىك تعالى اهلل صفات فى الحؽ -10

 . قاطبة األمة ىذه كعمماء كالتابعيف مؼالس   مذىب ىك كىذا، تجسيـ كال تمثيؿ كال تكييؼ
 صفات كعف، المسمـ الفرد فى تكافرىا يجب التي فالمؤمني صفات عف السكرة تحدثت - 10

 . عنيا االبتعاد مسمـ كؿ عمى الكاجب الكفار
، المتعاؿ، الكبير)  ىي األسماء كىذه، الحسنى اهلل أسماء مف بعضان  السكرة أثبتت - 11

 (.  الشييد، الحكـ، الخالؽ، اليادم
 لنفسو اهلل أثبتيا التي، فعمية لكا الذاتية تعالى اهلل صفات مف بعضان  الكريمة السكرة فى ثبت 12
، كالمشيئة اإلرادة كصفة، الشدة كصفة، كالقير الكحدانية كصفة، العمـ صفة: كىي، كتابو فى

، كالكعد العيد كصفة، اإلرساؿ كصفة، األخذ كصفة، كالقبض البسط كصفة،  االستكاء كصفة
 . المغفرة كصفة، كالضبلؿ اليداية كصفة، كالمحاؿ المكر كصفة، السرعة كصفة

 الرب عمـ: ىي المراتب كىذه األربع كالقدر القضاء مراتب عمى الكريمة السكرة دلت - 13
يجاده لؤلعماؿ اهلل كخمؽ، ليا كمشيئتو، ككنيا قبؿ ليا ككتابتو، ككنيا قبؿ باألشياء سبحانو  كا 

 . ليا

خبار سبحانو اهلل ربخب تصديقان ، بيا المؤمنيف اهلل امتدح التي الغيب عكالـ مف المبلئكة - 14  كا 
 . - كسمـ عميو اهلل صمى - رسكلو
 بني حفظ: ىي كاألعماؿ، بيا المككمكف األعماؿ بعض لممبلئكة أف عمى السكرة دلت - 15
 . ـعميي كالتسميـ الجنة أىؿ عمى كالدخكؿ، كالتسبيح، آدـ
 تفنياف كال بيدافت ال، مكجكدتاف مخمكقتاف كالنار الجنة أف عمى كاضحة داللة السكرة دلت - 16
 . كالجماعة نةالس   أىؿ مذىب ىك كىذا
نكارىـ، لممسمميف عدائيـ كحقيقة الييكد السكرة تكشؼ - 17   اهلل صمى - محمد سيدنا لبشارة كا 

 . كتبيـ فى بو البشارة ذكر مف بالرغـ،  - كسمـ عميو
 مسائؿ مف كثير ريرتق فى بالغة كأىمية كبير دكر القرآنية لؤلمثاؿ أف السكرة نتبي   - 18

يضاح المحسكس صكرة فى المعقكؿ تقريب خبلؿ مف، االعتقاد  . الشاىد صكرة فى الغائب كا 
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 لي تبيف الرعد سكرة ضكء فى العقيدة فى كالشككاني كثير ابف لمنيج دراستي خبلؿ مف - 19
، يمافاإل أركاف جميع فى كالجماعة السنة كأىؿ كثير ابف لئلماـ مكافؽ الشككاني اإلماـ أف

، كالنشكر كالبعث، كالقدر كالقضاء، األخر اليكـك ، كرسمو، ككتبو، كمبلئكتو، باهلل اإليماف: كىي
 . قميمة مسائؿ فى إال يخالفيـ كلـ
 التحؼ رسالة فى لمنيجو مناقض التأكيؿ كىذا، القدير فتح فى العمك صفة الشككاني ؿى أك   - 20
 خالؼ فينا، تمثيؿ كال يؼتكي   كال تعطيؿ كال تحريؼ غير مف ظاىرىا عمى الصفات إثبات فى

 معاني أحد ىك الذم الذات عمك إثبات فى  -رحمو اهلل  -كثير ابف  -رحمو اهلل  -الشككاني
 كنقص سكء كؿ عف يتعالكالم، بقيره شيء كؿ عمى تعالىالم فيك، سبحانو لو الثابت العمك
 . بحت تعطيؿ الذات عمك كتعطيؿ لقيرا عمك فذكر، النكعيف يشمؿ تعالى اهلل عمك ك، بكمالو
 ىك ىؿ برأم يجـز فمـ، ةفيالكاق مذىب الشككاني ذىب فقد القرآف خمؽ مسألة فى أما - 21

 غير كىك اهلل كبلـ القرآف أف يرل كاف الذم كثير ابف رأم خالؼ كىنا، مخمكؽ غير أك مخمكؽ
 . صفاتو مف صفة كىك، مخمكؽ
الكتاب  فىالمحك ك اإلثبات  -رحمو اهلل  -كز الشككاني المحك كاإلثبات فقد ج فىأما  -22

رم في  -رحمو اهلل  -أما ابف كثير األرزاؽ كاآلجاؿ ، فىالكتاب ، ك  فىبمشيئة اهلل كيثبت غيره 
 خبلؼ ذلؾ .

 :التوصيات
 . كجؿ عز اهلل لبتقك  العمـ طمبة جميع كأكصي أكالن  نفسي أكصي -1

 تخمك ال فإنو، منيا العقدية القضايا كاستنباط، الدراسةك  بالبحث الكريـ القرآف بسكر االىتماـ -2
 . الناس نفكس فى لترسيخيا جاءت التي العقدية المضاميف مف الكريـ القرآف سكر مف سكرة

 المنيع دالس   بمثابة ألنيا؛  الدراسات أىـ ىي الصحيحة اإلسبلمية العقيدة دراسة بأف أكصي -3
 . المنحرفة كاألىكاء كالضبلالت كالبدع اسدةالف العقائد مكاجية فى األقكل كالجدار

 التعصبات مف ةاليالخ الصحيحة اإلسبلمية بالعقيدة بااللتزاـ المسمميف شباب أكصي -4
 . المنحرفة كالتمذىبات

 فما، ىذا المتكاضع بحثي فى اإليي تكصمت التي كالتكصيات النتائج مف جممة فيذه، كبعد
 أف دعكانا كآخر، منو اهلل فاستغفر خطأ مف فييا كاف كما، كحده اهلل فمف صكاب مف فييا كاف
 . العالميف رب هلل الحمد

 عمى سار كمف كصحبو ألو عمىك ، محمد كرسكلو عبده عمى كبارؾ كسمـ اهلل صمىك 
  .العالميف رب هلل كالحمد الديف يكـ إلى نيجو
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 فيرس المصادر والمراجع 
اإليماف حقيقتو، خكارمو، ـ(. 2002-ىػ 1424ثرم، عبد اهلل بف عبد الحميد األثرم. )األ

 الرياض: مدار الكطف لمنشر .1نكاقضو عند أىؿ السنة كالجماعة. ط

اإليماف حقيقتو، خكارمو، نكاقضو عند ـ(. 2002-ىػ 1424األثرم، عبد اهلل بف عبد الحميد. )
 ار الكطف لمنشر.  الرياض: مد1. طأىؿ السنة كالجماعة

. معرفة الثبلثة األصكؿ إلىتيسير الكصكؿ األثرم، أبك سيؼ خميؿ بف إبراىيـ العراقي )د.ت(. 
  )د.ـ(: )د.ف(. 

. تحقيؽ: 2. طالشريعةـ(. 1999-ىػ1420اآلجرم، أبك بكر محمد بف الحسيف بف عبد اهلل. )
 عبد اهلل بف عمر بف سميماف الدميجي الرياض: دار الكطف.

.  تحقيؽ: محمد 1. طتيذيب المغةـ(. 2001م، محمد بف أحمد اليركم أبك منصكر. )األزىر 
 عكض مرعب بيركت: دار إحياء التراث العربي.

تحقيؽ:  .1اإلبانة عف أصكؿ الديانة. طـ(. 1397بف إسماعيؿ بف أبي بشر. ) عمىاألشعرم، 
 د فكقية حسيف محمكد القاىرة: دار األنصار

. تحقيؽ: 3. طفصميمقاالت اإلسبلمييف كاختبلؼ الميؿ. )د.ت(. بف إسماع عمىاألشعرم، 
 ىممكت ريتر بيركت: دار إحياء التراث العربي 

. األردف: دار النفائس، 6. طاألخر اليكــ(. 1995-ىػ1415األشقر، الدكتكر عمر سميماف. )
 األردف

. األردف: دار 12ط. اهلل فىالعقيدة ـ(. 1999-ىػ1419األشقر، عمر بف سميماف بف عبداهلل. )
 النفائس

زبدة التفاسير بيامش مصحؼ المدينة ـ(. 2006-ىػ1427األشقر، محمد سميماف عبداهلل. )
 . األردف: دار النفائس.5. طالنبكية

زبدة التفاسير بيامش مصحؼ المدينة ـ(. 2006-ىػ1427األشقر، محمد سميماف عبداهلل. )
 . األردف: دار النفائس.5. طالنبكية
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 فىالحجة ـ(. 1999-ىػ1419ني، أبك القاسـ إسماعيؿ ابف محمد بف الفضؿ التيمي. )األصبيا
( تحقيؽ: محمد بف ربيع بف 1/360. )د.ط(. )بياف المحجة كشرح عقيدة أىؿ السنة
 ىادم المدخمي. الرياض: دار الراية.

ف تفصيؿ النشأتيـ(. 1983األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب. )
 . )د.ط(. بيركت: دار مكتبة الحياة.كتحصيؿ السعادتيف

المفردات ىػ(. 1412األصفياني، أبك القاسـ الحسيف بف محمد المعركؼ بالراغب األصفياني. )
. تحقيؽ: صفكاف عدناف الداكدم، دمشؽ: دار القمـ، بيركت: الدار 1. طغريب القرآف فى

 الشامية.

. بيركت: 1. طاليمف  فىىجر العمـ كمعاقمو ـ(. 1995-ىػ1416األككع، القاضي إسماعيؿ. )
 دار الفكر المعاصر

. )د.ط(. صحيح الجامع الصغير كزيادتواأللباني، أبك عبد الرحمف محمد ناصر. )د.ت(.  
 المكتب اإلسبلمي 

بيركت: . 5. طصحيح الجامع الصغير كزيادتوـ(. 2008) .محمد ناصر الديف، األلباني
 المكتب اإلسبلمي. 

تفسير القرآف  فىركح المعاني ىػ(. 1415لكسي، شياب الديف محمكد ابف عبداهلل البغدادم. )األ
 عبد البارم عطية. بيركت: دار الكتب العممية عمى. تحقيؽ: العظيـ كالسبع المثاني

 فػػػػػػػىركح المعػػػػػػػاني ق(. 1415األلكسػػػػػػػي، شػػػػػػػياب الػػػػػػػديف محمػػػػػػػكد بػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل الحسػػػػػػػيني. )
. 1عبػػػػػػػد البػػػػػػػارم عطيػػػػػػػة. ط عمػػػػػػػى. تحقيػػػػػػػؽ: المثػػػػػػػاني تفسػػػػػػػير القػػػػػػػرآف العظػػػػػػػيـ كالسػػػػػػػبع

 بيركت: دار الكتب العممية.

. تحقيؽ: د عبدالرحمف 1. طالمكاقؼـ(. 1997اإليجي، عضد الديف عبد الرحمف بف أحمد. )
 عميرة. بيركت: دار الجيؿ

الباقبلني، القاضي أبك بكر المالكي، محمد بف الخطيب بف محمد بف جعفر بف القاسـ. 
. تحقيؽ: د. محمد عصاـ القضاة. عماف: 1. طاالنتصار لمقرآفـ(.  2001-ىػ1422)

 دار الفتح. بيركت: دار ابف حـز 

الجامع الصحيح ـ(. 1987-ىػ1407، محمد بف إسماعيؿ. )فىالبخارم، أبك عبد اهلل الجع
 مامة، بيركت: دار ابف كثير.اليديب البغا.  فى. تحقيؽ: مصط3. طالمختصر
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. )د.ط(. تحقيؽ: خمؽ أفعاؿ العبادإسماعيؿ بف إبراىيـ البخارم. )د.ت(. البخارم، محمد بف 
 الرياض: دار المعارؼ.عبدالرحمف عميرة 

. تحقيؽ: سمير بف أميف 1. طاألدب المفردـ(. 1998-ىػ1419البخارم، محمد بف إسماعيؿ. )
اني. قات العبلمة الشيخ المحدث محمد ناصر األلبعمىدا مف تخريجات كتفىمست يرلالزى

 الرياض: مكتبة المعارؼ

 .آباد: المعارؼ العثمانية ر)د. ط(، حيد .التاريخ الكبير )د. ت(. .البخارم، محمد بف إسماعيؿ

. 1. طمسند البزارـ(. 2009-ىػ1988البزار، أبك بكر أحمد بف عمرك بف عبد الخالؽ. )
كف. المدينة )المطبكع باسـ البحر الزخار( تحقيؽ: محفكظ عبدالرحمف زيف اهلل كآخر 

 المنكرة: مكتبة العمكـ كالحكـ.

ف كآثار فىف كأسماء المؤلفىىدية العار ـ(. 1992-ىػ1413البغدادم، المؤلؼ إسماعيؿ باشا. )
 . )د.ط(. بيركت: دار الكتب العمميةف مف كشؼ الظنكففىالمصن

كبياف الفرؽ بيف الفرؽ ـ(. 1977البغدادم، عبد القاىر بف طاىر بف محمد االسفرائيني. )
 . بيركت: دار اآلفاؽ الجديدة2. طالفرقة الناجية

. )د.ط(. بيركت: دار الكتب تاريخ بغدادأبك بكر الخطيب. )د.ت(.  عمىالبغدادم، أحمد بف 
 العممية.

تفسػػػػػػير القػػػػػػرآف المعػػػػػػركؼ  فػػػػػػىمعػػػػػػالـ التنزيػػػػػػؿ (. ىػػػػػػػ1420البغػػػػػػكم، الحسػػػػػػيف بػػػػػػف مسػػػػػػعكد. )
 . بيركت: دار إحياء التراث.1م. طتحقيؽ: عبد الرزاؽ الميد ب"تفسير البغكم".

مصاعد ـ(. 1987-ىػ1408بف أبي بكر. ) عمىالبقاعي، إبراىيـ بف عمر بف حسف الرباط بف 
 .  الرياض: مكتبة المعارؼ. 1. طمقاصد السكر عمىالنظر لئلشراؼ 

. تناسب اآليات كالسكر فىنظـ الدرر  (.ت)د.البقاعي، اإلماـ برىاف الديف أبي الحسف إبراىيـ 
 . تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم. بيركت: دار الكتب العممية.3ط

  )د.ف(.. 1. طالكبير عمىأيسر التفاسير لكبلـ الـ(. 1987-ىػ1407أبك بكر الجزائرم. )

. الرياض: المطابع 2. طالممحديف عمىعقيدة المسمميف كالرد ىػ(. 1404البمييي، لصالح )
 األىمية. 



 
 

344 
 

انباء ـ(. 1996-ىػ1389العسقبلني. ) عمىؿ أحمد بف بف حجر، شياب الديف أبي الفضا
-. تحقيؽ: د حسف حبشي. مصر: المجمس األعمى لمشئكف االسبلميةالغمر بأبناء العمر

 لجنة إحياء التراث االسبلمي

شرح  فىجامع العمكـ كالحكـ ـ(. 2001-ىػ1422بف رجب الحنبمي، عبدالرحمف بف أحمد. )ا 
تحقيؽ: شعيب األرناؤكط، إبراىيـ باجس بيركت:  .7طخمسيف حديثا مف جكامع الكمـ. 

 مؤسسة الرسالة

تحقيؽ: دعكة  فىقرة عيكف المكحديف بف عبد الكىاب، عبدالرحمف بف حسف بف محمد. )د.ت(. ا
.  تحقيؽ: بشير محمد عيكب. الطائؼ: مكتبة المؤيد، دمشؽ: مكتبة األنبياء كالمرسميف

  .دار البياف

. )د.ط(. معجـ مقاييس المغةـ(. 1979-ىػ1399ا القزكيني الرازم. )بف فارس، أحمد بف زكريا
 تحقيؽ: عبد السبلـ محمد ىاركف دار الفكر.

البيضاكم، المؤلؼ إماـ المحقيقيف القاضي ناصر الديف أبي سعيد عبداهلل بف عمر بف محمد 
ت: دار . بيرك تفسير البيضاكم المسمي أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿالشيرازم. )د.ت(. 

 الكتب العممية

شعب ـ(. 2003-ىػ1423الخرساني. ) مكسىبف  عمىالبييقي، أبك بكر، أحمد بف الحسيف بف 
عبد الحميد حامد. الرياض: مكتبة الراشد. بكمبام:  عمى. تحقيؽ: عبد ال1. طاإليماف

 ة.فىالدار السم

. ألسماء كالصفاتا. (ـ1993-ىػ1413) الخرساني عمىأحمد بف الحسيف بف أبك بكر  البييقي،
 جدة: مكتبة السكادم. .تحقيؽ: عبد اهلل بف محمد الحاشدم .1ط

ـ(. 1993-ىػ1413الخراساني أبك بكر. ) مكسىبف  عمىالبييقي، أحمد بف الحسيف بف 
. تحقيؽ: عبداهلل بف محمد الحاشدم، جدة: مكتبة 1. طاألسماء كالصفات لمبييقي

 السكادم.

االعتقاد كاليداية ىػ(. 1401الخرساني أبك بكر. ) مكسىبف  مىعالبييقي، أحمد بف الحسيف بف 
. تحقيؽ: أحمد عصاـ 1. طمذىب السمؼ كأصحاب الحديث عمىسبيؿ الرشاد  إلى

 الكاتب، بيركت: دار األفاؽ الجديدة.
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 فىنضرة النعيـ عدد مف المختصيف بإشراؼ الشيخ صالح بف عبداهلل بف حميد. )د.ت(.  تأليؼ
 . دار الكسيمة.4ط-كسمـ عميواهلل  صمى-سكؿ الكريـمكاـر أخبلؽ الر 

. )د.ط(. الجامع الصحيح )سنف الترمذم(الترمذم، محمد بف عيسي أبك عيسي. )د.ت(. 
 تحقيؽ: أحمد شاكر كآخركف. بيركت: دار إحياء التراث العربي

مصر ممكؾ  فىالنجكـ الزاىرة . )د.ت(. الحنفيابف تغرم بردم، يكسؼ بف عبد اهلل الظاىرم 
 . )د.ط(.  مصر: كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، دار الكتب كالقاىرة

بعد  تكفيكالمس فىالمنيؿ الصا. )د.ت(. الحنفيابف تغرم بردم، يكسؼ بف عبداهلل الظاىرم 
. )د.ط(. تحقيؽ: الدكتكر  محمد محمد أميف تقديـ سعد عبدالفتاح عاشكر. الييئة الكافي

 المصرية العامة لمكتاب 

 فىشرح المقاصد ـ(. 1981-ىػ1401تفتازاني، سعد الديف مسعكد بف عمر بف عبد اهلل. )ال
 )د.ط(. باكستاف: دار المعارؼ النعمانية عمـ الكبلـ

ذيؿ ـ(. 1990-ىػ1410تقي الديف، أبي الطيب محمد بف أحمد الفارسي المكي المالكي. )
الحكت. بيركت: دار الكتب . تحقيؽ: كماؿ يكسؼ 1. طركاة السنف كالمسانيد فىالقييد 
 العممية.

-1420ابف تيمية ، أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ ابف تيمية الحراني. )
. تحقيؽ: الدكتكر محمد بف إبراىيـ العجبلف السعكدية: مكتبة 1. طالتسعينيةـ(. 1999

 المعارؼ.

. تحقيؽ: 1. طلعقيدة األصفيانيةشرح اىػ(. 1415ابف تيمية ، أحمد بف عبد الحميـ الحراني. )
 إبراىيـ سعيداكم. الرياض: مكتبة الرشد.

 .  بيركت: المكتب اإلسبلمي.3. طالكمـ الطيبـ(. 1977ابف تيمية ، الحراني. )

شيخ اإلسبلـ أحمد بف عبدالحميـ بف عبد السبلـ الحراني الدمشقي.  تأليؼابف تيمية ، 
. جمع كدراسة 1. طسير آم القرآف الكريـالتفسير الكامؿ كىك تفـ(. 2002-ىػ1423)

 كتحقيؽ: أبي سعيد عمر العمركم. بيركت: دار الفكر.

ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ الحراني 
. تحقيؽ:  د. حمد بف عبد 2. طالحمكية  الكبرل لالفتك ـ(. 2004-ىػ1425الحنبمي. )

 م. الرياض: دار الصميعي.المحسف التكيجر 
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ـ(. 1995-ىػ1416ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف تيمية الحراني. )
. )د.ط(. تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قاسـ. المدينة المنكرة: مجمع الفتاكلمجمكع 

 الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ.

مد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ ابف تيمية الحراني ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس أح
بف حسف  عمى. تحقيؽ: الجكاب الصحيح لمف بدؿ ديف المسيحـ(. 1999-ىػ1419)

 . السعكدية: دار العاصمة. 2كآخركف. ط

-ىػ1406ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ الحراني. )
. تحقيؽ: محمد رشاد 1. طنقض كبلـ الشيعة القدرية فىالنبكية منياج السنة ـ(. 1986

 سالـ جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.

ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ الحراني الحنبمي. 
 . )د.ط(. بيركت: دار الكتب العممية.الحسنة كالسيئة)د.ت(. 

. جامع الرسائؿـ(. 2001-ىػ1422ديف أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ. )ابف تيمية ، تقي ال
 . تحقيؽ: د. محمد رشاد صالح. الرياض: دار العطاء.1ط

ـ(. 2005-ىػ1426ابف تيمية ، تقي الديف أبك العباس، أحمد بف عبد الحميـ الحراني. )
 . تحقيؽ: محمد زىير الشاكيش. بيركت: المكتب اإلسبلمي.7. طالعبكدية

. درء تعارض العقؿ كالنقؿـ(. 1997-ىػ1417ابف تيمية ، تقي الديف أحمد بف عبد السبلـ. )
 تحقيؽ: عبد المطيؼ عبد الرحمف. بيركت: دار الكتب العممية.

.  1. طالتكسؿ كالكسيمة فىقاعدة جميمة ـ(. 2001-ىػ1422ابف تيمية، شيخ االسبلـ. )
 ة الفرقافتحقيؽ: ربيع بف ىادم المدخمي. عجماف: مكتب

كتػػػػػػػػػاب (. ـ1983-ق1403الػػػػػػػػػزيف الشػػػػػػػػػريؼ. ) عمػػػػػػػػػىبػػػػػػػػػف محمػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػف  عمػػػػػػػػػىالجرجػػػػػػػػػاني، 
 لبناف: دار الكتب العممية بيركت. تحقيؽ: جماعة مف العمماء. .1. طالتعريفات

غريب الحديث  فىالنياية ـ(. 1979-ىػ1399الجزرم، أبك السعادات المبارؾ بف محمد. )
زاكم، كمحمكد محمد الطناجي. بيركت: المكتبة . )د.ط(. تحقيؽ: طاىر أحمد الكاألثر
 العممية

. 1. ططبقات القراء فىغاية النياية ـ(. 2006الجزرم، شمس الديف محمد بف محمد. )
 تحقيؽ: برجستراير. )د.ـ(  دار الفكر العربي
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.  ضبط 2. طأحكاـ القرآفـ(. 2003-ىػ1424الرازم ) عمىالجصاص، أبي بكر أحمد بف 
 عبدالسبلـ شاىيف. بيركت: دار الكتب العممية.نصو كخرج آياتو 

. تحقيؽ: عبد العزيز 1. طخصائص السكر-المكسكعة القرآنية ـ(. 1420جعفر شرؼ الديف. )
 بف عثماف التكيجزم. بيركت: دار التقريب بيف المذاىب اإلسبلمية.

تبة . شركة مك3. طابف تيمية كقضية التأكيؿـ(. 1983-ىػ1403د، محمد السيد. )ينالجم
 عكاظ.

ة، القاىرة: دار قباء لمطباعة فىقراءة معر  –الجميند، محمد السيد. )د.ط(. الكحي كاإلنساف 
 كالنشر كالتكزيع.

دار  2. طعرض قضايا االسبلـ فىمنيج القرآف ـ(. 1991-ىػ1411جمعة عبد العزيز. )
 الدعكة

نزىة األعيف ـ(. 1984-ىػ1404. )عمىابف الجكزم ، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف 
. تحقيؽ: محمد عبد الكريـ كاظـ الراضي. 1. طعمـ الكجكه كالنظائر فىكالنكاظر 

 بيركت: مؤسسة الرسالة.

مناقب اإلماـ أحمد بف ىػ(. 1409. )عمىابف الجكزم ، جماؿ الديف أبك الفرج عبد الرحمف بف 
 . تحقيؽ: د عبد اهلل بف عبد المحسف التركي دار ىجر.2. طحنبؿ

. 3. طعمـ التفسير فىزاد المسير ىػ(. 1404بف محمد. ) عمىبف الجكزم، عبد الرحمف بف ا
 بيركت: المكتب االسبلمي 

الصحاح تاج المغة كصحاح ـ (. 1987-ىػ1407الجكىرم، أبك نصر إسماعيؿ بف حماد. )
 .  تحقيؽ: أحمد عبدالغفكر عطار.4. طالعربية

قكاطع األدلة كأصكؿ  إلىاإلرشاد ـ(. 1950-ىػ1369. )إلىالجكيني، إماـ الحرميف أبي المع
عبد المنعـ عبد الحميد. مصر:  عمىك  مكسى. )د.ط(. تحقيؽ: محمد يكسؼ االعتقاد

 مكتبة الخانجي، دار السعادة.

. دمشؽ: دار 2. طالقامكس الفقيي لغة كاصطبلحاـ(. 1988-ىػ1408أبك جيب ، سعدم. )
 الفكر
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ـ(.  1972-ىػ1392بف محمد ابف حجر العسقبلني. ) ىعمابف حجر ، أبك الفضؿ أحمد بف 
. تحقيؽ:  محمد عبد المعيد ضاف. حيدر 2. طأعياف المائة الثمانية فىالدرر الكامنة 

 آباد مجمس دائرة المعارؼ العثمانية.

. )د.ط(. معرفة الصحابة فىاإلصابة أبك الفضؿ العسقبلني. )د.ت(.  عمىابف حجر، أحمد بف 
 لمبحكث  تحقيؽ: مركز ىجر

. فتح البارم شرح صحيح البخارمأبك الفضؿ العسقبلني. )د.ت(.  عمىابف حجر، أحمد بف 
 )د.ط(. رتب كتبو كأحاديثو محمد فؤاد عبد الباقي. بيركت: دار المعرفة.

مقاصد القرآف تفسير أثرم خاؿ مف اإلسرائميات كالخرفات.  فىفتح البياف حسف خاف، )د.ت(.  
 حسف خاف.  )د.ط(. تحقيؽ: صديؽ

ذيكؿ  فىالتنبيو كاإليقاظ لما ىػ(. 1348. )الحنفيالحسيني، أحمد رافع القاسمي الطيطاكم 
 مطبعة الترقي. (.ـ)د.. تذكرة الحفاظ

ذيؿ تذكرة ـ(. 1998-ىػ1419الدمشقي. ) عمىالحسيني، شمس الديف أبك المحاسف محمد بف 
 . دار الكتب العممية1. طالحفاظ

. 1. طتاج العركس مف جكاىر القامكسىػ(. 1414مد بف عبدالرازؽ. )الحسيني، محمد بف مج
 بيركت: دار الفكر.

شرح سمـ  فىمعارج القبكؿ ـ(. 1990-ىػ1410. )عمىالحكمي، المؤلؼ حافظ بف أحمد بف 
. تحقيؽ: عمر بف محمكد أبك عمر. الدماـ: دار ابف 1. طعمـ األصكؿ إلىالكصكؿ 

 القيـ

 إلىمعارج القبكؿ بشرح سمـ الكصكؿ ـ(. 1990-ىػ1410. )عمىالحكمي، حافظ بف أحمد بف 
 . تحقيؽ: عمر بف محمكد أبك عمر الدماـ: دار ابف القيـ1. طعمـ األصكؿ

أعبلـ السنة المنشكرة العتقاد الطائفة الناجية ىػ(. 1422. )عمىالحكمي، حافظ بف أحمد بف 
سعكدية: كزارة الشؤكف . المممكة العربية ال2. تحقيؽ: حاـز القاضي. طالمنصكرة

 اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد. 

. تحقيؽ: 1. طالجيمية كالزنادقة عمىالرد ابف حنبؿ ، أبك عبد اهلل أجمد بف محمد.)د.ت(. 
 صبرم بف سبلمة شاىيف. دار الثبات
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مسند أحمد ـ(. 2010-ىػ 1342. )أبك عبد اهلل أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني ،ابف حنبؿ 
 .  مكتب البحكث بجمعية المكنز جمعية المكنز اإلسبلمي.1. طبف حنبؿ

. تحقيؽ: 1طالجيمية كالزنادقة.  عمىالرد ابف حنبؿ ، أبك عبداهلل أحمد بف محمد. )د.ت(. 
 صبرم بف سبلمة شاىيف دار الثبات.

. 1. طتفسير البحر المحيطـ(. 2001-ىػ1422أبك حياف ، محمد بف يكسؼ األندلسي. )
محمد معكض. بيركت:  عمىة كتحقيؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكجكد، كالشيخ دراس

 دار الكتب العممية

ىػ(. 1420بف يكسؼ بف حياف أثير الديف األندلسي. ) عمىأبك حياف ، محمد بف يكسؼ بف 
 . تحقيؽ: صدقي محمد جميؿ. بيركت: دار الفكر.1. طالتفسير فىالبحر المحيط 

بف محمد بف إبراىيـ البغدادم كبيامشو تفسير البغكم،  عمىديف الخازف، اإلماـ عبلء ال
. )د.ط(. المكتبة معاني التنزيؿ )تفسير الخازف( فىلباب التأكيؿ . )د.ت(.  فىالصك 

 التجارية الكبرم.

شأف ـ(. 1992-ىػ1412الخطابي، أبك سميماف حمد بف محمد بف إبراىيـ بف الخطاب. )
 لدقاؽ دار الثقافة العربية.. تحقيؽ: أحمد يكسؼ ا2. طالدعاء

. تحقيؽ: عبد الكريـ إبراىيـ غريب الحديثىػ(. 1402الخطابي، حمد بف محمد بف إبراىيـ. )
 العزباكم. مكة المكرمة جامعة أـ القرل.

. ة كالمعتزلةفيالعقيدة اإلسبلمية بيف السمـ(. 1979-ىػ1399خفاجي، محمكد أحمد. )القاىرة، 
 )د.ط(. طبعة األمانة.

خمكاف، أبك العباس شمس الديف أحمد بف محمد بف إبراىيـ بف أبي بكر البرمكي اإلربمي.  ابف
. آخر طبعة. تحقيؽ: حساف عباس. األعياف كأنباء أبناء الزماف كفيات ىػ(. 1994)

 بيركت: دار صادر

. تحقيؽ: بدر 2. طالجيمية عمىالرد ـ(. 1995الدارمي، عثماف بف سعيد بف خالد أبك سعيد. )
 عبد اهلل البدر الككيت: دار ابف األثير بف

نقض ـ(. 1998-ىػ1418الدارمي، أبك سعيد عثماف بف سعيد بف خالد بف سعيد السجستاني. )
اهلل عز  عمى ترلاف فيماالمريسي الجيمي العنيد  عمىاإلماـ أبي سعيد عثماف بف سعيد 

 . تحقيؽ: رشيد بف حسف األلمعي مكتبة الرشد.1. طكجؿ مف التكحيد
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سنف أبي . (ت)د.. الس ًجٍستاني ،األزدم بف بشير سميماف بف األشعث بف إسحاؽ ،داكد كأب
 .  تحقيؽ: محمد محي الديف عبد الحميد. بيركت: المكتبة العصرية. داكد

 . دمشؽ: دار الفكر، دمشؽ1. طمعجـ المصطمحات العممية كالعربيةىػ(. 1410الداية، فايز. )

 القاىرة: دار إحياء الكتب العربية. )د.ط(.. التفسير الحديث ـ(.1383دركزة محمد عزت. )

التحفة الميدية شرح العقيدة ىػ(. 1413الدكسرم، المؤلؼ فالح بف ميدم بف سعد بف مبارؾ. )
 .  مطابع الجامعة اإلسبلمية بالمدينة المنكرة.3. طالتدمرية

ـ(. 2006-ىػ1427ماز. )يٌ الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قا
 . )د.ط(. القاىرة: دار الحديثسير أعبلـ النببلء

مختصر ـ(. 1991ماز. )الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايٌ 
 . تحقيؽ: محمد ناصر الديف األلباني. المكتب اإلسبلمي2. طالعظيـ عمىالعمك لم

خبر  فىالعبر ماز. )د.ت(. د بف أحمد بف عثماف بف قايٌ الذىبي، شمس الديف أبك عبد اهلل محم
. )د.ط(. تحقيؽ: أبك ىاجر محمد السعيد بف بسيكني زغمكؿ. بيركت: دار مف غبر

 الكتب العممية

ـ(. 1963-ىػ1382الذىبي، شمس الديف أبك عبداهلل محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز. )
 محمد البجاكم بيركت: دار المعرفة عمى . تحقيؽ:1. طنقد الرجاؿ  فىميزاف االعتداؿ 

. تحقيؽ:  زكريا 1. طتذكرة الحفاظـ(. 1998-ىػ 1419الذىبي، محمد بف أحمد بف عثماف. )
 عميرات. بيركت: دار الكتب العممية

المعجـ المختص ىػ(. 1408الذىبي، شمس الديف محمد بف أحمد بف عثماف بف قايماز. )
 الحبيب الييمة.  الطائؼ: مكتبة الصديؽ..  تحقيؽ:  د محمد 1. طبالمحدثيف

تفسير الفخر الرازم ـ(.  1981-ىػ1401الرازم،  لئلماـ محمد بف العبلمة ضياء الديف عمر. )
 . بيركت:  دار الفكر1.طالمشيكر بالتفسير الكبير ك مفاتيح الغيب

(.  . )د.طمختار الصحاحـ(. 1995-ىػ1415الرازم، محمد بف أبي بكر بف عبد القادر. )
 تحقيؽ: محمكد خاطر. بيركت: مكتبة لبناف ناشركف

. )د.ط(. الكتاب كالسنة فىالثابتة  الحسنىأسماء اهلل الرضكاني، محمكد عبد الرزاؽ. )د.ت(.  
  )د.ف(.
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شراؼ أحمد ع ؼ في. صنعاء: مؤسسة الع2. طيةاليمنالمكسكعة ـ(. 2003ؼ. )فىرعاية كا 
 العربيةة. كمركز بيركت: دراسات الكحدة فىالثقا

معجـ األدباء = ـ(. 1993-ىػ1414الركمي، شياب الديف أبك عبد اهلل ياقكت بف عبد اهلل. )
. تحقيؽ: إحساف عباس. بيركت: دار الغرب 1. طمعرفة األديب إلىإرشاد األريب 

 اإلسبلمي

. عمـك القرآف الكريـ فىدراسات ـ(. 2003-ىػ1424الركمي، فيد بف عبد الرحمف بف سميماف. )
 . حقكؽ الطبع محفكظة لممؤلؼ.12ط

. )د.ط(. الحسنىتفسير أسماء اهلل الزجاج، أبك إسحاؽ إبراىيـ بف السرم بف سيؿ. )د.ت(. 
 تحقيؽ: أحمد يكسؼ الدقاؽ دار الثقافة العربية

 .2طاشتقاؽ أسماء اهلل. ـ(. 1986-ىػ1406الزجاجي، أبك القاسـ عبد الرحمف بف إسحاؽ. )
 ارؾ بيركت:  مؤسسة الرسالة.تحقيؽ: عبد المحسف المب

 . دمشؽ: دار الفكر المعاصر2. طالتفسير المنيرىػ(. 1418الزحيمي، الدكتكر كىبة. )

 . دمشؽ: دار الفكر.2. طالتفسير الكسيطـ(. 2006-ىػ1427الزحيمي، كىبة. )

. 2. طالعقيدة كالشريعة كالمنيج فىالتفسير المنير ـ(. 2003ىػ ػ 1424الزحيمي، كىبو. )
 ؽ: دار الفكر. دمش

 فىالبرىاف ـ(. 1957-ىػ1376الزركشي، أبك عبداهلل بدر الديف محمد بف عبداهلل بف بيادر. )
. دار إحياء الكتب العربية عيسى 1. تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ. طعمكـ القرآف

 البابي الحمبي كشركائو. 

الطبعة الخامسة عشر.   بلـ.األعـ(. 2002الزركمي، لخير الديف محمكد بف محمد الدمشقي. )
 دار العمـ لممبلييف

. 2. ططبقات الشافعية الكبرمىػ(. 1413بكي، تاج الديف عبد الكىاب بف تقي الديف. )الس  
 تحقيؽ: د. محمكد محمد الطناحي، كآخر، دار ىجر.

. الضكء البلمع ألىؿ القرف التاسعالسخاكم، شمس الديف محمد بف عبد الرحمف. )د.ت(. 
 بيركت: دار مكتبة الحياة  )د.ط(.
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ـ(. 1990-ىػ1410ابف سعد ، لمحمد بف سعد بف منيع الياشمي بالكالء البصرم البغدادم. )
 . تحقيؽ: لمحمد عبد القادر عطا. بيركت: دار الكتب العممية.الطبقات الكبرل

عام . تحقيؽ: عبيد بف الحسنىتفسير أسماء اهلل ىػ(. 1421السعدم، الشيخ عبدالرحمف. )
 العبيد. المدينة المنكرة: الجامعة االسبلمية

تيسػػػػػػػير الكػػػػػػػريـ (. ـ1996-ىػػػػػػػػ1416السػػػػػػػعدم، عبػػػػػػػد الػػػػػػػرحمف بػػػػػػػف ناصػػػػػػػر بػػػػػػػف عبػػػػػػػد اهلل. )
بيػػػػػػركت: . عبػػػػػػد الػػػػػػرحمف المكيحػػػػػػؽتحقيػػػػػػؽ:  .1ط .تفسػػػػػػير كػػػػػػبلـ المنػػػػػػاف فػػػػػػىالػػػػػػرحمف 

 مؤسسة الرسالة.

تفسير أبي ـ(. 1994-ىػ1414أبك السعكد، قاضي القضاة اإلماـ محمد بف محمد العمادم. )
بيركت: دار إحياء . 4مزايا الكتاب الكريـ. ط إلىالسعكد المسمي إرشاد العقؿ السميـ 

 التراث العربي

. أصكؿ مسائؿ العقيدة عند السمؼ كعند المبتدعىػ(. 1420سعكد بف عبدالعزيز بف الخمؼ. )
 )د.ط(.

 ة. القاىرة: دار السبلـ. . الطبعة السادسالتفسير فىاألساس ـ(. 2003-ىػ1424سعيد حكم. )

لكامع األنكار البيية كسكاطع األسرار االثرية لشرح ـ(. 1982-ىػ1402السفاريني، محمد. )
 . دمشؽ: مؤسسة الخافقيف2. طعقد الفرقة المرضية فىالدرة المضية 

الكتاب  فىصفات اهلل عز كجؿ الكاردة ـ(. 2006-ىػ1426قاؼ، عمكم بف عبد القادر. )الس  
 . الدرر السنية دار اليجرة3ط .كالسنة

سمطاف العمماء، أبي عز الديف عبدالعزيز بف عبدالسبلـ بف أبي القاسـ  بف الحسف السممي 
. 1ط تفسير القرآف )كىك اختصار لتفسير الماكردم(ـ(، 1996-ىػ1416الدمشقي. )

.  تحقيؽ:  الدكتكر عبداهلل بف إبراىيـ الكىبي. بيركت: دار ابف حـز

شرح كتاب  فىتيسير العزيز الحميد ـ(. 2002-ىػ1423بد اهلل بف عبدالكىاب. )سميماف بف ع
. تحقيؽ: زىير الشاكيش. بيركت، دمشؽ: 1. طالعبيد عمىالتكحيد الذم ىك حؽ اهلل 

 المكتب االسبلمي

. األنسابـ(. 1962-ىػ1382السمعاني، عبدالكريـ بف محمد بف منصكر التميمي المركزم. )
ماني كغيره. حيدر آباد: مجمس دائرة إلىالمعممى  يحيى حمف بف . تحقيؽ: عبدالر 1ط

 المعارؼ العثمانية
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. بيركت: 17. طظبلؿ القرآف فىق(. 1412سيد قطب، سيد قطب إبراىيـ حسيف الشاربي. )
 دار الشركؽ.

 . )د.ط(.  )د.ـ(. دار التراثالديف الخالصالسيد محمد صديؽ حسف. )د.ت(. 

.  2. طالتفسير بالمأثكر فىالدر المنثكر ـ(. 2004-ىػ1424السيكطي ، جبلؿ الديف. )
 بيركت: دار الكتب العممية

. طبقات المغكييف كالنحاة فىبغية الكعاة السيكطي ، عبدالرحمف بف أبي جبلؿ الديف. )د.ت(. 
 )د.ط(. تحقيؽ: أبك الفضؿ إبراىيـ. صيدا: المكتبة العصرية .

)د.ط(.  تحقيؽ:  ذيؿ طبقات الحفاظلديف. )د.ت(. السيكطي، عبدالرحمف بف أبي بكر جبلؿ ا
 زكريا عميرات.  الناشر: دار الكتب العممية

ف مذيبل بمباب لىتفسير الجئل عمىحاشية الصاكم ـ(. 2009-ىػ1429،1430السيكطي. )
 (.ـ)د.. )د.ط(. إشراؼ كمراجعة كتقديـ محمد صدقي العطار. أسباب النزكؿ فىالنقكؿ 

 تكزيع.دار الفكر لمنشر كال

 عمكـ القرآف فىاإلتقاف ىػ (. 1394السيكطي، اإلماـ جبلؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر. )
 تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ الييئة المصرية العامة لمكتاب 

 فىالدر المنثكر ـ(. 2004-ىػ1424السيكطي، اإلماـ جبلؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر. )
 كت: دار الكتب العممية. . بير 2. طالتفسير بالمأثكر

 .  دار الفضيمة  أسرار ترتيب القرآفالسيكطي، اإلماـ جبلؿ الديف عبدالرحمف بف أبي بكر. 

. طبقات المغكييف كالنحاة فىبغية الكعاة السيكطي، الحافظ جبلؿ الديف عبد الرحمف. )د.ت(. 
 .)د.ط(. تحقيؽ: محمد أبك الفضؿ إبراىيـ بيركت المكتبة العصرية صيدا

عمكـ المغة كأنكاعيا.  فىـ(، المزىر 1998السيكطي، لجبلؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر. )
 . بيركت: دار الكتب العممية.1منصكر. ط عمىتحقيؽ: فؤاد 

 . )د.ف(.4. طأركاف اإليمافـ(. 2010-ىػ1431بف نايؼ. ) عمىالشحكد، 

 بيائج: دار معمكر. .1. طأركاف اإليماف فىالكاضح ـ(. 2009نايؼ ) عمىالشحكد، 

ـ(. 1973-ىػ1393الشنقيطي، محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني. )
 المدينة المنكرة: الجامعة االسبلمية كعقبلن  األسماء كالصفات نقبلن 
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منيج ـ(. 1984-ىػ1404الشنقيطي، محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الجكني. )
 ةفي.  الككيت: الدار السم4. طسماء كالصفاتكدراسات آليات األ

منيج ـ(. 1984-ىػ1404الشنقيطي، محمد األميف بف محمد المختار بف عبدالقادر الجكني. )
 ة في.  الككيت: الدار السم4. طكدراسات آليات األسماء كالصفات

لبياف أضكاء اـ(. 1995-ىػ1415محمد األميف بف محمد المختار الجكني. ) تأليؼالشنقيطي، 
 بيركت: دار الفكر. إيضاح القرآف بالقرآف. فى

ىػ(. 1407ابف شيبو ، أبي بكر بف أحمد بف محمد بف عمر بف محمد. ابف قاضي الدمشقي )
 خاف. بيركت: عالـ الكتب. عميـ . تحقيؽ:  الحافظ عبدالطبقات الشافعية

 )د.ط(.  مؤسسة الحمبي. .الممؿ كالنحؿالشيرستاني ، أبك الفتح محمد بف عبد الكريـ. )د.ت(. 

نيؿ األكطار مف أحاديث سيد األخيار بف محد. )د.ت(.  عمىالشككاني، المؤلؼ محمد بف 
 ة .يرى. )د.ط(. إدارة الطباعة المنشرح منتقي األخبار

كجكب مسائؿ عالـ ببلد عسير  فىالعذاب النمير . )د.ت(. عمىالشككاني، المؤلؼ محمد بف 
: أبك مصعب )محمد صبحي( بف حسف حبلؽ. صنعاء: . )د.ط(. تحقيؽضمف رسائمو

 مكتبة الجيؿ الجديد.

فتح القدير الجامع بيف ـ(. 1997-ىػ1418بف محمد بف عبداهلل ) عمىالشككاني، لمحمد بف 
 . الطبعة الثانية تحقيؽ: الدكتكر عبدالرحمف عميرة فني الركاية كالدراية مف عمـ التفسير

. )د.ط(. زيادة العمر كنقصو مف الدالئؿ فىما كرد  عمىؿ تنبيو األفاضالشككاني. )د.ت(. 
 تحقيؽ: أبك مصعب "محمد صبحي " بف حسف حبلؽ صنعاء: مكتبة الجيؿ الجديدة

. )د.ط(. تحقيؽ: أبك مصعب )محمد إخبلص كممة التكحيد فىالدر النضيد الشككاني، )د.ت(. 
 صبحي( بف حسف الحبلؽ.  صنعاء: مكتبة الجيؿ الجديد 

. تحقيؽ: يجكز كما ال يجكز مف الغيبة فيمارفع الريبة )د.ت(.  عمىاني، لئلماـ محمد بف الشكك
 اليمف أبك مصعب )محمد صبحي( بف حسف حبلؽ، مكتبة الجيؿ الجديد، صنعاء، 

. التسبيح ضمف رسائؿ الشككاني فىاألذكار الكاردة  (.ت)د.عمىالشككاني، لئلماـ محمد بف 
: مكتبة الجيؿ اليمف حي( بف حسف حبلؽ، صنعاء، تحقيؽ: أبك مصعب )محمد صب

 الجديد.
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. تحقيؽ: بحث عف تفسير قكلو " ثـ جعمناه نطفة " (.ت)د.. عمىالشككاني، لئلماـ محمد بف 
 أبك مصعب )محمد صبحي( بف حسف حبلؽ، صنعاء مكتبة الجيؿ الجديد.

أبك مصعب )محمد . تحقيؽ: كجكد الجف فىبحث  (.ت)د.. عمىالشككاني، لئلماـ محمد بف 
 .اليمف صبحي( بف حسف حبلؽ، مكتبة الجيؿ الجديد، صنعاء، 

 إلىإرشاد الثقات ـ(. 1984-ىػ1404ي. )اليمنبف محمد بف عبداهلل  عمىالشككاني، لمحمد بف 
. تحقيؽ: جماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر. التكحيد كالمعاد كالنبكات عمىاتفاؽ الشرائع 

 لعممية.. لبناف دار الكتب ا1ط

دمشؽ: دار ابف  1. طفتح القديرىػ(. 1414بف محمد بف عبد اهلل. ) عمىالشككاني، محمد بف 
 كثير. بيركت: دار الكمـ الطيب 

. 1مذىب السمؼ. ط فىالتحؼ ىػ(. 1415بف محمد بف عبد اهلل. ) عمىالشككاني، محمد بف 
 تحقيؽ:  محمد صبحي حسف حبلؽ. القاىرة: مكتبة ابف تيمية.

تحفة الذاكريف بعدة ـ(. 1984م. )اليمف بف محمد بف عبداهلل  عمىكاني، محمد بف الشك 
 .  بيركت: دار القمـ.1. طالحصف الحصيف مف كبلـ سيد المرسميف

حديث الكلي = كالية  فىقطر الكلي بف محمد بف عبداهلل. )د.ت(.  عمىالشككاني، محمد بف 
 براىيـ ىبلؿ القاىرة: دار الكتب الحديثة.. )د.ط(. تحقيؽ: إبراىيـ إاإليياهلل كالطريؽ 

البدر الطالع بمحاسف مف بعد القرف ـ(. 1998. )عمىبف محمد بف  عمىالشككاني، محمد بف 
 . تحقيؽ: حسيف بف عبداهلل العمرم. دمشؽ: دار الفكر1. طالسابع

. عمـ األصكؿ إلىإرشاد الفحكؿ ـ(. 1992-ىػ1412بف محمد. ) عمىالشككاني، محمد بف 
 د.ط(. تحقيؽ: محمد سعيد البدرم أبك مصعب. بيركت: دار الفكر)

الصكاـر الحداد القاطعة لعبلئؽ مقاالت أرباب ـ(. 1990-ىػ1411. )عمىالشككاني، محمد بف 
 تحقيؽ: محمد صبحي حسف حبلؽ صنعاء: دار اليجرة، صنعاء .1طاالتحاد. 

تفسير المشتبيات بيف  عمىتنبيو األعبلـ ـ(. 1990-ىػ1411. )عمىالشككاني، محمد بف 
 . تحقيؽ: محمد صبحي حسف حبلؽ. صنعاء: دار اليجرة1. طالحبلؿ كالحراـ

. تحقيؽ: الدكتكر 2. طفتح القدير لمشككانيـ(. 1997-ىػ1418. )عمىالشككاني، محمد بف 
 دار الكفاء: عبدالرحمف عميرة 
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تحقيؽ:  .1. طرباأل منتيى أدب الطمب ك  ـ(.1998-ىػ1419. )عمىمحمد بف  ،الشككاني
 دار ابف حـز السريحي. بيركت: يحيى عبد اهلل 

بف أبي الكـر محمد بف محمد بف عبد الكريـ الجزرم المعركؼ ابف  عمىالشيباني، أبك الحسف 
. تحقيؽ: عمر عبد السبلـ تدمرم 1. طالتاريخ فىالكامؿ ـ(. 1997-ىػ1417األثير. )

 بيركت: دار الكتاب العربي.

الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عبدالكريـ ابف  الشيباني، مجد
. تحقيؽ: عبد القادر األرنؤكط 1. طأحاديث الرسكؿ فىجامع األصكؿ األثير. )د.ت(. 

 مكتبة الحمكاني، مطبعة المبلح، مكتبة دار البياف 

المصنؼ. )د.ت(.  ىفبي شيبة ، الحافظ عبداهلل بف محمد بف أبي شيبة العبسي الكك أابف 
 )د.ط(. تحقيؽ: محمد عكامة، دار القبمة

 ، صفكت التفاسير. دار الصابكني. عمىالصابكني، لمحمد 

التمييد لشرح كتاب ـ(. 2003-ىػ1424صالح بف عبد العزيز بف محمد بف إبراىيـ آؿ الشيخ. )
 دار التكحيد .1التكحيد. ط

. الشارقة: 1. طالقرآف الكريـ فىسطية الك ـ(.  2001-ىػ1422محمد محمد. ) عمىالصبلبي، 
 مكتبة الصحابة، القاىرة: مكتبة التابعيف. 

 فى.  تحقيؽ: مصط1. طالدعاء لمطبرانيىػ(. 1412الطبراني، سميماف بف أحمد أبك القاسـ. )
 عبد القادر عطا بيركت: دار الكتب العممية.

بف عكض اهلل بف محمد، كآخر. . تحقيؽ: طارؽ المعجـ األكسط (.ت)د.الطبراني، أبي القاسـ. 
 القاىرة: دار الحرميف.
 .فىتحقيػػؽ: حمػػدم بػػف عبػػد المجيػػد السػػم .المعجػػـ الكبيػػر)د. ت(.  .الطبرانػػي، سػػميماف بػػف أحمػػد

 .القاىرة: مكتبة ابف تيمية .2ط

جامع البياف عف تأكيؿ أم القرآف ـ(. 2007-ىػ1428الطبرم، أبي جعفر محمد  بف جرير. )
. تحقيؽ: أحمد البكرم، محمد عادؿ محمد،  محمد خمؼ،  محمكد 2ط .)تفسير الطبرم(

 الحميد. دار السبلـ  

. حقكؽ 2. طالتفسير الكسيط لمقرآف الكريـالطنطاكم، فضيمة الدكتكر محمد سيد. )د.ت(. 
 الطبع  محفكظة لممؤلؼ.
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ار . جدة: د1. طتعريؼ عاـ بديف اإلسبلــ(. 1989-ىػ1409. )فىبف مصط عمىالطنطاكم، 
 المنارة لمنشر كالتكزيع، المممكة العربية السعكدية.

بيركت: دار  )د.ط(.. مسند أبي داكد الطيالسي. (ت)د.الطيالسي، أبك داكد الفارسي البصرم. 
 المعرفة.

. تكنس: دار سحنكف  لمنشر التحرير كالتنكيرابف عاشكر، لئلماـ الشيخ محمد الطاىر. 
 كالتكزيع.

بيركت: مؤسسة التاريخ  1ط التحرير كالتنكيرـ(.2000-ىػ1420. )ابف عاشكر، محمد الطاىر
 العربي. 

. فىاألنجرم الفاسي الصك  الحسنىأبك العباس ، أحمد بف محمد بف الميدم بف عجيبة 
. تحقيؽ: أحمد عبداهلل القرشي رسبلف. تفسير القرآف المجيد فىالبحر المديد ىػ(. 1419)

 زكيالقاىرة: الناشر الدكتكر حسف عباس 

 )د.ف(. )د.ط(.. إعجاز القرآف الكريـ (.ت)د.عباس، سناء فضؿ 

ابف عبد البر ، أبك عمر يكسؼ بف  عبد اهلل بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم. 
 فى. )د.ط(. تحقيؽ: مصطالمكطأ مف المعاني كاألسانيد فىالتمييد لما ىػ(. 1387)

كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف  أحمد العمكم، محمد عبد الكبير البكرم. المغرب:
 اإلسبلمية.

 يعمتحقيؽ:  .معرفة األصحاب فىاالستيعاب (. 1992) .ابف عبد البر ، يكسؼ بف عبد اهلل
 .بيركت: دار الجيؿ .1ط .محمد البجاكم

تحقيؽ:  .2صفكة الصفكة. طـ(. 1979-ىػ1399بف محمد أبك الفرج. ) عمىعبد الرحمف بف 
 دار المعرفة محمكد فاخكرم كآخر بيركت:

 . )د.ف( )د.ط(..أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة (.ت)د.عبد الغفار، محمد حسف. 

معجـ ما استعجـ مف أسماء ىػػ(. 1403عبد اهلل بف عبد العزيز بف محمد البكرم األندلسي. )
 بيركت: عالـ الكتب 3. طالببلد كالمكاضع

. بيركت: 1. طالعقد الفريدىػ(. 1404) ابف عبد ربو، أبك عمر، لشياب الديف أحمد بف محمد.
 دار الكتب العممية. 
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. 1ط تاريخ المدارس. فىالدارس ـ(. 1990-ىػ1410عبدالقادر محمد النعيمي الدمشقي. )
 تحقيؽ:  إبراىيـ شمس الديف. دار الكتب العممية

 . )د.ط(. )د.ـ(تفسير القرآف فىفتح الرحمف عبدالمنعـ تعيمب. )د.ت(.  

 (.)د.ف(.ـ)د.. شرح حمية طالب العمـ )د.ف(.ابف عثيميف. 

. كتاب التكحيد عمى المفيدالقكؿ ىػ(. 1424ابف عثيميف ، محمد بف صالح بف محمد العثيميف )
 . المممكة العربية السعكدية: دار ابف الجكزم.2ط

. عقيدة أىؿ السنة كالجماعةىػ(. 1433ابف عثيميف ، محمد بف صالح بف محمد العثيميف. )
 لمدينة المنكرة: الجامعة االسبلمية.. ا4ط

صفات اهلل  فى ىالقكاعد المثمـ(. 2001-ىػ1421ابف عثيميف ، محمد بف صالح بف محمد. )
 . المدينة المنكرة: الجامعة اإلسبلمية3. طالحسنىكأسمائو 

 . بيركت: المكتب اإلسبلمي.4. طشرح العقيدة الطحاكيةىػ(. 1391. )الحنفيابف أبي العز 

الفركؽ بف ميراف. )د.ت(.  يحيى م، أبك ىبلؿ الحسف بف عبداهلل بف سيؿ بف سعيد بف العسكر 
 . )د.ط(. تحقيؽ: محمد إبراىيـ سميـ. القاىرة: دار العمـ كالثقافة لمنشر كالتكزيع.المغكية

. أشراط الساعة كأحداث يكـ القيامة بيف التأصيؿ الديني كالعقمي (.ت)د.محمد.  حسنىالعطار، 
  )د.ف(.

 فىالمحرر الكجيز ـ(.  2001-ىػ1422ابف عطية، القاضي أبي محمد بف غالب األندلسي. )
. تحقيؽ: عبد السبلـ عبد الشافعي محمد. بيركت: دار الكتب 1. طتفسير الكتاب العزيز

 العممية

زىرة البساتيف مف مكاقؼ العمماء ـ(. 2004-ىػ1424العفاني، جمع كترتيب سيد بف حسيف. )
 .  القاىرة: دار العفاني.1ط. الربانييف

أخبار مف  فى(. شذرات الذىب ـ1986-ىػ1406). ابف العماد ، عبد الحي بف أحمد بف محمد
 .دمشؽ: دار ابف كثير. 1، طعبد القادر األرنؤكطتحقيؽ:  .ذىب

. ى. )د.ط(. بيركت: مكتبة المثنففىمعجـ المؤلعمر بف رضا بف محمد  كحالة. )د.ت(. 
 التراث العربي بيركت: دار إحياء
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عمدة القارئ بشرح صحيح . )د.ت(. محمكد بف أحمد بف مكسى بف أحمدالعيني، بدر الديف، 
 . )د.ط(. بيركت: دار إحياء التراث العربي.البخارم

تناسب  فىالبرىاف ـ (. 1990-ىػ1410الغرناطي، أبك جعفر أحمد بف إبراىيـ بف الزبير. )
 مغرب: كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية. تحقيؽ: محمد شعباني. السكر القرآف

  شرح كتاب التكحيد. )د.ط(الغنيمات، عبد اهلل بف محمد. )د.ت(. 

. المدينة 1. طشرح كتاب التكحيد مف صحيح البخارمىػ(. 1405الغنيمات، عبداهلل بف محمد. )
 المنكرة: مكتبة الدار

براىيـ السامرائي، )د. تحقيؽ: ميدم  .)د. ت(. العيف. الفراىيدم، الخميؿ بف أحمد المخزكمي، كا 
 .دار كمكتبة اليبلؿ . )د. ـ(.ط(

 (.)د.ف(.ـ)د.. شرح العقيدة الكاسطية (.ت)د.الفكزاف ، صالح 

صحيح االعتقاد  إلىاإلرشاد ـ(. 1999-ىػ1420ابف الفكزاف، صالح بف فكزاف بف عبداهلل. )
 .  دار الجكزم4. طأىؿ الشرؾ كاإللحاد عمىكالرد 

د بشرح كتاب فىإعانة المستـ(. 2002-ىػ1423كزاف، صالح بف فكزاف بف عبداهلل. )ابف الف
 .  مؤسسة الرسالة3. طالتكحيد

. القامكس المحيطـ(. 2005-ىػ1426آبادم، مجد الديف أبك طاىر محمد بف يعقكب. ) الفيركز
 مؤسسة الرسالة. بيركت: مؤسسة الرسالة فى. مكتب تحقيؽ: التراث 8ط

 فىالمصباح المنير ثـ الحمكم. )د.ت(.  عمىالعباس، المؤلؼ أحمد بف محمد بف  ، أبكالفيكمي
 . )د.ط(. بيركت: المكتبة العممية.غريب الشرح الكبير

غكامض ىػ(. 1407أبك القاسـ خمؼ بف عبد الممؾ بف بشككاؿ الخزرجي األنصارم األندلسي. )
 عمىتحقيؽ: د. عز الديف  .1. طمتكف األحاديث المسندة فىاألسماء المبيمة الكاقعة 

 السيد، كآخر. بيركت: عالـ الكتب.

أبكاب التكحيد  فىالمغني ـ(. 1961-ىػ1380القاضي أبي الحسف عبد الجبار بف أحمد. )
 .  دار الكتب العممية1. طكالعدؿ

الجيمية كالمشبية.  عمىالمفظ كالرد  فىاالختبلؼ ـ(. 1991-ىػ1412قتيبة الدينكرم. )ابف 
 عمر بف محمكد أبك عمر. دار الراية تحقيؽ: .1ط
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ضكء الكتاب  فىعقيدة المسمـ ر. )د.ت(. في، مطبعة س عمىالقحطاني، الدكتكر سعيد بف 
، كالفضائؿ  )د.ف(.. )د.ط(. الرياض. كالسنة، المفيـك

الثمر المجتبى مختصر شرح أسماء اهلل بف كىؼ. )د.ت(.  يعمالقحطاني، الدكتكر سعيد بف 
 ر.فى. الرياض: مطبعة سلكتاب كالسنةضكء ا فى الحسنى

. ضكء الكتاب كالسنة فى الحسنىشرح أسماء اهلل بف كىؼ. )د.ت(.  عمىالقحطاني، سعيد بف 
 ر، مؤسسة الجريسي.فى)د.ط(. الرياض: مطبعة س

ـ(. 2000-ىػ1420ابف قدامة ، أبك محمد مكفؽ الديف عبداهلل بف أحمد بف محمد المقدسي. )
 السعكدية: كزارة الشؤكف اإلسبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد.  .2طلمعة االعتقاد. 

سكرة النحؿ مف دقائؽ  فىالتفسير البياني لما القدكمي، سامي كديع عبد الفتاح. )د.ت(. 
 . )د.ط(.  عماف: دار الكضاحالمعاني

 ، مصر: مكتبة كىبة.5. طاإليماف كالحياة (.ت)د.القرضاكم، يكسؼ. 

: مكتبة (ـ)د.. 3. طعمكـ القرآف فىمباحث ـ(. 2000-ىػ1421يؿ. )القطاف، مناع بف خم
 المعارؼ.

القناكم، ضياء الديف المعركؼ بابف الحاج، شيث بف إبراىيـ بف محمد بف حيدرة أبك الحسف 
أحكاـ  فىإفحاـ المخاصـ عند جرياف النظر  فىحز الغبلصـ ىػ(. 1405القفطي. )

 ةفيبيركت: مؤسسة الكتب الثقا . تحقيؽ: عبداهلل عمر الباركدم.القدر

ىػ(. 1421ابف لطؼ اهلل. ) عمىالقنكجي، المؤلؼ أبك الطيب محمد صديؽ خاف بف حسف بف 
. السعكدية: كزارة الشؤكف  اإلسبلمية 1. طبياف عقيدة أىؿ األثر فىقطؼ الثمر 

 كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد

 رة: مكتبة ابف تيمية.  القاى2. طمتف القصيدة النكنيةق(. 1417ابف القيـ )

مختصر الصكاعؽ ـ(. 2001-ىػ1422ابف القيـ ، أبك عبد اهلل محمد بف أب بكر الجكزية. )
 دار الحديث. صمى(. اختصار محمد ابف المك 1/499) الجيمية المعطمة عمىالمرسمة 

مفتاح ـ(.  1998-ىػ1419ابف القيـ ، اإلماـ العبلمة محمد بف أبي بكر المعرؼ الجكزية. )
 . )د.ط(. بيركت: دار  الكتب العممية.ر السعادة كمنشكر كالية العمـ كاإلرادةدا

 . بيركت: دار الكتب العممية.2. طالفكائدـ(. 1973-ىػ1393ابف القيـ ، الجكزية. )
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. تحقيؽ: أبك حذيفة إبراىيـ بف القرآف فىاألمثاؿ ـ(. 1986-ىػ1406ابف القيـ ، الجكزية. )
 بجكار محطة القطار. -مصر، طنطا-. مكتبة الصحابة1محمد. ط

الشارح محمد . 2شرح القصيدة النكنية. طىػ(. 1415ابف القيـ، الناظـ شمس الديف الجكزية. )
 ( بيركت: دار الكتب العممية1/200خميؿ ىراس. )

مسائؿ القضاء  فى العميؿشفاء ـ(. 1978-ىػ1398ابف القيـ، محمد بف أبي بكر الجكزية. )
. )د.ط(. تحقيؽ: محمد بدر الديف أبك فراس النعساني الحمبي ؿعمىلتكالقدر كالحكمة كا

 بيركت: دار الفكر، بيركت

. دار اليجرتيف كمفتاح السعادتيفىػ(.  1393ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب الجكزية. )
 ةفي. القاىرة: دار السم2ط

إعبلـ المكقعيف عف رب . ـ(1991ىػ، 1411ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب الجكزية. )
 . تحقيؽ: محمد عبد السبلـ إبراىيـ بيركت: دار الكتب العممية1. طالعالميف

ـ(. 1996-ىػ1416ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد بف شمس الديف الجكزية. )
ياؾ نستعيف . تحقيؽ: محمد المعتصـ باهلل 3. طمدارج السالكيف مف منازؿ إياؾ نعبد كا 

 ادمالبغد

ـ(. 1994-ىػ1415ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد بف شمس الديف الجكزية. )
.  بيركت: مؤسسة الرسالة. الككيت: مكتبة المنار 27. طىدم خير العباد فىزاد المعاد 
 اإلسبلمية. 

ة متف القصيدىػ(. 1417ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف الجكزية. )
 القاىرة: مكتبة ابف تيمية .2النكنية. ط

فيرس الفيارس كاإلثبات كمعجـ المعاجـ كالمشيخات الكتاني، عبدالحي عبدالكبير. )د.ت(. 
 . )د.ط(. باعتناء: إحساف عباس. بيركت: دار الغرب اإلسبلمي كالمسمسبلت

البداية  ـ(.1988-ىػ1408ابف كثير ، أبي الفداء إسماعيؿ بف عمر القرشي الدمشقي. )
 . دار إحياء التراث العربي.يرلش عمىتحقيؽ: . 1كالنياية. ط

. الفتف كالمبلحـ فىالنياية ـ(. 1988-ىػ1408ابف كثير ، إسماعيؿ بف عمر الدمشقي. )
 )د.ط(. تحقيؽ: محمد أحمد بف عبد العزيز بيركت: دار الجيؿ.
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. تحقيػػػػػػؽ: العظػػػػػػيـتفسػػػػػػير القػػػػػػرآف ق(. 1420) الدمشػػػػػػقي. ابػػػػػػف كثيػػػػػػر ، إسػػػػػػماعيؿ بػػػػػػف عمػػػػػػر
 . )د.ـ(. دار طيبة لمنشر كالتكزيع.2سامي بف محمد سبلمة. ط

. تحقيؽ: كليد بف محمد بف عبداهلل شعب اإليمافـ(. 2005-ىػ1426ابف كثير ، الدمشقي. )
 . دار البشاير اإلسبلمية.1. طعمىال

. شرح المسايرة فىالمسامرة لكماؿ ابف أبي يكسؼ ىػ(. 1347عمـ الكبلـ. ) فىكماؿ ابف اليماـ 
 . مصر: مطبعة السعادة2ط

ـ(. 2003-ىػ1423البللكائي، أبك القاسـ ىبة اهلل بف الحسف بف منصكر الطبرم الرازم. )
.  تحقيؽ: 8. طمف كتاب شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة  األكلياء كرامات 

 أحمد بف سعد بف حمداف الغامدم. السعكدية: دار طيبة.

شرح أصكؿ اعتقاد أىؿ السنة كالجماعة ىػ(. 1402اهلل بف الحسف بف منصكر. ) البللكائي، ىبة
جماع الصحابة. )د.ط(. تحقيؽ: د أحمد سعد حمداف الرياض: دار  مف الكتاب كالسنة كا 

 طيبة

 فىالمنتخب ـ(. 2010-ىػ1431اإلسبلمية ) لمشؤكف األعمى المجمس فى كالسنة القرآف لجنة
 ة: مؤسسة األىراـ لمطباعة.. القاىر 23. طتفسير القرآف

. ية كالنصرانيةالييكداألدياف  فىدراسات ـ(. 2004-ىػ1425لسعكد بف عبد العزيز الخمؼ. ) 
 . الرياض: مكتبة أضكاء السمؼ. 4ط

. مدار 3. طنكاقض اإليماف القكلية كالعمميةىػ(. 1427المطيؼ. ) عمىلعبدالعزيز بف محمد بف 
 الكطف لمنشر. 

 القاىرة: دار الفكر العربي. التفسير القرآني لمقرآفالخطيب لعبدالكريـ يكنس 

. )د.ط(. كتاب التكحيددم، أبي منصكر محمد بف محمد بف محمكد السمرقندم. )د.ت(. ترىالما
 تحقيؽ: الدكتكر فتح اهلل خميفة بيركت: دار المشرؽ.

فؤاد عبد الباقي،  . تحقيؽ: محمد. سنف ابف ماجوابف ماجو ، أبك عبداهلل محمد بف يزيد )د.ت(
 صؿ عيسي البابي الحمبي.في-دار إحياء الكتب العربية

 األخر، أسماء راشد الركيشد، دار الكطف لمنشر.  اليكـماذا عف 
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أدب الدنيا ـ(. 1986بف محمد بف محمد البصرم البغدادم ) عمىالماكردم، أبك الحسف 
 دار مكتبة الحياة.  )د.ط(.. كالديف

. تحقيؽ: المقتضباألزدم. )د.ت(.  إلىمحمد بف يزيد بف عبد األكبر الثمالمبرد، أبك العباس، 
 محمد عبد الخالؽ عظيمة. بيركت: عالـ الكتب. 

المغة  فىالكامؿ  (.ت)د.األزدم أبك العباس ىالالمبرد، محمد بف يزيد بف عبد األكبر الثم
 . مكقع الكراؽ.كاألدب

حمد بف محمد ابف عبدالكريـ الشيباني الجزرم مجد الديف أبك السعادات المبارؾ بف محمد بف م
. تحقيؽ: عبدالقادر 1. طأحاديث الرسكؿ فىجامع األصكؿ ابف األثير. )د.ت(. 

 األرنؤكط مكتبة الحمكاني، مطبعة المبلح، مكتبة دار البياف، 

تفسير حدائؽ ـ(. 2001-ىػ1421محمد األميف بف عبداهلل األرمي العمكم اليررم الشافعي. )
بف حسيف ميدم.  عمى. تحقيؽ: ىاشـ محمد ركابي عمكـ القرآف فىكالريحاف  الركح

 بيركت: دار طكؽ النجاة

. تحقيؽ: زىير 1. طالرد الكافرق(.  1393محمد بف أبي بكر بف ناصر الديف الدمشقي. )
 الشاكيش. بيركت: المكتب اإلسبلمي

. دار ابف 1. طلقرآفمكسكعة فضائؿ سكر كآيات اىػ(. 1409محمد بف رزؽ بف طيركني. )
 القيـ

. )د.ط(. تحقيؽ: تفسير القاسمي المسمى محاسف التأكيؿمحمد جماؿ الديف القاسمي. )د.ت(. 
 محمد فؤاد عبد الباقي.

قكاعد التحديث مف فنكف مصطمح محمد جماؿ الديف بف محمد بف قاسـ الحبلؽ. )د.ت(. 
 . )د.ط(. بيركت: دار الكتب العمميةالحديث

 ة.في. المطبعة السمنيؿ الكطرىػ(  1305)محمد زبارة. 

. دمشؽ: دار 1. طالقرآف الكريـ فىبياف النظـ ـ(. 2004-ىػ1429محمد فاركؽ فارس الزيف. )
 الفكر.

. حقكؽ الطبع محفكظة 12. طالتفسير الكاضحـ(. 2003-ىػ1424محمد محمكد حجازم. )
 لممؤلؼ. 
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 .ط(. الرياض: مكتبة المعارؼ. . )دالسمسمة الصحيحةمحمد ناصر األلباني. )د.ت(.  

 .  مكتبة السنة.1. طاإليمافـ(. 1991-ىػ1412محمد ياسيف. )

. )د.ط(. دار شرح الرسالة التدمريةـ(. 2004-ىػ1425محمكد بف عبد الرحمف الخميس. )
 أطمس الخضراء.

مكقؼ ابف تيمية مف ـ(. 1995-ىػ1415المحمكد، لعبد الرحمف بف صالح بف صالح. )
 . الرياض: مكتبة الرشد.1ط .األشاعرة

. مصر: شركة كمكتبة ك تفسير المراغيـ(. 1946-ىػ1365. )فىالمراغي، أحمد مصط
 البابي الحمبي كأكالده فىمطبعة مصط

 . )د.ـ(: مكتبة المنار اإلسبلمية.مف الرسالة كالرسكؿ الييكدمكقؼ  (.ت)د.، سعد. فىالمرص

أقاكيؿ الثقات ىػ(. 1046مقدسي الحنبمي. )مرعي بف يكسؼ بف أبي بكر بف أحمد الكرمي ال
. تحقيؽ: شعيب 1. طتأكيؿ األسماء كالصفات كاآليات المحكمات كالمشتبيات فى

 األرناؤكط. بيركت: مؤسسة الرسالة

. 1. طتعظيـ اهلل جؿ جبللو "تأمبلت كقصائد"ـ(. 2011-ىػ1422المزيد، أحمد بف عثماف. )
 الرياض: مدار الكطف لمنشر

. )د.ط(. تحقيؽ: مجمع المعجـ الكسيطاىيـ ك الزيات، أحمد، كآخركف. )د.ت(. مصطفى، إبر 
 المغة العربية.  دار الدعكة.

 . الدار المصرية المبنانية8. طإسبلـ ببل مذاىبـ(. 1991-ىػ1411الشكعة. ) فىمصط

 بف خضير الخضير. عمىالمعتصر شرح كتاب التكحيد، 

ـ(. تفسير 2003-ىػ1424الذ دم بالكالء البمخي )مقاتؿ، ألبك الحسف بف سميماف بف بشير ا
 تحقيؽ: أحمد فريد بيركت: دار الكتب العممية 1مقاتؿ بف سميماف. ط

. تحقيؽ: 1. طالسمكؾ لمعرفة الدكؿ الممكؾـ(. 1997-ىػ1418. )عمىالمقريزم، أحمد بف 
 محمد عطا. بيركت: دار الكتب العممية

الكبير، كمحمد أحمد حسب  عمىتحقيؽ: عبداهلل . )د.ط(. لساف العربابف منظكر. )د.ت(. 
 اهلل، كىاشـ محمد الشاذلي، القاىرة: دار المعارؼ
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. الرياض: الندكة 2ـ(. ط1989-ىػ1409. )األدياف كالمذاىب المعاصرة فىالمكسكعة الميسرة 
 العالمية لمشباب اإلسبلـ.

 . )د.ط( أصحاب الحديث شرح عقيدة السمؼالعقؿ. )د.ت(.  عمىالمؤلؼ ناصر بف عبدالكريـ ال

. 2. طالسنف الصغرلـ(. 1986-ىػ1406النسائي، أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب. )
 تحقيؽ: عبد الفتاح أبك غدة. حمب: مكتب المطبكعات اإلسبلمية.

.  2. طكالميمة اليكـعمؿ ىػ(. 1406الخرساني. ) عمىالنسائي، أبك عبدالرحمف بف شعيب بف 
 مؤسسة الرسالة  تحقيؽ: د فاركؽ. بيركت:

. )د.ط(. تحقيؽ: مجدم فىتفسير النس، الجميؿ عبداهلل بف أحمد بف محمكد. )د.ت(. فىالنس
 ةفيمنصكر. القاىرة: المكتبة التكقي

ابف نفطكيو، المؤلؼ أبك عبداهلل إبراىيـ بف محمد بف عرفة بف سميماف بف المغيرة األزدم 
قدـ ليا . 1ية، مسألة سبحاف. طمجمكعة أجزاء حديثـ(. 2001-ىػ1422الكاسطي. )

ا كخرج أحاديثيا أبك عبيدة مشيكر بف حسف آؿ سميماف. السعكدية: دار عمييكعمؽ 
 الخراز، بيركت: دار ابف حـز

، المناسبة بيف الفكاصؿ القرآنية كآياتيا )رسالة عممية محكمة(ىػ(. 1435نمر جبر سدر. )
 . دراسة تطبيقية لسكرتي يكنس كىكد(

. )د.ط(. األذكارـ(. 1994-ىػ1414بف شرؼ. ) يحيى زكريا محيي الديف  النككم، أبك
 تحقيؽ: عبدالقادر األرنؤكط بيركت: دار الفكر

. 1. طالمستدرؾ عمى الصحيحيفالنيسابكرم، أبك عبداهلل الحاكـ محمد بف عبداهلل. )د.ت(. 
 تحقيؽ: مصطفى عبد القادر عطا. بيركت: دار الكتب العممية. 

المسػػػػػػند الصػػػػػػػحيح المختصػػػػػػر بنقػػػػػػػؿ العػػػػػػدؿ عػػػػػػػف مسػػػػػػػمـ بػػػػػػف الحجػػػػػػػاج. )د.ت(.  النيسػػػػػػابكرم،
تحقيػػػػػػػؽ: محمػػػػػػػد فػػػػػػػؤاد عبػػػػػػػد البػػػػػػػاقي.  كسػػػػػػػمـ. عميػػػػػػػوالعػػػػػػػدؿ إلػػػػػػػى رسػػػػػػػكؿ اهلل صػػػػػػػمى اهلل 

 )د.ط(. بيركت: دار إحياء التراث العربي.

. ضبطو كخرج أحاديثو عمكم 3. طشرح العقيدة الكاسطيةىػ(. 1415ىراس، محمد بف خميؿ. )
 السقاؼ الخبر: دار اليجرة عبدالقادر
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بف عيسي بف ىبلؿ التميمي.  يحيى بف المثني بف  عمى، أحمد بف صمىأبك يعمى المك 
. تحقيؽ: حسيف سميـ أسد جدة: دار المأمكف 2. طعمىمسند أبي يـ(. 1989-ىػ1410)

 لمتراث.

محمد  . )د.ط(. تحقيؽ:طبقات الحنابمة، أبك الحسيف محمد بف محمد. )د.ت(. عمىابف أبي ي
 حامد الفقي بيركت: دار المعرفة.

. )د.ط(. القاىرة: مكتبة الثقافة معجـ المطبكعات العربية كالمعربةيكسؼ سركس. )د.ت(. 
 الدينية 
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 فيرس اآليات القرآنية

رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 سورة البقرة 
 10 19  ٌٍََُّّّّّٰىٰرٰذييُّ   .1
 47 153  َّ مكلكخكحكُّ  .2

3.  
 

 65 22   َّ خسحسجسمخجخمح ُّ

 69 155 َّىهمهجهين  ُّ   .4

 74 216  خنحنجنيمىمممُّ  .5
 78 89 َّ نيميزيريٰى ُّ  .6
 107 140  َّخضحضجضمصخصُّ   .7

 134 148 نئىئمئزئرئُُِّّّّٰ   .8

جخمحجحمجحجمثهتُّ   .9
 َّمخ

185 136 

 141 29 مقحقمفخفحفجفمغجغمعجعُّ   .10
 143 247  َّهبجتمبخبحبجبُّ   .11

 144 245 َّحقمفخفحفجفُّ   .12
 190 30  َّ ىميمممخمحمجمُّ  .13

 202 56  َّ خسحسجسمخجخمحجحُّ  .14
 232 281 خلملحلجلمكلكخكُّ    .15

 232 261 نتمتزترتيبىبنبُّ   .16

 233 156 ٌٍَّّّٰىٰرٰذُّ    .17
 253 197   َّخيحيجييهىهمهُّ  .18
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 265 3 َّ ىنمنخنُّ  .19
 279 177 ممخمحمجميلىلملُّ  .20

 282 285 ننمنزنرنمماميلُّ  .21

 314 121 ىئنئمئزئرئُّّٰ  .22

-17 حمجميلىلملخل ُّ  .23
20 

320 

 333 260 ينىنمنحنخنجنيم ُّ   .24

 سورة ال عمران
ٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهُّ   .25

ٌٍَّّّ 

102 1 

 59 185  َّ حجمثهتمتختحتُّ  .26

ييىينيميزيريٰىُّ  .27

 جئ

14 210 

 231 5 نتمتزترتيبىبنبمبُّ   .28
 272 44 مخجسجخمحجحمجحجُّ  .29

 سورة النساء
يمىمممخمحمجميلىلملخلُّ   .30

 حنجن
1 1 

 59 77 مثهتمتختحتجتهبمبُّ  .31
مميلامىليكملىكمكلكاكيقُّ    .32

 رنزن

166 123 

 172 164 َّ مبزبربيئُّ   .33
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 220 56 ىلمليكىكمكلكُّ  .34

 258 78 حسجسمخجخُّ  .35
 سورة المائدة

 99 27  َّ منزنرنممام ُّ  .36

 135 1  َّ زيريٰىينىنُّ   .37

 135 6 نثمثزثرثيتىتنتمتُّ  .38

 144 64  َّ خفحفجفُّ   .39

 155 98 يفىفيثىثنثمثزثرثُّ  .40

 171  ىلمليكىكمكلكُّ   .41
 سورة النعام

 67 162  َّ محجحمجحجمثهتمتختحتُّ  .42

 92 106 ىليلمليكىكلكمكاكيقىقيفىفُّ   .43
 123 19  َّحنخنجنيمممىمخمجمحميلىلملخل ُّ   .44

 127 59 مفحفخفجفمغجغمعجعمظُّ  .45

 136 135 ممخمحمجميلىلملخل ُّ   .46

 153 39 زنرنمماميلىلمليكُّ   .47

 154 115 َّخبحبجبهئمئُّ   .48
 170 92  َّ ىثنثمثزثرثيتىتنتُّ   .49
 188 114 يلىلمليكىكمكلكاكُّ   .50
 222 29 ييىيميخيحيجييهىهُّ   .51

 244 67    َّمفخفحفُّ  .52
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 244 38 َّيتىتنتمتزترتُّ    .53

 267 28 َّىنمنخنحنجنيمُّ  .54

 272 73  َّخلملحلجلُّ  .55

 275 83 حمجميلىلملخلُّ  .56
 سورة العراف

-55 هبمبخبجبحبهئمئخئ ُّ  .57
56 

83 

 102 180 َّنئىئمئزئرئُّّٰ   .58

 164 191  َّىينيميزيريٰىينُّ   .59

 176 45 َّزيريٰىينُّ   .60

 176 200 َّنتىتمتزترتيبىبنبُّ   .61

 182 143 َّ ختحتجتهبمبخبُّ   .62
 224 57 حطمضخضحضجضُّ   .63

 242 187 َّجمهلملخلحلُّ    .64

 299 172  َّ ٰذييىيميخيحي ُّ  .65

-156  َّحنجنيمُّ  .66
157 

313 

 324 40 اكيقىقيفىفُّ   .67
 سورة النفال

 100 33 َّ جفمغجغمعجعمظُّ  .68
 151  يلىلمليكىكمكلكاكُّ   .69
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 سورة التوبة
 158 128 مجحجُّ  .70
 172 6 جعمظحطمضخضحضجضمصُّ  .71
 260 51   َّ يفىفيثىثنثمثزثرثُّ  .72

 273 61  َّ مظحطمضخضُّ  .73
 سورة يونس

 51 5 مخجخمحجحمجحجمث ُّ   .74

نبمبُّ نتمتزترتيبىبنبمبُّ  .75

  َّ يترثىتنتمتزترتيبىب

16 175 

 202 75 جحمجحجمثهتمتختحتُّ   .76

 248 101 َّىلمليكىكمكلكاكيقُّ    .77

 249 96   َّ لكخكحكجكمقحقمفخفُّ  .78
 290 26 َّجمحميلىلملُّ  .79

 سورة ىود
  ث 88 مكخكلكحك جكمقحقمفُّ  .80

 135 107 َّ مكلكخكحكجكُّ:  .81
 244 6 ىمممخمحمجميلىلملُّ    .82
 253 36  َّ جنممخمحمجمُّ    .83

 335 81  َّمشهسمسُّ   .84

 ف سورة يوس
-105 يهىهمهجهينىنمنخن ُّ  .85

108 
16 
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 16 39 رئٌٍَُِّّّّّّٰ ُّ    .86
 17 111 مقحقخفمفحفجفمغجغمعجع ُّ  .87
 129 22 جلمكلكخكحكجكُّ   .88

 168 103 َّ حيجيٰهمهجههنُّ   .89

 273 17 َّزبربيئىئنئمئزئُّ  .90

 سورة الرعد
 10 13 لكخكحكجكمقحقمفُّ   .91
 12 43 منخنحنجنيمىمممخمُّ  .92

 16 2 ىيييميخيحيجييهىه ُّ    .93

 16 3 نثمثزثرثيتىتنتمت ُّ  .94

 17 1 خمجمحميلىلخلمل ُّ     .95

 17 34 يمىمممخمجمحميلىلملخل ُّ  .96

 18 37 ىقيفىفىثيثنثمثزثُّ   .97
 18 38  َّمبهبخبحبجبهئمئخئحئجئُّ   .98
 18 30 رئٌٍَُِّّّّّّٰٰىٰرُّ   .99

 19 17 مجحجمثهتمتختحتجتهبُّ   .100
 19 33 خضحضجضمصخصحصمسخسُّ   .101

 20 22 رتيبىبنبمبزبربيئُّ   .102
 20 19 حنجنيمىمممخمحمجميلىلملُّ  .103
 51 49 َّمئهيميخيحي ُّ   .104

 54 4 ىينيميزيريٰىينىنُّ  .105
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 58 26 جضمصخصحصمسخس ُّ  .106
 59 25  َّ جسمخجخ ُّ  .107
 61 16 ىييينيميزيريٰىينىننن ُّ  .108

 73 12 جغمعجعمظحطمض ُّ  .109
 73 11 حصمسحسخسجسمخجخمحجحمجحج ُّ  .110
 81 14 َّ ىليلملخل ُّ  .111
 84 36 نتمترتزتيبىبنبمبزبربيئىئ ُّ  .112
 113 9 َّ يقىقيفىفيثُّ   .113
 116 31 يكىكمكلكاكيقىقيفىفُّ   .114

 121 41 َّحلخلجلمكلكخكُّ  .115
 126 8 زترتيبىبنبمبزبُّ  .116
 126 42  َّميخيحيجيٰهُّ   .117
 133 6 َّحيجييهىهُّ   .118
 134 27  َّ خنحنجنممخمحمجمهلملخلُّ   .119
 135 39 َّ جسمخجخجحمحمجحجمثهتُّ:  .120
 146 32 حجمثهتمتختحتجتهبُّ   .121

 146 102 يكملىكمكلكاكيقىقيفُّ  .122
 148 20 َّىيميخيحيجييهىهُّ  .123
 212 18 مهجههنمنحنخنجنممخمُّ   .124
 213 40 خضحضجضمصخصحصمسخسُّ   .125
 218 5 خصحصمسخسحسجسمخُّ   .126



 
 

374 
 

رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 276 28 َّ مبهئمئهيميُّ  .127
 286 24 منزنرنمماميلُّ  .128
 288 35 حمخمجميلىلملخلُّ  .129

 سورة ابراىيم
 18 1 ميخيحيجييهمهىهُّ    .130

 18 11 َّييٰذىيميخيحيجييهىهمهُّ   .131
 18 12 يئربىئنئمئزئرئُُِّّّّٰ   .132
 19 18 جعمظحطخضمضحضجضمصُّ   .133
 19 19 جنيمممىمخمحمجميلىلملخلُّ   .134

 19 46 ىقيفىفيثىثنثمثزثُّ  .135
 20 32 مسخسحسجسمخجخمحُّ   .136

 20 31 مئخئحئجئييىينيُّ   .137

 20 52 حفجفمغجغمعجعمظحطمضُّ  .138
 133 7 َّىئنئمئُّ   .139

 148 47 ممرناميلىلمليكُّ   .140
 325 25 جنيمىمممُّ  .141

 ر سورة الحج
 120 86  َّمحجحمجحجمثُّ  .142

-49 مكلكخكحكجكمقحقُّ   .143
50 

154 

 171 9  َّ ننمنزنرنمماميلُّ   .144
 سورة النحل
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 47 128 َّخنحنجنممخمحمجمهل ُّ  .145
 72 50 َّمجحجمثهت  ُّ  .146
 86 48 زنرنمماميلىلمليكىكمك ُّ   .147
 103 60  َّمنزنرناممميلىلُّ  .148
 116 37 منننزنرنمماميلىلمليكىكُّ  .149

 124 89 خيميحيجييهىهمهجهينىنُّ   .150
 154 61 ىينيميزيريٰىينىنُّ  .151
 164 17  َّ ييىيخيميحيجييهىهُّ  .152

 188 102  َّ حقمفخفحفجفمغجغُّ  .153

 232 96 َّ مبنبزبربيئىئنئمئُّ  .154

 253 81 ربيئىئنئمئُّ    .155
 253 80 حمجميلىلملخلُّ   .156

 سورة السراء
 52 85 َّ جلمكلكخكحكجك ُّ  .157
 76 44 اممميلىلمليكىكمك ُّ  .158
 82 96 َّيمىمممخمحم ُّ  .159
 102 110 َّممرناميلىلمليكمكىكلكاكيقىقيفُّ   .160
 144 29 جييهىهمهجهينىنمنُّ   .161
 170 88 جييهىهمهجهينىنمنخنحنُّ   .162

 170 82  َّ هئمئخئحئجئييىينيُّ  .163
-13 مئخئحئجئييىيُّ  .164

14 
214 
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 220 97 حيجييهىهمهجهينُّ   .165
 269 36 جكحكمقحقمفخفحفجفُّ  .166
-107 ٰذييىيميخيحيُّ  .167

108 
314 

 323 81  َّ زيريٰىينُّ   .168
 سورة الكيف

 55 32 مظحطمضخضحضجضمص ُّ  .169

 167 109 مكلكخكحكجكمقحقمفخفُّ   .170

 204 12 حبجبهئمئخئحئجئُّ   .171

 225 99  َّ ٌٍّّٰىٰرٰذُّ  .172

 234 110 هتمتهبمبهئمئُّ   .173

 سورة طو
 105 110 َّ حطمضخضحضُّ   .174
 117 50 َّ مثهتمتهبمبهئمئهيُّ   .175

 140 5 َّ ىفيثىثنثُّ   .176

 187 14  َّ منخنحنجنيمىمممخمُّ  .177

 224 55 زترتيبىبُّ   .178

 سورة النبياء
 70 49 ىقيفىفيثىثُّ   .179

 79 28  َّ زت رتيبىب ُّ  .180

 129 74 َّجييهىهمهُّ   .181
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 153 32  َّ حقمفخفحفجفمغُّ   .182

 280 26 َّييىيميُّ  .183

 280 27 َّ ٌٍَُّّّّٰىٰرُّ  .184

 280 19 َّخبحبجبهئمئخئُّ  .185
 280 20 َّمتختحتجتهبُّ  .186
 285 13 َّخكحكجكمقحقمف ُّ  .187
 285 98 َّ نيميزيريٰى ُّ  .188
 288 102  َّ يمىمممخمحمجمُّ  .189
 289 48 جفمغجغمعجعمظُّ  .190

-87 زترتيبىبنبمبزبربُّ  .191
88 

290 

 سورة الحج
 49 65 َّحيجييهىهمهجهينىنُّ  .192
 61 73 حيجيىهيهمهجهينىنمن ُّ  .193

 124 78 حصمسخسحسجسمخُّ   .194

 206 5 ىكمكلكاكيقىقيفىفُّ   .195
 241 70 حئجئييىينيميزيريُّ   .196
 253 77 َّٰىينىنننُّ   .197

 سورة المؤمنون
-55 جفمغجغمعجعمظحطُّ   .198

56 
59 

 141 28 جميلىلملخل:  .199
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 211 117 جكمقمفحقخفحفجفُّ  .200
 سورة النور

ٌٍَُِّّّّّٰىٰرُّ   .201
ّٰ 

55 148 

 سورة الفرقان
 46 2 حصمسخسحسجسُّ  .202
 140 59 زتمترتيبىبُّ:  .203
 162 60 ىقيفىفيثىثنثمث   .204
 169 1 جحمجحجمثهتمتختُّ  .205
 202 40 َّ جبهئمئخئحئُّ  .206
 203 47 رتيبىبنبمبزبربيئُّ   .207

 سورة الشعراء
-192 زنرنممام يلىلمليكىكُّ   .208

195 
171 

 سورة النمل
 51 88 َّميهيخيحيجيٰهمه ُّ   .209
 222  ييىينيميزيريٰىينُّ   .210
 270 65 ٌٍََُّّّّّٰىٰرٰذييىيميخيُّ  .211

 سورة القصص
 135 68  َّحصمسخسحسجسُّ   .212

 153 56 ىلمليكىكمكلكاكيقُّ   .213

 172 30 مئ زئرئٍَُُِّّّّّّٰ  .214
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 سورة العنكبوت
-61 متختحتجتهبمبخبحبُّ  .215

63 
22 

 191 49 َّزنمنرنمماميلىلمليكىكُّ   .216
 327 43 ييجئىينيميُّ   .217

 سورة الروم
 204 56  َّجتهبمبُّ   .218

 209 27 زئرئٌٍَُِّّّّّّٰٰىُّ   .219
 325 58  حضجضمصخصحصُّ  .220

 سورة لقمان
 61 11  َّ خفحفجفمغجغمعُّ  .221
 126 34  َّخكحكجكمقحقُّ   .222

 133 28 َّمئهيميخيحيجيٰهُّ   .223

 سورة السجدة
 117 24  َّىبنبمبزبربُّ   .224
 188 13 َّٰذييىيميُّ   .225
 227 17 جئييىينيميزيُّ   .226
 267 6 َّ زيريٰىينىنننُّ  .227

 سورة الحزاب
 70 39  جحمجحجُّ  .228

 169 40 جفمغجغمعجعمظحطمضخضُّ   .229

 270 63 ممخمحميلجمىلملخلُّ  .230
 سورة سبأ
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 127 2 ٰىٰرٰذييىيميخيحيجييهُّ   .231
 272 14 خيحيجيٰهمهجههنمنُّ  .232

 سورة فاطر
 71 28  َّخصمصحصمسخسحسجس ُّ  .233

 208 9  َّ محجححجمجمثهتمتختُّ  .234

 246 44 هبمبهئمئهيميخيحيُّ    .235

 267 38 خلملحلجلمكلكخكُّ   .236
 335 43  َّمضخضحضجضمصخصُّ   .237

 سورة يس
 50 40-37 مخجخمحجحمجحجُّ  .238
 176 82 َّ حقمفخفحفجفمغجغمعجعمظُّ   .239
 209 78  َّاميلىلمليكُّ   .240
-78 ننمنزنرناممميلىلمليكُّ   .241

79 
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 231 8-7 خمحمجميلىلملخلُّ    .242
 245 12 َّ معجعمظحطمضخضُّ    .243

 سورة الصافات
 252 96 َّ حجمثهتمتُّ    .244

 سورة ص
 44 5    نبمبزبربىئيئنئمئزئٱُّٱ:  .245
 105 75 َّمصخصحصمسخسحسجسمخجخُّ   .246

 214 28 ىيميخيحيجييهُّ   .247
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 215 29 ىئنئمئزئرئُِّّّٰ   .248
 سورة الزمر

 1 65 جحمجحجمثُّ  .249

 60 38 مئهئخئحئجئييىينيمي ُّ  .250

 95 3 ىكمكلكاكُّ  .251
 234 9 مظحطمضخضحضجضُّ    .252

 252 62 َّمكىكلكاكيقُّ    .253

 254 14  َّزترتيبىبنبمبُّ    .254
 276 45 جئييىينيميزيُّ  .255
 298 47 َّجفمغجغمعجعمظ ُّ  .256

 سورة غافر
 81 60  َّ جهمهينىنمنخن ُّ  .257

 سورة فصمت
 87 11  َّ حفجفمغُّ   .258
 153   َّ خصحصمسخسحسجسمخُّ   .259
 168 42 منرنزنمماميلىلمليكىكمكُّ   .260

 288 31 ٌٍَُّّّّٰىُّ  .261

 306 34 مليكىكمكلكاكُّ  .262

 سورة الشورى 
 23 11  َّحيجييهمهىهجهين  .263

 153 52 َّٰىٰرٰذييىيُّ   .264
 193 51 ممخمحمجمهلملخلحلجلمكُّ   .265
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 سورة الزخرف
 118 87 َّ جكحكمقحقمفخفحفُّ  .266
 141 13  َّ ٰىٰرٰذُّ   .267
 245 4 َّمكلكاكيقىقيفىفُّ    .268
 254 72 جفمغجغمعُّ  .269
 289 71 حضخضجضمصخصحصمسُّ  .270

 لدخانسورة ا
-34 جضمصخصحصمسخسحسجسمخُّ   .271

37 
221 

 سورة الجاثية
 188 13  َّ خيحيجيٰهمهجههنمنخنحنُّ  .272

 274 24   َّمئزئرئُّّٰ  .273
 سورة الحقاف

 61 4 متختحتجتهبمبخبحبجبهئُّ   .274
 186 25 َّىييينيميزيريٰىينىنننمنُّ   .275
 218 33 ىينيميزيريٰىينىنننمنُّ   .276

 سورة محمد
 117 17  َّ مقحقمفخفُّ   .277

 118 5 َّ حبجبهئُّ   .278
 288 15  نثمثزثرثُّ  .279

 سورة الفتح
 133 29 َّجنحنيمىمممخمُّ   .280

 سورة الحجرات
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 300 10  َّجسمخجخُّ  .281
 سورة الذاريات

 ىئنئمئزئرئُّّٰ  .282
 َّىئنئمئزئرئُّّٰ 

65 43 

 58 21  َّ ييىيمينيزيُّ  .283
 133 58 َّىثنثمثزثرثيتىتُّ   .284
 157 85  َّ ىثنثمثزثرثيتىتُّ   .285

 سورة الطور
 221 20  َّ نتمتزتيبرتىبنبمبُّ   .286

 307 21 نثمثزثرثيتُّ  .287

 سورة النجم
 97 32 حضجضمصخصحصمسُّ  .288

 107 4-3 َّ يهىهمهجهين ىنمنخنحنجنُّ   .289

 334 58  َّ مماميلىلمليكُّ   .290

 سورة القمر
 237 49  َّمئهيميخيحيُّ    .291

 270 1 َّ جتهبمبخبُّ  .292

 سورة الرحمن
 85 6  َّمثزثرثُّ   .293

 سورة الواقعة
 225 55 هن منخنحنجنُّ  .294

 سورة الحديد
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

295.  ٌٍَُُِّّّّّّ َّ  4 47 

 257 22 متختحتجتهبمبُّ    .296

 سورة الحشر
 111 22 جئييىيمينيزيريٰىينىنننُّ    .297

 297 20 متنتزترتيبىبنب ُّ  .298

 سورة الجمعة
 203 10  َّٰىٰرٰذييىيميُّ   .299

 سورة التغابن
 207 7  مجحجمثهتختمتحتجتهبمبخبُّ   .300

 242 4 متزترتيبىبنبُّ    .301

 259 11 يهجيىهمهجهينىنمنُّ    .302
 سورة الطالق

 262 3 جبحبهئمئخئحئجئُّ    .303

 سورة التحريم
َّ حفجفمغجغمعجعمظحطُّ  .304  6 282 

 سورة الممك
 127 14  َّمهجهينىنمنخنحنُّ   .305
 258 2 ىنمنخنحنجنُّ    .306
 298 10 مفخفحفجفمغجغمعجع ُّ  .307

 سورة الحاقة
-19 ينىنننمنزنرنممامُّ   .308
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

 سورة الجن
 83 18 َّ ىبنبمبزبرب ُّ  .309
 268 3-1 ممخمحمجميلىلملخلُّ  .310
 271 26 َّ حلجلمكلكخكحكجكُّ  .311

 سورة القيامة
 225 4-3 اميلىلمليكُّ   .312

 سورة المرسالت
 53 27 رئَُُِّّّّّٰ   .313

 سورة النبأ
-10 َّيئىئنئ مئزئرئّٰ ُّ  .314

11 
56 

 سورة النازعات
 224 27 َّنثزثمثرثيتىتنتُّ   .315

 سورة التكوير
 136 29  َّ ملخلحلجلمكلكخكحكُّ   .316
 253 28  جكمقحقمفخفحفُّ    .317

 سورة النشقاق
 214 9-7 يتىتنتمتزتُّ   .318
-10 رنممام يلىلمليكىكمكلكُّ   .319

12 
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 273 25  َّ جميلىلملخلُّ  .320
 سورة الغاشية

 52 19  َّخفحفجفمغُّ   .321
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رقم  اآليـــة م.
 رقم الصفحة اآلية

-25 َّ مهجهينىنمنخنحنجنُّ  .322
26 

211 

 سورة القدر
 238 1  َّ يئىئنئمئزئُّ    .323

 سورة البينة
 95 5 جضمصخصحصمسخسحسجسمخ ُّ  .324

 قريشسورة 
 275 4-3 حنجنيمىمُّ  .325

 سورة المسد
 190 1  َّ ىفيثىثنثمثُّ   .326

 سورة الخالص
 103 4-1 ممخمحم جميلىلملخلُّ   .327

 سورة الفمق
 155 2  َّ ٰرٰذييىيُّ   .328
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 فيرس األحاديث
 رقم الصفحة الحديث

 232  تمره بشؽ كلك النار اتقكا
 13 اهلل رسكؿ يا أقرئني: فقاؿ كسمـ عميو اهلل صمى اهلل سكؿ رجؿ ىأت

 261 باهلل كاستعف ينفعؾ ما عمى احرص
 13 المئيف الزبكر مكاف كأعطيت السبع، التكراة مكاف أعطيت

ليو كـ،الحى  ىك اهلل إف  122  كـالحي  كا 
 243  لفجر  اكتب،: لو فقاؿ القمـ، اهلل خمؽ ما أكؿ إف
 238 كرسمو ككتبو، كمبلئكتو، باهلل، تؤمف أف
 111  كاحدان  إال مائة اسمان  كتسعيف تسعة هلل إف
 299 كذب حدث إذا: ثبلث المنافؽ آية
 283 رزقو فيكتب الممؾ إليو يرسؿ ثـ

 209  أماتنا ما بعد أحيانا الذم هلل الحمد
 282 نار مف مارج مف الجاف كخمؽ نكر، مف المبلئكة خمقت
 81  العبادة ىك الدعاء
 15  العرب فراعنة مف رجؿ إلى رجبلن 

 76  كالمبلئكة بحمده الرعد يسبح الذم سبحاف
 227 سمعت أذف كال رأت، عيف ال ما الجنة فى
 208 لمناس يكمان  بارزان  - كسمـ عميو اهلل صمى النبي كاف
 238  يخمؽ أف قبؿ الخبلئؽ مقادير اهلل كتب

 72  لو كاتقاكـ هلل ألخشاكـ
 93  تعالى اهلل بإذف برئ الداء دكاء أصيب فإذا دكاء، داء لكؿ
 103  أمكت كباسمؾ أحيا، باسمؾ الميـ
 103  كرب األرض كرب السماكات رب الميـ
 208  عظمان  إال ىيبم إال شيء اإلنساف مف ليس
 225  ينزؿ ثـ أربعكف، النفختيف بيف ما
 276  صدقة مف ماؿو  صنقي  ما
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 رقم الصفحة الحديث
 72 المنزؿ بمغ لجأد   كمف لج،أد   خاؼ مف
 300 رزقو فى لو يبسط أف رهس   مف
 233 ىمو األخرة كانت مف
 176  امةالت   اهلل بكممات أعكذ قاؿ ثـ منزالن  نزؿ مف
 214 عذب الحساب كقشني  مف

 172 شأني فى منزؿ اهلل أف أظف كنت ما كاهلل كلكف
 214 لكـ أحصييا أعمالكـ ىي إنما عبادم يا

 284  كيجتمعكف بالنيار كمبلئكة بالميؿ مبلئكة فيكـ يتعاقبكف
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 فيرس الرواة واألعالم المترجم ليم
 رقم الصفحة اسم الراوي

 124 ابف األثير
 88 ابف األنبارم
 179 ابف الجكزم

 136 ابف حجر العسقبلني
 28 ابف حجي
 155 ابف رجب
 228 ابف سينا
 24 ابف شيبة

 115 ابف عبد البر
 319 ابف عبد ربو
 44 ابف فارس

 187 أبك الحسف األشعرم
 127 أبك عمي الجبائي

 178 الدرداء أبي
 174 اآلجرم

 180 أحمد بف أبي دؤاد
 121 األزىرم

 172 األصبياني
 72 ألصفيانيا

 15 أنس بف مالؾ
 12 الباقبلني

 176 بشر المريسي
 90 البقاعي

 11 البيضاكم
 131 البييقي
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 رقم الصفحة اسم الراوي
 135 التفتازاني

 138 الجعد بف درىـ
 174 يـ بف صفكاف السمرقندمج  
 45 لجكىرما

 124 الحكمي
 123 الحميمي

 179 خالد بف عبد اهلل القسرم
 23 الخزاعي
 174 الدارمي
 48 الزجاج

 329 الزركشي
 128 السفاريني

 176 سفياف بف عيينو
 161 الشنقيطي
 105 الصابكني
 142 الطحاكم

 75 طمحة بف عبيد اهلل
 314 عبد اهلل ابف سبلـ
 43 عبد اهلل بف المبارؾ
 76 عبداهلل بف الزبير

 11 العز بف عبدالسبلـ
 177 عمرك بف دينار

 28 العيني
 69 الغزالي

 184 القاضي عبد الجبار
 11 قتادة بف دعامة السدكسي
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 رقم الصفحة اسم الراوي
 326 الماكردم
 75 المبرد

 194 محمد بف كراـ
 173 محمد بف نصر الخزاعي

 138 معبد الجيني
 11 مقاتؿ بف سميماف

 226 بف ميمكف الييكدم ىمكس
 23 نعيـ بف حماد

 75 نفطكيو
 13 كاثمة بف األسقع
 256 كىب بف منبو

 


