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 اإلهداء
 

 الذين غرسا في   بينالحبيِ  ينالعزيزِ  لهما والدي   شكرال عن قممي إلى من عجز
 ..األمل والطموح

لىإلى إخواني وأخواتي و   ..الذين شدوا من عُضدي عائمتي ا 

 ..في هذا الوطن والدين العقيدة حراس إلي

 ..اآلالم عمى وصبروا الدعوة عبء حمموا من إلى

 بالجامعة الدين لأصو كمية األفاضل في ومشايخنا ناأساتذتو  عممائنا، إلى
 ..اإلسالمية

 ..إلى كل أصدقائي

 .المتواضع الجهد هذا أهدي
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 شكر وعرفان
ِسِف[  لقكؿًاهللًامتثالًن ٍْ ُر فَِْ ُُ ََم َيْن َّٕ ْر َؾِ٘ ُُ ـْ َيْن ْر هللِ َوَم ُُ ًقكؿًاهللًًأقكؿ {21}لقامن: ]َأِن اْص

 ًَ ْٕ تََؽ افَّتِل َأ َّ ًْ
َر ِٕ ُُ ِْل بَِرْْحَتَِؽ ِِف ]َربِّ َأْوِزْظِْل َأْن َأْص ِْ ٚ َتْرَضُٚه َوَأْدِخ َؾ َصِِٚلً َّ َٝ َظَعَّ َوَظَذ َوافَِديَّ َوَأْن َأْظ ّْ

َغ[ ِِٚلِ منيجًالسمؼًً,ليًاتباعًمنيجًالحؽًفإننيًأحمدًاهللًتبارؾًكتعالىًأفًيسرًى  {29}النمل: ِظَبِٚدَك افهَّ

 عمى كأعانني أكرمني الذم هلل فالحمدكالمنةً الفضؿ صاحب فيكثـًأثنيًعميوًالخيرًكموًً,الصالح

" : ً معًرجائيًأفًيتقبموًمنيًكيجعموًخالصانًلكجيوًالكريـًكانطالقانًمفًقكلوًالنبيًالبحث, ىذا كتابة

إلىًشيخيًكأستاذمًًفبعدًشكرًاهللًتعالى,ًأتكجوًبشكرمًالعميؽ  (ُ)"َمْن اَل َيْشُكُر الن اَس اَل َيْشُكُر اهلَل 

ًالدكتكر ًعميً العمصي محمود أحمد جابرً:فضيمة ًلصبره ًأفادنيًمفًتكجيياتًطيمةًفترةً؛ ,ًكعمىًما

ً.فجزاهًاهللًعنيًكؿًالخيرًاإلشراؼ,

ً-كماًأشكرًأستاذٌمًالكريميفًعضكمًلجنةًالمناقشةً:

ً"حفظوًاهلل"ًالسميري عيد زايد جابرًبقسـًالعقيدةًكالمذاىبًالمعاصرة:ًالدكتكرًستاذاألفضيمةً

ًالقرآفً:ًالدكتكرًستاذاألفضيمةً ً"ًحفظوًاهللً"ًزكريا إبراهيم صالح الزميميًبقسـًالتفسيرًكعمـك

ً.لرفعًمستكاىاًامناقشةًالرسالة,ًكلجيدىمًاكليمبيًقًىكذلؾًلًً

ثـًأتكجوًبالشكرًكالتقديرًإلىًجامعةًالطيرًكالنقاءًالجامعةًاإلسالمية؛ًالتيًأتاحتًليًفرصةً

ًفييا ًالعاالدراسة ًكميتنا ًكأخصًفييا ًالمعاصرة, ًكالمذاىب ًالعقيدة ًكقسـ ًالديف, ًأصكؿ ًكمية فيياًًمرة

ًكالشكرًمكصكؿًلعمادةًالدراساتًالعمياًفيًالجامعة.

                                                           
(,ًكقػػاؿًالترمػػذم:ًُْٓٗكالصػػمة,ًبػػابًمػػاًجػػاءًفػػيًالشػػكرًلمػػفًأحسػػفًإليػػؾ,ًحػػديثًرقػػـ)سػػنفًالترمػػذمً:ًكتػػابًالبػػرًً(ُ)

 حديثًصحيح.
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ًأتقدـًبالشكرًالعميؽًلجميعًأساتذتيًالذيفًأفادكنيًكثيران,ًكلجميعًإخكانيًالزمالء,ًفمنيـًًً كما

ًنصيحةنًأكًمنحنيًمفًأبدلًليًرأيانًأكًمشكرةًكمنيـًمفًقدـًمساعدةن,ًأكًأعارنيًكت ابانً,ًأكًأسدلًإلى 

ً.,ًكالشيخًراميًفارسشرابًمحمدًكالخًجيادً,حنيدؽمحمدًتشجيعان,ًكأخصًبالذكرًالخًمحمكدً

كلًيفكتنيًتسجيؿًشكرمًكدعائيًلفضيموًالشيخًمحمدًالسيدًسابؽًلماًافادنيًمفًمصادرًفيً

ً.المزيفمحمدًمرًالستاذًخالدًرشادًعبدًالرازؽًكالخًعاككؿًمفًًىذاًالبحث

مثكبتاًمفًعندهًتكافئًًيكفيكـفًألكـًاساؿًاهللًالعميًالعظيـً الشكر عف قممي عجز فإف

ً.جيدكـ

ً
ًالباحثًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًبالؿًمنصكرًالمزيف
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 المقدمة

ًالذم رب هلل الحمد ً تغفر كبرحمتو القمكب, تطمئف بذكره العالميف, ًكبكرمو  سبحانوالذنكب,
السالـًـًاإلنسافًماًلـًيعمـًكالصالةًًكـ,ًٌعمـًبالقمً الحمدًهللًالذمًٌعمً ًالكركب, تفرج تستترًالعيكبًكبقكتو

ً,النكر إلي الظممات مف الناس ليخرج كنذيران؛ بشيراًن ربوًالذمًأرسموـًالمعمميفًعمىًأشرؼًالمرسميفًمعمٍّ
أكردناًحكضو,ًكارزقناًشفاعتو,ًكاسقناًبيدهًالشريفةًشربةًلًًكزمرتو,ًًفيتكفناًعمىًممتو,ًكاحشرناًيـًالمًٌ

كسمـ,ًكزدًكبارؾًعميو,ًكعمىًآلوًاألطيار,ًكأصحابوًاألخيار,ًكمفًسارًًميـًصؿًًالً ً,نظمأًبعدىاًأبداًن
ًالديف.ً ًعمىًنيجيـ,ًكاتبعًىدييـًإلىًيـك

ً ًاهلل ًآياتوًيقكؿ ًمحكـ تُْؿ  في ْٕ َّٓ َوَأ َـّ إِ َٓ ََتُقُت ٚتِِف َو ََ قا اهللَ َحؼَّ ُت َُ ـَ َآَمُْقا اتَّ ٚ افَِّذي َ ]َيٚ َأُّيه

قَن[ ُّ
   {201}آل ظّران:ُمْسِِ

 ..أم بعد

ًفًترسيخًكتصحيحًا ًًكً,مماًلًشؾًفيوًأفًالعقيدةًىيًاألساسًالتيًقاـًعميياًاإلسالـًالعظيـف

رسميـًاهللًاليًأًفخيرًخمؽًاهلل,ًالذيًاألنبياءًًمةذهًالعقيدةًفيًقمكبًالناسًكانتًأكؿًميكتثبيتًى

ذاًفسدًفييًاألساسًالذمًإذاًصميحًصمًيً,العمماءًنبياءًمفألكرثةًاً؛ًثـًأصبحتًميمةخمقو حًالبنيافًكا 

كجميعيـًنديفًًكرمنيـًالمغمكرًكالمشيفً,ككافًلكثيرًمفًالعمماءًدكرًفيًخدمةًديفًاهللً,فسدًالبنياف

ًقدمًك ًبالفضؿًعمىًما ًالعمماءًعقيدةدرسًأفأحببتًأفًً,اليـ ًىؤلء ًسابؽًكىكًألًً,أحد الشيخًالسيد

 ,ًأساؿًاهللًليًالتكفيؽ.مفًالتفصيؿًءبشي

 :سبب اختيار الموضوعأواًل: 

ً.إفًسببًاختيارًالمكضكعًىكًاإلعجابًبشخصيةًكأسمكبًالشيخًالسيدًسابؽ.ًُ

ً.مفًالناسًقدًكجيكاًلشيخًرحموًاهللًتعالىًالتيـًاًنىناؾًبعضفًا ًًكً.ًِ
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عقيدةًأىؿًالسنوًًفيًميزافًالكتابًكالسنةًتوتًأفًأدرسًعقيدةًالشيخًمفًخالؿًكضعًعقيدبفأحبً.ًّ
ً.كالجماعة

ًتمؾًكانتًأىـًاألسبابًالتيًدفعتنيًالىًاختيارًىذاًالمكضكع.ً

ً

  :االتيةأهمية الموضوع في النقاط  ثانيًا:

لًكىكًجانبًالعقيدةًحتىًلًالبحثًيتعمؽًفيًأىـًجانبًمفًجكانبًالديفًاإلسالميًإفًىذاًا .ُ
 يمتبسًعميًالناسًأمكرىاًفيقعكاًفيًالضاللت.

إبرازًشخصيةًعالـًجميؿًمفًالعمماءًالمعاصريفًالذيفًكافًليـًباعًطكيؿًفيًخدمةًالدعكةً .ِ
 .مفًخالؿًالتعرؼًعمىًمعتقده

 ـكغيرى العقيدةًخاصة متخصص منو يستفيد عممي ببحث ةالعممي المكتبة إتحاؼ عمى العمؿ .ّ
 . العمـ طالب مف

 دراسةًعقيدةًالعمماءًكالدفاعًعنيـًفيماًتكجوًليـًمفًتيـًباطمةًفيًحقيـ. .ْ

 السابقة الدراسات ثالثاً:

عقيدةًالشيخًالسيدً لمكضكع تطرقت محكمةًًعممية دراسة عمى الباحث يعثر طالعًكالبحثًلـبعدًاإل
ًالعقدية جكانبو بكؿ أحاطت شاممة سةكدراسابؽً

"ًًايػكػافًعنكانً"إبراهيم عبد الرحمن عبدد المجيدد عثمدان":ًرسالوًماجستيرًلمباحثكقدًكقعًبيفًيدمً
ًرسػػالةًقػػدمتًإلػػىًقسػػـًالػػدعكةًكالثقافػػةً"الشددي   السدددديد سددددابد وجهددودع فددي الدددعوة إلددى اهلل تعددالى

عمػػىًدرجػػةًًاألزىػػرًالشػػريؼًإلكمػػاؿًمتطمبػػاتًالحصػػكؿاإلسػػالميةًبكميػػةًأصػػكؿًالػػديفًبالقػػاىرةًجامعػػةً
ىػػػًالمكافػػؽًُِْٓجمػػادلًاألكلػػىًعػػاـًًٗككانػػتًالمناقشػػةًبتػػاريخً:ً)ً,ًاإلسػػالميةًالماجسػػتيرًفػػيًالػػدعكة

كلكػفًىػػذهًالدراسػةًتتنػػاكؿًالجكانػػبًالدعكيػةًفػػيًحيػاةًالشػػيخًكىػػذاًيختمػؼًعمػػاًنحػػفً؛ًـً(ََِْ/ًٔ/ِٕ
ًيدةًكبيافًعقيدةًالشيخًرحموًاهلل.بصددًالحديثًعنوًمفًمسائؿًفيًالعق

ً
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 نهج البحث مرابعًا: 

ًالتحميمي. الكصفي المنيج سيتبعًالباحث

 طريقة البحث:

 أىؿ لمذىب مكافقتو بيافًثـعمىًالمسألةً استدللتو مكضحاًن الشيخًالسيدًسابؽ بمكقؼ أبدأ .ُ
 .عمييا أعقب ثـًلةمخالفتوًلوًبالستعانةًبكتبًالعقيدةًلتأصيؿًالمسا كمدل كالجماعة, السنة

فًكافًالحديثًمخرجًفيًًبالخطًالعثمانيًاآلياتًالقرآنيةًكتابة .ِ كاألحاديثًالنبكيةًإلىًمظانيا,ًكا 
ذاًذكرًالحديثًفيًكتبًالسنفًً,بعزكهًلمصحيحيفًفيالصحيحيفًاكت حكـًالعمماءًعمىًًانقؿكا 

 الحديث.

 بيافًالمصطمحاتًكالكمماتًالغريبةًبالرجكعًإلىًمظانيا. .ّ

 األعالـًالمغمكريفًبالرجكعًإلىًمظانيا. مةذكرًترج .ْ

سـًالمؤلؼًكرقـًالصفحةًكرقـًالطبعةًكدارًاسـًالكتابًًكاسـًالمرجعًأكؿًمرةًأكتبًاعندًذكرً .ٓ
ًسـًالكتابًكرقـًالصفحةاإلىًكحيفًتكرارًالقتباسًأختصرهً,ًالنشرًكبمدًالنشرًكتاريخًالنشر

 .كاسـًالمؤلؼ

 -:خطة البحث

ً:صكؿًكخاتمةًكىيًعمىًالنحكًالتاليفًةع,ًكأربكتشمؿًعمىًمقدمة

 المقدمة

ً.,ًكطريقةًالبحثبًاختياره,ًكالدراساتًالسابقة,ًكمنيجًالبحثاكسبً,كتشمؿًأىميةًالمكضكع

 حياة الشي  السيد سابد :الفصل األول

ًفيوًمبحثاف

 عصر الشي  السيد سابد.:ًالمبحث األول
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ًكفيوًثالثةًمطالب

ً.:ًالحياةًالسياسيةالمطمب األول

ً:ًالحياةًالعممية.المطمب الثاني

ً:ًالحياةًالجتماعية.المطمب الثالث

ً.حياته ووفاته:ًًالمبحث الثاني

ًمطالبًخمسةكفيوً

ًمكلدهًكنشأتو.ًنسبو,ًالمطمب األول:

ًشيكخوًكتالميذه.:ًالمطمب الثاني

ًمكانتوًالعمميةًكالمناصبًالتيًتكلىا.:ًالمطمب الثالث

ًمصنفاتو.:ًالمطمب الرابع

ًكفاتو.:ًطمب الخامسالم

 .اإللهيات فيالشي  السيد سابد  عقيدة :الفصل الثاني

ًفيوًأربعةًمباحث

 .اإلسالم واإليمان في الشي  السيد سابد عقيدةالمبحث األول: 

ًكفيوًأربعةًمطالب

.المطمب األول ً:ًتعريؼًاإلسالـًكاإليمافًلغةًكاصطالحاًن

ً:ًالفرؽًبيفًاإلسالـًكاإليماف.المطمب الثاني

ً:ًمكانةًالعمؿًمفًاإليماف.المطمب الثالث
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ًثمراتًاإليماف.ًالمطمب الرابع:

 .وجود اهلل تعالى ووحدانيتهفي  الشي  السيد سابد عقيدةالمبحث الثاني: 

ًكفيوًثالثةًمطالب

ً.فيًإثباتًكجكدًاهللًسابؽًالسيدًالشيخًعقيدةً:المطمب األول

ًتًكحدانيةًاهلل.فيًإثباًسابؽًالسيدًالشيخًعقيدة:ًالمطمب الثاني

ًمكقفةًمفًالتقميدًفيًالعتقاد.:ًالمطمب الثالث

  .األسماء والصفات في الشي  السيد سابد عقيدةالمبحث الثالث: 

ًمطمبافًكفيو

ً.أسماءًاهللًعزًكجؿ:ًالمطمب األول

ًعزًكجؿ.ً:ًصفاتًاهللالمطمب الثاني

 .القضاء والقدرفي الشي  السيد سابد  عقيدة المبحث الرابع:

ًمطالبًثالثةًيوكف

ً:ًتعريؼًالقضاءًكالقدر.المطمبًاألكؿ

 .:ًاليدايةًكالضالؿالمطمبًالثاني

 اهلل.ًبأفعاؿًعالقةًأفعاؿًالعبادالثالثً:ً المطمب

 .النبواتفي الشي  السيد سابد عقيدة  :الفصل الثالث

ًمباحثًثالثةًكفيو

 النبي والرسول. في الشي  السيد سابد ةعقيد األول:المبحث 

ًمطالبًأربعةًكفيو
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 .تعريؼًالنبيًكالرسكؿًالمطمبًاألكؿ:

 .التفاضؿًبيفًاألنبياءالمطمبًالثاني:ً

ًصفاتًًالنبياء.ًالمطمبًالثالث:

ً.الفرؽًبيفًالمعجزةًكالكرامةًالمطمبًالرابع

 الكتب السماوية. في الشي  السيد سابدعقيدة المبحث الثاني: 

ًمطالبًأربعةًكفيو

ًكيةًالمدكنة.:ًالكتبًالسماالمطمب األول

ً:ًتحريؼًالتكرة.المطمب الثاني

ً:ًتحريؼًالنجيؿ.المطمب الثالث

ً:ًالقرآفًكىدايتوًلمبشر.المطمب الرابع

 أهل الكتاب. في الشي  السيد سابدعقيدة  المبحث الثالث:

ًمطالبًأربعةًكفيو

ً:ًالييكدًكعقابًاهللًليـ.المطمب األول

ًـ.:ًالييكدًكالمسيحًعميوًالسالالمطمب الثاني

ً:ًالييكدًكمكقفيـًمفًاإلسالـ.المطمب الثالث

ً:ًالثالكثًعقيدةًكثنية.المطمب الرابع

 .الغيبيات فيالشي  السيد سابد  : عقيدةالفصل الرابع

ًمباحثًأربعةًكفيو

 المالئكة. في الشي  السيد سابدعقيدة المبحث األول: 
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ًمطالبًخمسةًكفيو

ً.كاصطالحاًنً:ًتعريؼًالمالئكةًلغةًنالمطمب األول

ً.فيًالخمؽً:ًتفاكتًالمالئكةالمطمب الثاني

ً:ًالمفاضمةًبيفًصالحيًالبشرًكالمالئكة.المطمب الثالث

ً:ًصفاتًالمالئكة.المطمب الرابع

ًأعماؿًالمالئكة.ً:المطمب الخامس

 .الجن في الشي  السيد سابدعقيدة المبحث الثاني: 

ً.كاصطالحاًنً:ًتعريؼًالجفًلغةًنالمطمب األول

ً:ًالجفًكالتكميؼ.المطمب الثاني

ً:ًالجفًكعمـًالغيب.المطمب الثالث

ً:ًعالقةًإبميسًبالجف.المطمب الرابع

ً:ًالعداكةًبيفًاإلنسافًكالشيطاف.المطمب الخامس

 الروح.في  الشي  السيد سابد عقيدة المبحث الثالث:

ًمطالبًأربعةًكفيو

ً:ًتعريؼًالركح.المطمب األول

ً:ًحدكثًالركح.المطمب الثاني

ً:ًمستقرًاألركاحًبعدًالمكت.ثالثالمطمب ال

ً.الركحًكالنفس:ًالمطمب الرابع

  .اليوم اآلخر في الشي  السيد سابد عقيدة :المبحث الرابع
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 مطالب ثمانية وفيه

ًاليكـًالخر:ًالمطمب األول ً.مفيـك

ً.سؤاؿًالقبر:ًالمطمب الثاني

ًشراطًالساعة.أ:ًالمطمب الثالث

ً:ًالبعثًكالحشر.المطمب الرابع

ًالحساب.ً:ب الخامسالمطم

ًالصراطًكالحكض.ً:المطمب السادس

ً.الشفاعة:ًالمطمب السابع

ً:ًالجنةًكالنار.المطمب الثامن

 الخاتمة

 أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها الباحث.

 المصادر والمراجع.

ً,مترجـًليػـنبكية؛ًفيرسًاألعالـًالفيرسًاآلياتًالقرآنية؛ًثـًفيرسًاألحاديثًالً:كتحتكمًعمىًالفهارس
ًفيرسًالمكضكعات
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 الفصل األول

 حياة الشي  السيد سابد
ً.كفيوًمبحثافً

 المبحث األول: عصر الشي  السيد سابد.

 .وفاته و المبحث الثاني: حياته
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ًالمبحثًاألكؿ

ًعصرًالشيخًالسيدًسابؽً

ً:كفيوًثالثةًمطالب

 المطمب األول: الحياة السياسية.

 

 .المطمب الثاني: الحياة العممية

 

 المطمب الثالث: الحياة االجتماعية.

 

ً
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 المطمب األول

 الحياة السياسية

بعدًسقكطًالخالفةًًثابتةًكغيرًسياسياًنًمتقمبةًمرتًمصرًخالؿًالقرفًالماضيًبعدةًمراحؿلقدً
ًمنيا ًًاإلسالمية ًالممؾً,نجميزمإلاًحتالؿلامرحمة ًكسمطة ًالكصاية ًمرحمة ًالثكرةً,ثـ ًبعد ًما كقدًًًثـ

ىؤلءًالعمماءًالشيخًكمفًضمفًً,رًعمماءًعظاـًكافًليـًالدكرًالعظيـًفيًخدمةًديفًاهللصجتًمًًخرً 
ً.الجميكرمًكالحكـالمصرمًًالممكيًالحكـًكًالستعمارًاإلنجميزمًشًالشيخيالسيدًسابؽًكلقدًعا

الستعمارًًنارمفًالناحيةًالسياسيةًتئفًتحتًالسيدًسابؽًفيًفترةًكانتًمصرًًكقدًنشأًالشيخ
ًنطػاؽًأضيؽًفيًكحصػرىاًالمصريةًالحياةًفيًاإلسالميةًالشريعةًتنحيةًعميًعمؿالذمًزمًاإلنجمي
ـًُْٓٗ,ًكقدًتـًإنشاءًالجامعةًالعربيةًعاـًالعثمانية"ًالدكلة"بعدًأفًتمزقتًدكلةًالخالفةًًكقضاءًنًتشريعاًن

ً.(ُ)إليجادًكحدةًبيفًمجمكعةًالدكؿًالعربيةً

ًالشيخًالسيدًسابؽًفيًربكع ًلبًًًبدأتًحياة ًما ًثـ ًالشرعية فيًالثالثيناتًمفًالقرفًثًالجمعية
ًخكافًالمسمميفلتحؽًبجماعةًاإلاكبعدىاًًرحموًاهللًحسفًالبناًالشييدًتعرؼًعمىًاإلماـأفًًإلالماضيً

ًكافًطالباًن مفًًكأصبحًالشيخًرحموًاهللً,خكافكالتربيةًداخؿًشعبًاإلًوككافًلوًدكرًفيًالتكجيً,منذ
تأثيرانًكبيرانًكىكًصاحبًالفضؿًفيًفكرةًكتابًفقوًًإلماـالشيخًباًتأثركقدًًالبناالمقربيفًلإلماـًحسفً

ً ًيصاحبًالسنة, ًالبناككاف ًفيًمدفًاإلماـ ًً,مصر فيًجكلتو ًكاف ًكقد ًالخالياًالشيخ ًمؤسسي أحد
 .(ِ)السريةًالمقاتمةًلالحتالؿًاإلنجميزم

ًًك ًًالسيدالشيخ ًيتكؽ ًصكمو, ًككثرة ًكعبادتو ًعممو ًمع ًكاف ًنفسوًسابؽ, ًكيمنٍّي ًالجياد إلى
ـًكافًفيًأكؿًكتيبةًلإلخكافًالمسمميف,ًًُْٖٗعاـبالمشاركةًمعًالمجاىديف,ًكلماًسنحتًلوًالفرصةً

ًبالدً ًعف ًكالدفاع ًاهلل ًديف ًنصرة ًفي ًبدكرىـ ًلمقياـ ًلممجاىديف ًكمربيان ًالشرعية ًلألحكاـ ًكمعممان مفتيان

                                                           
 .األكلى:ًالطبعة,ًالتراثًدار,ً (ُّٔديث,ًمحمدًضياءًالديفًالريس,ً)ص:العصرًالحًفيأنظر:ًاإلسالـًكالخالفةًً(ُ)

ً(.ِِٕ) (,ًصفحةُممحؽًرقـ)أنظرًً(ِ)
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فيًالعدك,ًكمشاركانًليـًفيًالتدربًعمىًالسالحًًالمسمميف,ًكمحرضانًلممجاىديفًعمىًالثباتًكاإلثخاف
ً.ً(ُ)كاستعمالوًفيًكجوًأعداءًاهللًالييكدًالمحتميفًلفمسطيفًأرضًاإلسراءًكالمعراج

ً ًيقكؿ ًالصباغ ًمحمكد ًمتطكعيًمفًمجمكعةًأكؿًمعًغازيناًسابؽًسيدًالشيخًفضيمةًكاف"
ًمفًالسمؼًسيرةًبذلؾًمحييناًالمسمميف,ًاإلخكافًمفًًُْٖٗسنةًفمسطيفًحربًفيًالخاصًالنظاـ
ً.(ِ)ً"كالعارفيفًالعمماء

ًلمشيخ ـًًُْٖٗعاـًمارسًِٕكقدًنشرتًمجمةًاإلخكافًالمسمميفًبتاريخً:ً ًرحموًاهللًصكرة
ً.(ّ)مجمةًالكىكًفيًأحدًمعسكراتًالتدريبًكىكًيحمؿًالبندقيةًعمىًغالؼً

ًًالعقيؿًاهللًعبدًالمستشارًيقكؿً ًالصكرة ًعمى ًالعالـًليذاًالمنظرًىذاًنيأدىشًكقد"ً:معمقان
رًالذمًالفقيو, ًالقرآفًيحممكفًالسمؼًعمماءًكافًىكذا:ًنفسيًفيًكقمتًالمجمة,ًفيًالفقييةًالصفحةًيحرٍّ

 .(ْ)ً"المسمميفًككرامةًاإلسالـًحكزةًعفًلمدفاعًاألخرلًباليدًالسالحًكيحممكفًكاليداية,ًلمدعكةًبيدًو

ًلمجيادًالماؿًكتقديـًالحجًفريضةًأداءًبتأجيؿًسطيففمًحربًأثناءًسابؽًالسيدًالشيخًأفتىًكقدًً
 .(ٓ)فمسطيفًفي

فًاألمةًاإلسالميةًىيًاألمةًالمنتدبةًمفًقبؿًاهللًإلعالءًدينو,ًكتبميغًإً"السيدًسابؽ:ًيقكؿًالشيخ
منتدبةًكذلؾًلتحريرًاألمـًكالشعكبً..ًككانتًمكانتياًمفًغيرىاًمكانةًاألستاذًمفًالتالميذ,ًًىيكحيوًًك
ـًأمرىاًكذلؾًفيجبًعميياًأفًتحافظًعمىًكيانياًالداخمي,ًكتكافحًلتأخذًحقياًبيدىاًكتجاىدًلتتبكأًكماًدا

                                                           
(ُ)ً ًالطبعة,ًالبشيرًدار (ًََّ)ص:ًالمستشارًعبدًاهللًالعقيؿً,كةًالسالميةًالمعاصرةأعالـًالدعكةًكالحًرمفًًأنظر:ً

,ًً(ُْٕحقيقةًالتنظيـًالخاصًكدكرهًفيًدعكةًاإلخكافًالمسمميفًمحمكدًالصباغً)ص:ً؛(ًََِٖ-ًىػُِْٗ,ً)السابعة
ً.بدكفًرقـًطبعةًدارًالعتصاـ,

 .(ًِْمحمكدًالصباغً)ص:ًحقيقةًالتنظيـًالخاص,ًً(ِ)
(.727) صفحت(, 1)رقى يهحق أَظز ٔ ,(َِّ)ص:ًًالعقيؿ ,اعالـًالدعكةًكالحركةًالسالميةمفًًً(ّ)

ً

ً.(َِّ)ص:ًالمصدرًالسابؽ,ًً(ْ)
(ٓ)ًً

(.727) صفحت(, 1)رقى يهحق أَظز
ً
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كضعياًاهللًفييا,ًكلًيكجدًديفًمفًاألديافًدفعًبأىموًإلىًخكضًغمارًالحركب,ًكقذؼًبيـًًالتيمكانتياً
 .(ُ)ًةًغيرًاإلسالـً"سبيؿًالمستضعفيفًمفًأجؿًالحياةًالكريمًفيسبيؿًاهلل,ًًكًفيإلىًساحاتًالقتاؿً

ًالثكرةًاندلعتًحيفًـًُّٕٗعاـًفمسطيفًبقضيةًاإلخكافًصمةًبدأًكلقدً:حمدًكامؿًعادؿأيقكؿً
ً,مصرًمفًجمعوًتسنىًالذلًبالسالحًإليياًبعثكاًثـًلياًالتبرعاتًاإلخكافًفجمعً,بفمسطيفًالعربية
ًآلخرًحيفًكمف,ًالعربيةًمقاكمةالًكاندلعتًيالبريطانًنتدابالًتحتًفمسطيفًعمىًالييكدًتدفؽًكاستمر

ًمحمكدًكًسابؽًالسيدًالشيخًكً,رمضافًسعيدًكً,الستارًعبدًالمعزًعبدًالشيخًىناؾًمبعكثًلإلخكافًكاف
 .(ِ)ً"الصباغ

ًخيمةًفيًمعناًكجمسًالفتاة,ًمصرًحزبًرئيسًحسيفًأحمدًاألستاذًزارنا"ًمحمكدًالصباغيقكؿً
ًرئيسًحسيفًأحمدًلألستاذًيشرحً«طاحكنةًمسدس»ًممسكناًسابؽًالسيدًالشيخًفضيمةًكافًكًالقيادة
ذاًالطمقات,ًمفًالمسدسًخمكًمفًيقينناًرأسوًإلىًمكجيةًالماسكرةًككانتًالفتاة,ًمصرًحزب ًنحسًبناًكا 
ًاألستاذًرأسًإلىًتنطمؽًكادتًرصاصةًبياًأفًالمسدسًطاحكنةًليديرًالزنادًعمىًالشيخًضغطًعندما
 ً.(ّ)"ةالقيادًيمةخًفيًبينناًكىكًعميوًفتقضيًحسيفًأحمد

كتائبًاإلخكافًكحثياًعمىًمكاصمةًالجيادًضدًالييكدًحتىًأصدرًًحسفًالبناًكقدًزارًاإلماـًالشييد
إلػىًقائػدًالجػيشًالمصػرمًًالنقراشػيكأرسػؿًًقرارًحؿًجماعػةًالخػكافًالمسػمميف,ًً(ْ)ًمحمكدًفيمىًالنقراشي

                                                           
ًالطبعة:ً,ـًًُٕٕٗ-ىػًًُّٕٗسنةًالنشر:ً,بيركتً-دارًالكتابًالعربيًالناشر:ً(ْٖٔ/ًِالسيدًسابؽً)ً,فقوًالسنةً(ُ)
 ً.لثالثةا

الزىراءًلالعالـًالناشر:ً(ًُْٓحمدًكامؿًعادؿ)ص:,ًأالنقطًفكؽًالحركؼً"اإلخكافًالمسممكفًكالنظاـًالخاص"ًًً(ِ)
 .,ًبدكفًرقـًطبعةالعربي

 (.ُٕٔمحمكدًالصباغ,)ص:ً,حقيقةًالتنظيـًالخاصًً(ّ)
افًككيالنًلمحافظةًالقاىرةًفيًك ًُِٖٖ-َُّٓمحمكدًفيميًباشاًعمىًالنقراشيًسياسيًمصرمًكلدًباإلسكندريةًًً(ْ)

رئيسًكزراءًمصرًاألسبؽًفيًعيدًكشغؿًمنصبًـ,ًًُِٕٗأنشأًحزبًالسعدييفًعاـًًـ,ًُِْٗعيدًسعدًزغمكؿًعاـ
ـًكقتؿًعاـًُْٖٗديسمبرًًٖكقدًأصدرًقرارًبحؿًجماعةًاإلخكافًالمسمميفًاستجابةًلضغكطًالحتالؿًفيًً,الممؾًفاركؽ

 رجكعًالىًمكقعًالمعرفةًرابطلممزيدًيمكفًالًـًُْٖٗ–ىػًُّٖٔ

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%87
%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8Aًً

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A
http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A
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يداعيـًفيًالسجكفًالم لمحاكمتيـ,ًكبالفعؿًتـًترحيػؿًًيدانيةًتمييداًنيأمرهًبالقبضًعميًمتطكعيًاإلخكافًًكا 
ً.(ُ)كتائبًاإلخكافًالمسمميفًمفًميدافًالمعركة,ًكاعتقاليـًفيًمعتقؿًالطكرًفيًشبوًجزيرةًسيناء

ًاعتيقؿ معًبقيةًاإلخكافًفيًسجفًالطكر؛ًحيثًعمؿًعمىًتربيةًاإلخكافًكتثقيفيـًًالشيخًكما
السيدًفايزًبناءًعمىًًقضيةًمقتؿبًماًبعدكاتيـًفيً,توـًمفًبيُْٗٗعاـًًكأعتقؿًأيضاًنداخؿًالمعتقؿ؛ً

ً.(ِ)فتكلًنسبتًلمشيخًسيدًسابؽًكىكًبرئًمنيا

الشيخًًؿعتقاًك فيًعيدًالممؾًفاركؽًاغتيؿًرئيسًالكزراءًككزيرًالداخميةًفيًعيدهًفيميًالنقراشي
جاءًفيًمحضرًًكً,(ّ)أنوًىكًمفًأفتىًلمشابًعبدًالمجيدًحسفًبجكازًقتمةًبتيموالنقراشيًًوفيًمقتم

ًاتياـًأربعةًآخريفًبالتحريضًكتسعةًعشرًبالتفاؽًالجنائي,ًكالخمسةًاألكائؿًىـ:ً ـ  ًالنيابةًأنوًت

ًسنة(.ًًِِطالبًطبًبيطرمً)ً-عبدًالمجيدًأحمدًحسفً-ُ

ً)ً-السيدًفايزًعبدًالمطمبً-ِ ًسنة(.ًًِٗميندسًكمقاكؿًمبافو

ًمكظؼًبمطارًالقاىرة.ًً-محمدًمالؾًيكسؼً-ّ

ًسنة(.ًًِٓطالبًبكميةًالطبً)ً-ؼًعطيةًحمميعاطً-ْ

ً(ْ)ًسنة(.ًِْشيخًأزىرمً)ً-سيدًسابؽالً-ٓ

ًأحمدًالمجيدًعبدًمعاقبةً:كاآلتيًالقضيةًيفًالحكـًصدرًـًًُْٗٗ/َُ/ًُّالخميسًيـكًفيًك
ًالسيدًكامؿًكمحمكدً,أنسًإبراىيـًكشفيؽً,عطيةًعاطؼًكً,مالؾًمحمدًمفًكالًنًمعاقبةًكً,باإلعداـًحسف

                                                           
أحمدًمحمدًالرشيدمًًفيمصادرهًكأثاره,ًرسالةًماجستيرًلمباحثًمصطالفكرمًلجماعةًاإلخكافًالمسمميفًأنظر:ًالبناءً(ُ)

,ًعثمافًالمجيدًعبدًحمفالًرًعبدًإبراىيـ,ًتعالىًاهللًإلىًالدعكةًفيًكجيكدهًسابؽًالسيدًالشيخًرسالة(ًنقالًعفًّٓٔ)ص:
ً.ً(ُٗٓ)ص:ًالشريؼًاألزىرًجامعةًبالقاىرةًالديفًأصكؿًكمية,ًاإلسالميةًكالثقافةًالدعكةًقسـ
ً.ُّٗٗ-قُُّْطبعةًالقاىرة,ً-مكتبةًعيفًشمس(,ًُٕٓ,ًمحمكدًعساؼ,)ص:معًالماـًالشييدًحسفًالبناًً(ِ)
ً(.ِِٕ)ًصفحة(,ًُ)رقـًممحؽًأنظر(ّ)

دسكقيًمكقعًكيكيبيدياًالخكافًرابطًالمقاؿًًفيسابؽً...ًالعالـًالفقيو"ًبقمـ:ًعبدهًمصطبعنكافً"سيدًمقاؿًًً(ْ)
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D8%

A7%D8%A8%D9%82ً



َِ 

 

ًالقضيةًسابؽًالسيدًالشيخًبراءةًكًالمؤبدةًالشاقةًؿاألشغاب ًفي ًمتيميف ًكانكا ًممف ككانتًً(ُ)كغيره
 .غيرًأفًالمحكمةًبر أتوًمفًىذهًالتيـًتمقبًالشيخًبػًمفتىًالدماء,ًياـفيًتمؾًاألًالصحؼ

ركسًالفقوًكيثقؼًالضباطًالذيفًاقبمكاًعمىًليعطيًدًيًخكافإلبؿًامفًقًًًصصًالشيخًرحموًاهللخًي
ًعبدًكجماؿ,ًالرءكؼًعبدًالمنعـًعبد)الضباطًىـًكًاىًمفًفصميـكافًكنظرًلحساسيةًمكقفيـًكخكفخاإل

ً.(ِ)ً(حمكدةًكحسيف,ًحسيفًالديفًككماؿ,ًالحيًعبدًالمكاـرًكأبك,ًالناصر

ًفػػيًمذكراتػػوً:ًالشػػيخًمحمػػدًالغزالػػيًيقػػكؿـًُِٓٗبعػػدًعػػاـفػػيًصػػياغةًالدسػػتكرًًكلقػػدًشػػارؾًالشػػيخ
لكضعًالتقريرًالمطمكبًعفًالميثاؽًالمقترحًىمستًفػيًأذفًالشػيخًالسػيدًسػابؽًأفًكلماًتقررًتأليؼًلجنةً"

كيخسػػرًىػػذاًالتيػػارًًاإلسػػالميةًلمصػرالصػػبغةًًوالعمػؿًالحقيقػػيًقػػدًبػػدأًفػإفًالميػػـًأفًيكضػػعًتقريػػرًتبػرزًفيػػ
سػػيدًالًالشػػيخًوبػػذؿًفػػيًلجنػػةًالتقريػػرًكاسػػتماتًفيػػًالمضػػنيًيػػادكالكاقػػعًأفًالجًالمنكػػكراليسػػارمً)الشػػيكعي(ً

اإلسػالميةًًكأمكػنيـًتقمػيـًأظػافرًالشػيكعيةًكظيػرتًفيػوًالصػبغةًرة,غيػسابؽًمعًعددًمفًأكليًاإلخالصًكال
ً.(ّ)"لمصر

ًـًُٓٔٗعاـًفيًك ًجماعةًانتمىًمفًكؿًعتقاؿباًالناصرًعبدًحككمةًقامت, اإلخكافًًإلى
 ً.(ْ)راجفًكأحمدًقاسـًكعبدةًسابؽًالسيدًكالشيخًالغزاليالمسمميف,ًكمفًضمفًىؤلءًالشيخً

أحمدًًأفًالسيدًكأخبرنيسيدًسابؽًًفضيمةًالشيخًُّٕٗعاـًًفيًجاءني"يقكؿًعمرًالتممسانيً
ًً,طعيمو ًكزيرا ًالساداتًفيككاف ًبعضًاإلخكافًً,عيد ًلمقاء ًاستعداد ًالساداتًعمى ًأف ًكأخبره جاءه

تبعادًالخبراءًككافًذلؾًقبؿًاسً,النفكسًكالتعاكفًعمىًخدمةًالكطفًيالمسمميفًالمعركفيفًإلزالةًماًف
فقاؿًً,معيلىًفضيمةًالمرشدًكأخبرتوًبحديثًالشيخًسيدًسابؽًإفرحبتًبالفكرةًكذىبتًً,السكفياتًبقميؿ

المفاكضاتًًفيأفًأستمرًًككمفنيً,فًالفكرةًلًبأسًبياًإفًصحتًالنكاياًعندًأصحابياأً:فضيمتوًلي
ًفينةًمفًالخكافًتقابؿًالساداتًطمبًمنىًبتككيفًلجًالتيلىًالدرجةًإًتكصمًحثيثاًنًسارتًسيراًنًالتي

كأعممتوًبأسماءًاإلخكةًًتميفكنياًنًطعيموكاتصمتًبالسيدًأحمدًًلالتفاؽ,يةًلكضعًالصيغةًالنيائيةًالسكندًر

                                                           
ً(.ُٕٓحمدًكامؿًعادؿً)ص:أً:النقطًفكؽًالحركؼًً(ُ)
ً.(ِِّ)ص:ًالمصدرًالسابؽً(ِ)
(,ًنقالًعفًرسالةًالشيخًالسيدًسابؽًكجيكدةًفيًالدعكةًإلىًاهللًَُِذكراتًالشيخًمحمدًالغزالي)ًص:ًقصةًحياةًمًً(ّ)

ً.(ّٕ)ص:تعالى
ً.(ِٗٓ)ص:ًعساؼًمحمكدًمعًالماـًالشييدًحسفًالبنا,أنظر:ًًً(ْ)



ُِ 

 

إلىًأفًالتقيتًبالشيخًً,ـًحدثًتكقؼًتاـًلـًأدرًماًأسبابوعمىًطمبوًثًبناءًنً,الذيفًسيقابمكفًالسادات
رأكاًإرجاءًً-يقصدًالساداتً-أفًالجماعةًفأخبرنيعفًالنتائجًًسيدًسابؽًمصادفةًعندًاألزىرًكسألتو

ًً.ً(ُ)"حينوًفيباألمرًًيخبرنيبؽًأنوًلـًعمىًالشيخًسيدًساًبتًيتًًاألمرًالىًحيفًكعًى

                                                           
 بدكفًرقـًطبعة.ً,دارًالعتصاـً(,َٔ)ص:ًعمرًالتممسانى,ً,ذكرياتًلًمذكراتًأنظر:ًً(ُ)



ِِ 

 

 المطمب الثاني

 الحياة العممية 

كحممكاًً,العالـًفيًصيتيـًذاعًالذيفًاألفذاذ,ًبعممائيامصرًمفًالدكؿًالقديمةًالتيًاشتيرتًًتعدًي
كقدًً,كافًمفًضمفًىؤلءًالعمماءًالشيخًالسيدًسابؽًكً,كعممكاًعميًالسمكًبياىذهًالدعكةًكخدمكىا,ً

ًساىـًبياًالشيخًرحموًاهلل.ًدعكيةًوقامتًبمصرًنيض

ًتسعًسنكاتًفًيتجاكزأحفظًالشيخًالسيدًسابؽًالقرآفًالكريـًقبؿً"يقكؿًمحمدًسابؽًعفًكالدهً
زىرًفيًالقاىرة,ًكظؿًيتمق ىًالعمـًكيترق ىًحتىًحصؿًعمىًالعالميةًباألًكبعدىاًالتحؽً,ةابًالقريتٍّفيًكًي

ً.(ُ)"ـ,ًثـًحصؿًبعدىاًعمىًاإلجازةًمفًاألزىرُْٕٗفيًالشريعةًعاـًً-الماجستيرًً-

ًالشيخًمحمكدًًالشيخًكاف ًالشرعيةًبمصر,ًعمىًيدًمؤسسيا ًبالجمعية فيًمقتبؿًحياتوًمتأثران
شيخًعبدالمطيؼًمشتيرم,ًثـًتعٌرؼًبعدًذلؾًعمىًاإلماـًالشييدً,ًككافًمفًزمالئوًال(ِ)خطابًالسبكي

حسفًالبنا,ًكالتحؽًبجماعةًاإلخكافًالمسمميف,ًككافًمفًأنشطًالعامميفًفييا,ًككافًلوًدكرًكبيرًفيً
ًكالمحاضراتً ًكالدركسًكالخطب, ًكالرحالتًكالمخيمات, ًكالكتائب, ًمفًخالؿًاألسر ًكالتربية, التكجيو

  .(ّ)ًكالندكات

بالكعظًفيًاألزىر,ًثـًانتقؿًإلىًكزارةًًعمؿًبالتدريسًبعدًتخرجوًفيًالمعاىدًاألزىرية,ًثـًعمؿً
يٍّؽًعميوًًاألكقاؼًفيًنيايةًالخمسينيات,ًمتقمدناًإدارةًالمساجد,ًثـًالثقافة, فالدعكة,ًفالتدريبًإلىًأفًضي

ًفييا ًإليو ًكأيسند ًالقرل, ًأـ ًبجامعة ًأستاذنا ًلمعمؿ ًالمكرمة ًمكة ًإلى ًبكميةًًفانتقؿ ًالقضاء ًقسـ رئاسة
غ,ًكقدًحاضرًخالؿًىذهًالفترةًكدرسًالشريعة,ًثـًرئاسةًقسـًالدراساتًالعميا,ًثـًعمؿًأستاذناًغيرًمتفًر

                                                           
ً(.ِِٕ)(,ًصفحةًُؽًرقـ)أنظرًممح(ُ)
ً(.ًِٗ :الشيخً)صسياتيًتعريفوًفيًشيكخًً(ِ)
ً.(ًََّص:) انعقيمً,السالميةًكالحركةًالدعكةًاعالـًمف أنظر:ًً(ّ)



ِّ 

 

ًاألساتذةً ًمف ًكككبة ًيديو ًعمى ًكتخرج ًعممية, ًرسالة ًمئة ًمف ًأكثر ًعمى ًكأشرؼ ًكأصكلو, الفقو
 .(ُ)كالعمماء

ةنًمختصرةنًفيًفقوًالطيارة,ًمعتمدناًعمىًكتبً"اإلخكاف"ًاألسبكعيةًمقالكافًيكتبًفيًمجمةًًك
ًالكؿًفقوًالحديث,ًكىيًالتيًتيعنىًباألحكاـ ًالتيًصدرًعددىا ,ًككافًالشيخًيكتبًفيًمجمةًالدعكة

ً.كتبًفيًمجمةًالكعيًالسالميًاكمً(ِ)ـًُُٓٗعاـً
كًىػ,ًكىُّٓٔـًالمكافؽًُْٔٗأصدرًالشيخًسيدًالجزءًاألكؿًمفًكتابًفقوًالسنةًفيًعاـًًً

ًكتابًفقوً ًكبدأتًنشر ًمفًقصاصاتي, ًالمادة ً"فشرعتًفيًجمع ًحيثًيقكؿ: ًالحجـ, ًصغيرة رسالة
ً(ّ)السنة"

ً(ْ)"السنةًوبيًالعمميةًىيًمرحمةًجمعًكتابًفقأفًأىـًمرحمةًمفًمراحؿً"إكيقكؿًابنوًمحمدًً
مكب,ًأفًيعمموًلإلخكافًبيذاًاألسًمنوًعرضًالفقوًفطمبًيكلقدًأعجبًاإلماـًالبناًبأسمكبوًف

 ً(ٓ)واثنىًبياًعميوًكعمىًكتابًكًحتىًإنوًكتبًلوًمقدمةًكتابوًفقوًالسنة
 

كنحفًفيًالمعتقؿ,ًإذاًسئؿًعفً"الشيخًالغزاليًًيقكؿً كافًلوًحمقةًفيًالفقوًفيًمعتقؿًالطكرًك
ً(ٔ)"مسألةًفقييةًيحيمياًإلىًالشيخًسيدًسابؽ,ًفقدًكافًىكًالمعتمدًلدلًاإلخكافًفيًالفقو

                                                           
عالـًكتبكاًفيًمجمةًالكعيًأعمماءًًك,ًكأنظر:ً(ًََّ)ص:ًالعقيؿ,ًالسالميةًكالحركةًالدعكةًاعالـًمف:ًأنظرًً(ُ)

التًحصريةًنشرتًفيًالمجمة,ًالكتابًصادرًعفًكزارةًالكقاؼًكالشئكفًالسالمية,ً(ًمقّْٕ/ُاإلسالميًالككيتيو)
 الطبعةًالكلى.ًَُُِ-قُِّْالصدارًالرابعًعشر,ً

ً.(ِٖ)ص:ًعادؿًكامؿًأحمدًالنقاطًفكؽًالحركؼ,ًً(ِ)
افًرابطًالمقاؿًدسكقيًمكقعًكيكيبيدياًالخًكًفيمقاؿًبعنكافً"سيدًسابؽً...ًالعالـًالفقيو"ًبقمـ:ًعبدهًمصطًً(ّ)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D8%
A7%D8%A8%D9%82ً

ً(.ِِٕ)(,ًصفحةًُأنظرًممحؽًرقـ)(ْ)
ً(.ِ,)ص:السنةًفقومقدمةًالماـًالشييدًلكتابًًأنظر:ًً(ٓ)
الدائـًلإلخكافًرابطًأكًقؿ:ًالمخيـً-(:ًمعتقؿًالطكرًِٓمذكراتًالقرضاكمًالعنكافًالحمقةً)ً(ٔ)

http://www.qaradawi.net/life/8/5448-2011-12-17-12-30-33.htmlً



ِْ 

 

كتافياًأعمدةًالتيًقامةًعميًكافًالشيخًالسيدًسابؽًمفًاألً"المقدـًاسماعيؿًدمحميقكؿًالشيخً
ًتخ ًاف ًاعتادت ًكما ًمصر ًخسرتو ًخركجو ًبعد ًكالشيخ ًالحديثة... ًالسالمية ًنزيؼًسالثكرة ًعبر ر

ً.(ُ)"العقكؿ
ً

ً

                                                           
ًتفريغًفيديكًلمشيخ,ًمحمدًاسماعيؿًالمقدـ,ًبعنكافًاحبكاًىذاًالرجؿ,ًرابطًالفيديكًً(ُ)

Vnij1P02-http://www.youtube.com/watch?v=xyً

http://www.youtube.com/watch?v=xy-2Vnij1P0
http://www.youtube.com/watch?v=xy-2Vnij1P0


ِٓ 

 

 المطمب الثالث

 االجتماعية  الحياة 

ًكاللتزاـًالدينيًفكافًاًمتكسطةًالحاؿًميتمةًبالزراعةسرةًأنشأًالشيخًالسيدًفيً شتيرتًبالكـر
السيدًً,ًبؿًحافظةًلكتابًاهلل,ًاألمرًالذمًساعدًالشيخ,ًككالدتوًامرأةًصالحةًأيضاًنصالحاًنًكالدهًرجالًن

لمشيخًشقيؽًكاحدًكخمسًككافً ً,ابًالقريةًثانياًنتً ,ًثـًفيًكًيسابؽًعمىًحفظًالقرآفًفيًبيتًأسرتوًأكلًن
 .(ُ)ًشقيقات

ًكلدافًمنياًكلوي,ًالسبكًمحمكدشيخوًًقبؿًمفًترشيحًطريؽًعفًالفاضمةًزكجتوًابؽسًسيدًالشيخًتزكج
ًكىما:

 .محمدًالسيدًسابؽالستاذ:ً .ُ
ًحصؿًكً,ـًُٔٔٗعاـًالقاىرةًجامعةمفًًالنفسًعمـًقسـًاآلدابًكميةًمفًتخرجً,كبراألًالبفًكىكً
ًمفًسالميةاإلًساتاالدًرًبمكـدًعميًحصؿًكً,التربيةًفيًايضاًنًعاـًكدبمـكً,التربيةًفيًخاصًدبمكـًعمي
,ًكلدأًكلوًتزكجً,العزيزًعبدًالممؾًجامعةًمفًالنفسًعمـًفيًماجستيرًعميًحصؿثـًً,الباقكرمًمعيد
التيًتعتنيًبطباعةًكنشرًً)دارًالفتحًلإلعالـًالعربيًلمنشرًكالتكزيع(ًصاحب:ًكًفيًمجاؿًالنشرًالحر,ًيعمؿ

ً.كتبًكالده
 ً.السيدًسابؽًفيمصطً:الطبيب .ِ

ًمصطًجتخًرً ًالزىرًجامعةًفيًالطبًكميةًمفًفيالدكتكر ًعمى ًحصؿ ًثـ ًالشعةًماجستير,
ً.(ِ)ًكلدأًكلوًبالقاىرةًمتزكجًتشفياتسالمًحدأ,ًيرأسًيعمؿًفيًتخصصًاألشعةً,التشخيصية
ً

                                                           
 (.َُْفيًالدعكةًإلىًاهللًتعالى)ص:ًهأنظرًرسالةًالشيخًالسيدًسابؽًكجيكد(ُ)

(ِ)
 (.ِِٕ)ًصفحة(,ًُ)رقـًممحؽًنظرأ



ِٔ 

 

 الثانيالمبحث 

 حياته ووفاته  

ًمطالب:ًخمسةكفيوً

 نشأته. و المطمب األول: نسبه، مولدع

 ه وتالميذع.شيوخالمطمب الثاني: 

 مكانته العممية والمناصب التي توالها.المطمب الثالث: 

 مصنفاته.المطمب الرابع: 

 وفاته.المطمب الخامس: 



ِٕ 

 

 المطمب األول

 نسبه، مولدع و نشأته
 نسبه:

ًًالداعيةًالفقيوًالعالمةًالشيخًىك ًسابؽ ًالسيد ًشاعمحمد ًقد ًأًعندناًالتيامي ً,سيدًسمواف
ً.(ُ)كالصحيحًانوًالسيدً

 نشأته ولدع وم

ًًاهللًرحموًالشيخًكلد ًبقرية ًالمنكفية ًمحافظة ًفي ًالحاؿ ًمتكسطة ًأسرة مركزًً(سطنياإ)في
يركلًابنوًمحمدًانوًمفًً(ِ)ىػًُّّّـًسنةًُُٓٗمفًعاـًًينايرً)ًكانكفًالثانيً(ًفيًشيرًالباجكر
ً.(ّ)ًُُٔٗعاـًمكاليد

ابؽًفيًالجمعيةًالشرعيةًفيًمقتبؿًسيدًسالالشيخًًكتربىً,تابًالقريةفيًكًيًالكريـًحفظًالقرآفً
كذكائوًً,فتشربًمحبةًالسنة,ًككافًليمتوًالعاليةًعمره,ًعمىًيدًمؤسسياًالشيخًمحمكدًخطابًالسبكي,

ًأثرًكبيرًفيًنضجوًالمبكرًكتفكقوًعمىًأقرانو,ًحتىًبرعًفيًدراسةًالفقوًكاستيعابً كصفاءًسريرتو؛
كسًالفقييةًكتدريسياًكلـًيكفًقدًتجاكزًالتاسعةًعشرًكقدًكمفوًشيخوًبإعدادًالدًرككافًكاعظانًمسائمو,ً
ً.(ْ)ًمفًعمره

ًفيًالسبكيًمشيخلككافً ًيحكيو ًكمفًذلؾًما ًتفكيره, ًعمىًشخصيتوًكطريقة بدايةً أثرًعظيـ
الشيخًالسبكيًفيًأحدًدركسوً قدًكناًفيًريعافًشبابناًأخذنيًالحماسًأماـً"حربًفمسطيفًفيقكؿً:ً

ًتحدثناًعفً  قاؿ:ًفأمرنيًالشيخًبالجمكس كاآلداب!ًأيفًالجياد,ًكالحثًعميو؟ األخالؽفقمتًلو:ًماًزلتى

                                                           
ً(.ِِٕ)(,ًصفحةًُأنظرًممحؽًرقـ)ًً(ُ)
رسالةًالشيخًالسيدًً,(ّْٕ/ُعمماءًكاعالـً)ًكأنظر:(,ًِٗٗ)ص:ًانعقيم انظر:ًمفًاعالـًالدعكةًكالحركةًالسالمية,ً(ِ)

ً(.َُْسابؽًكجيكدةًفيًالدعكةًإلىًاهللًتعالى)ص:

(ّ)  
(.727)(, صفحت 1أَظز يهحق رقى)

ً

ً.(ِٗٗ)ص:ًانعقيم,انظر:ًكتابًمفًاعالـًالدعكةًكالحركةًالسالميةً(ْ)



ِٖ 

 

 قاؿ:ًياًبنيًإذاًكنتًلًتصبرًعمىًالتأدبًأماـًالعاًلـًفكيؼًتصبرًعمى فرددتً:ًحتىًمتىًنجمس؟ !
ً.(ُ)"حتىًيكمناًىذاًفيزتنيًالكممةًجدانًكظؿًأثرىاًفيًحياتيًقاؿ: الجيادًفيًسبيؿًاهلل؟

ًًفيًبدايةًشبابوًخكافًالمسمميفاإلثـًالتحؽًبجماعةً ًفيًالزىرالعمـً كظؿًيتمقىكنشطًفييا
بعدىاً ـ,ًكتخصصًفيًالفقوًكنبغًفيو,ًثـًحصؿُْٕٗفيًالشريعةًعاـًً(ِ)حتىًحصؿًعمىًالعالمية
ً.عمىًاإلجازةًمفًاألزىر

 

                                                           
دسٕقي يٕقع ٔيكيبيذيا انخٕاٌ رابظ انًقال  فييقال بعُٕاٌ "سيذ سابق ... انعانى انفقيّ" بقهى: عبذِ يصطًً(ُ)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%B3%D9%8A%D8%AF_%D8%B3%D8%
A7%D8%A8%D9%82ً

ً.ً(ِٗٗ)ص: انعقيم, اعالـًالدعكةًكالحركةًالسالميةًمفًانظر:(ِ)



ِٗ 

 

 الثانيالمطمب 

 .شيوخه وتالميذع

 :شيوخه: أوالً 

ًفيًدكرًليـًكافًكالذيفًاألفاضؿًاألساتذةًمفًكثيريدًًعمىً,اتوحيًسنكاتًخالؿًاهللًرحموًالشيخًتتممذ
ًالعمميةًحياتو

 :هم شيوخه وأبرز

 "رحموًاهلل"اإلمام الشهيد حسن البنا  .1

ًكلدًفيًقريةًالمحمكديةًبمحافظةًالبحيرةًً,ماـًحسفًبفًأحمدًبفًعبدًالرحمفًالبناًالساعاتيإلىكًا
ًعاـًً,مفًالمؤلفاتًفيًالسنةًالنبكيةكلوًالعديدًً,اًنمحدثكافًكالدهًً,ـَُٔٗعاـً كتخرجًفيًكميةًدارًالعمـك

ً,فيًمدرسةًاإلسماعيميةًاألميريةً,ًككافًأكؿًدفعتوًكعيفًمدرساًنكعشريفًعاماًنًككافًعمرهًكاحداًنً,ـُِٕٗ
ً–مجمكعةًالرسائؿً)كمفًمؤلفاتًاإلماـًالشييدً:ًً,ـُِٖٗمارسًًًأسسًجماعةًالخكافًالمسمميفًفي

ً(.(ُ)المأثكراتً–كالداعيةًًمذكراتًالدعكة

ًالثالثينياتًحيثًتعرؼًالشيخًالسيدًسابؽًعمىًاإلماـًالشييدً ًإلىًأكائؿًفترة تعكدًالعالقةًبينيما
اًعمىًحضكرًدركسوًكمحاضراتوًالتيًكافًيمقيياًفيًحديثًالثالثاءًكدركسًالخميسًمفً ككافًحريصن

ً.(ِ)ًكؿًأسبكعًبدارًالمركزًالعاـًلإلخكافًالمسممكف

ؿًخالدًمحمدًخالد:ً"لقدًتعرفتًعمىًاإلماـًالشييدًعفًطريؽًالشيخًالسيدًسابؽًككناًنذىبًإليوًيقًك
ًفيًمكتبوًأكًفيًمقرًالجماعةًبميدافًالعتبةً فنجالسو,ًكنستمعًإلىًحديثوًالمفيدًكدعاباتوًالممتعةًسكاءن

جماعةًاإلخكافًًفيالنًالسيدًسابؽًعمىًعالقةًكثيقةًباإلماـًالشييد,ًكعضكناًفعًككافًالشيخً,الخضراء
ًً.(ّ)ًمؤتمراتًاإلخكافًفيككافًاإلماـًالشييدًكثيرناًماًيكمفوًبالميماتًالدعكيةًفيًمختمؼًالمحافظاتً

                                                           
 (.ََِّ-قُِّْالطبعةًالثالثة),ًالقاىرةً-(,ًطبعةًدارًالسالـُّّالسباعي,ً)ص:ًفيمصطً:عظماكناًفيًالتاريخً(ُ)
ً-دارًالدعكة,ًكماًبعدىاً(ّْٔص:كافًالمسممكفًأحداثًصنعتًالتاريخً,ًمحمكدًعبدًالحميـًً)اإلخً:أنظرًً(ِ)
 ,ًًبدكفًرقـًطبعة.سكندريةال
نقالًعفًرسالةًالشيخًالسيدًسابؽًكجيكدهًفيًالدعكةًاليً(ًكماًبعدىإًَِقصتيًمعًالحياة,ًخالدًمحمدًخالدً)ص:(ّ)
ً(ُّٓ)ص:ًتعالىًاهلل



َّ 

 

بعدًً(ُ)ًحسفًالبناًالشيخًًاغتياؿتـًًًـًفيًعيدًالممؾًفاركؽُْٗٗنكفمبرًُِالسبتًًيـكًفيًك
ًمفًالشبابًعمىًاإلسالـًالصحيحً.ًًىًجيالًن,ًكربمعالـًالعالـًتحياةًقصيرةًكلكنياًحافمةًبجيكدًغي ًر

 : السبكيمحمود  الشي  .2

ً ًاإلىك ًبفًخطً الماـ ًبفًمحمد ًمحمكد ًً,السبكيابًفقيو ًالمنكفية ًفيًمحافظة ـًًُٖٖٓعاـكلد
ًالعالميةعاـ ًالشيادة ًعمى ًكحصؿ ًاألزىر ًجامعة ًفي ًعًيً,ـُٖٔٗتخرج ًتخرجو ًبالقسـًكفكر ًأستاذ يف

ًكقدًتمقىًالشيخ ،لياًرئيسًأكؿككافًًـُُِٗعاـلجمعيةًالشرعيةًاتأسيسًقاـًاألماـًب ,العاليًباألزىر
 .(ِ)ًيوًالعمـعمىًيدًالسيدًسابؽ

ًًرحموًاهللًتهمؤلفا ومن أهم
ًاألمير,ًمجمكعًعمىًالبصيرًحكمةًك,ًداكدًأبىًسنفًشرحًالمكركدًالعذبًالمنيؿًك,ًالخالصًالديف

ً.كغيرىاًمفًالكتبًكالمؤلفات,ًمالؾًاإلماـًفقوًفي

الجمعيةًالشرعيةًأناًكالشيخًالسيدًسابؽًكناًحريصيفًًفيخالدًمحمدًخالدً:ً"ًكناًعمىًالطريؽًًقكؿي
أبىًداكدًليمةًالجمعة,ًكشرحًًشرحًأحاديثًاإلماـًفيًالسبكيعمىًحضكرًدركسًالشيخًًمحمكدًخطابً

لجنةًكبماًفيياًمفًكانتًتذكرناًباًالتيحضرتوًًفياألحكاـًالفقييةًليمةًالسبتًكنقضىًساعاتًكأنياًلحظاتً
"ً ًالنعيـ ,ًىػًُِّٓاألكؿًربيعًمفًًُْالجمعةًيكـًربوًرحابًإلىًالجميؿًاإلماـًىذاًنتقؿكاً(ّ)نضرة

ً.ًُّّٗيكليكًًٕالمكافؽ

 :الشي   محمود شمتوت  .3
ثػػـًالتحػػؽًبمعيػػدًًكلػػدًالشػػيخًًمحمػػكدًشػػمتكتًفػػيًمحافظػػةًالبحيػػرة,ًكقػػدًحفػػظًالقػػرآفًالكػػريـًصػػغيراًن

ًـ ً,ـَُٔٗعػػاـًاإلسػػكندريةًالػػدينيً ـًثػػـًُُٖٗمراحػػؿًالتعمػػيـًاألزىػػرمًحتػػىًنػػاؿًالشػػيادةًالعالميػػةًعػػاـًًأتػػ

ًلألزىػرًفػيًالمػؤتمراتًالعالميػة,ًكعضػكاًنًككػافًالشػيخًشػمتكتًممػثالًنً,يفًمدرسًبمعيدًاإلسكندريةًالػدينيعًي
                                                           

ً.,ًبدكفًرقـًطبعة(,ًطبعةًدارًالقبسَّٕمسممكف,ًعباسًالسيسيً)ص:فيًقافمةًاإلخكافًال(ُ)
ـ(ًمقالةًبعنكافً)اإلماـًَََِيكنيكًً–ىػًُُِْمجمةًالتبيافً)تصدرىاًالجمعيةًالشرعيةًالرئيسية(ًعددً)ًربيعًأكؿًًً(ِ)

فيًالدعكةًكجيكدهًً(,نقالنًعفًرسالةًالشيخًالسيدًسابؽِٖ)ص:ًًفياإلصالح(ًالشيخًعبدهًمصطًفيكالتالميذًكأثرىماً
ً.(ُِِ)ص:تعالىًاليًاهلل

ً(,ًنقالًعفًالشيخًالسيدًسابؽًكجيكدةًفيًالدعكةًاليًاهللِِٔأنظرًقصتيًمعًالحياةًمذكرات,ًخالدًمحمدًخالدً)ص:ًًً(ّ)
ً(.ُِٔ)ص:ًتعالى



ُّ 

 

ككػػافًً,كشػػغؿًمنصػػبًككيػػؿًكميػػةًالشػػريعةً,فػػيًىيئػػةًكبػػارًالعممػػاءًككػػافًعضػػكناًفػػيًلجنػػةًالفتػػكلًبػػاألزىر
ً.(ُ)ًبعدًعمرًامتدًسبعيفًعاماًنًـُٖٔٗعاـًديسمبرًًفيرحموًاهللًًفيتًكً,لمجمعًالمغةًالعربيةًعضكاًن

  :تالميذع :ثالثاً 
(ِ)ًكمفًىؤلءًمكانتوًكيقدركفًفضموًيذكركفًالذيفًالتالمذةًمفًالعديدًمشيخلًكاف

. 

 :الدكتور يوسف القرضاوي .1
ًأتـًالعاشرة,ًدكفًكىكًالكريـًالقرآفًحفظربية,ًفيًالمحافظةًالغًـُِٔٗ/ٗ/ٗكلدًالشيخًسنةً

ًالممؾًفيصؿً حصؿًعمىًعدةًجكائزً,لوًالعديدًمفًالمؤلفاتً,الشريؼًاألزىرًفيًتعميمو ًجائزة منيا
 .(ّ)ًالعالميةًبالشتراؾًمعًالشيخًالسيدًسابؽ

ًسيدًالشيخًكمنيـً..الغزاليًمحمدًالشيخًاإلخكافًفيًشيكخيًكمفً"يكسؼًالقرضاكميقكؿًالدكتكرً
 .(ْ)"السالحًسكؽًيفًالقديـًبيتوًفيًنزكرهًاكنً ًالذمًسابؽ,

 :عمى جمعهالشي   .2
ً,ًيعمؿًحالياًنـُِٓٗ/ّ/ّكلدًالشيخًفيًمحافظةًبنيًسكيؼًبتاريخًًالكىابًعبدًمحمدًجمعةًعمى

 مفتيًالديارًالمصرية.

الصالح,ًككافًًفيالتقكلًًكًفيالعمـًًكًفيخيرًأبً ًالسيدًسابؽًالشيخكافً"ًً:جمعةًعمىيقكؿً
سمتًالصالحيفًإلىًأفًلحؽًبربوًسبحانوًكتعالىًفكافًلًًفيفكافًً؛خيرًسمتًتراهًعمىًالعمماءًيف

ًًأبداًنًيغيب ًإلىًاهللًسبحانوًًفيعفًعمػؿًالخيرًكعفًفعؿًالخيرًكعفًالمشاركة ًكعفًالدعكة الخير,
لؾًذالدفاعًعفًكطنوًضدًالمحتؿ,ًثـًبعدًًيسبيمو,ًفكانتًلوًمكاقؼًكثيرةًفًيكتعالى,ًكعفًالجيادًف
معاصرًالفقيوًلممسمـًالًمثالًصالحاًنًمفًحكلو,ًفكافًةتنميًفيبناءًمجتمعوًًكًيكانتًلوًمكاقؼًكثيرةًف

ً.(ٓ)"ًحسيبوًماًنعممو,ًكاهللًسبحانوًكتعالىاًذالعالـًالكرعًالتقىًالنقي,ًى
   .(رئيس جامعة األزهر السابد)أحمد عمر هاشم  الدكتور. ّ

                                                           
ً(.ُِٔ)ص:ًعثمافًالرحمفًعبدًإبراىيـ ,فيًالدعكةًاليًاهللًكجيكدهالشيخًالسيدًسابؽًًً(ُ)
ً.(ّْٕ/ُ(ًعمماءًكاعالـً)َّْ)ص:ً انعقيمً,السالميةًكالحركةًالدعكةًاعالـمفًًً(ِ)
ً(.ََّ)ص:ًًالمصدرًالسابؽًً(ّ)
(:ًشيكخيًفيًالكمية..ًكشيكخيًفيًاإلخكافًّّمقاؿًفيًمكقعًالقرضاكمًمذكراتًالقرضاكمًعنكافًالحمقةً)ً(ْ)

http://www.qaradawi.net/life/8/5465--33-.html 
 (.َّ)ص:ًعثمافًالرحمفًعبدًإبراىيـ تعالى,ًفيًالدعكةًاليًاهللًكجيكدهدًسابؽًالسيًالشيخً(ٓ)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B6%D8%A7%D9%88%D9%8A


ِّ 

 

   .(عمارة نجيب )عميد كمية أصول الدين بالمنصورة سابقاً  . الدكتور4
 .يالدكتور محمد الراو  .3
 .الدكتور أحمد العسال .4
 .فتح اهلل سعيد الستارالدكتور عبد .5
 .الدكتور صالح بن حميد .6
 . المستشار عبد اهلل العقيل .7
 .الدكتور عجيل جاسم النشمي .8
 .محمد بن أحمد بن إسماعيل بن مصطفي بن الُمقَدم .9



ّّ 

 

 الثالثالمطمب 

 لعممية والمناصب التي توالهامكانته ا

دكؿً»كً«نيابريطا»ىًتعددتًرحالتًالشيخًالراحؿًخارجًمصرًكالعالـًاإلسالميًحيثًسافرًإل
ًـُٖٗٗكرجعًاليًمصرًعاـًًستقرًبالمممكةًالعربيةًالسعكدية,ا,ًًكككثيرًمفًالدكؿًالتحادًالسكفيتي

(ُ)ً ًفي, ًالسكفييتي ًالتحاد ًإلى ًرسميان ًأيكفد ًأنو ًذلؾ: ًفي ًيركل ًالمؤتمراتً كمما ًأحد ًفي الستينيات
الرسميًالذمًجاءًلستقبالوًحتىًًفيًصحبةًالمسؤكؿ لمحديثًعفًاإلسالـ,ًكماًأفًخرجًمفًالمطار

فتعجبً لستقبالوًفيًمكسكك!ًبيفًمقبٍّؿًليديوًأكًرأسوًكبيفًىاتؼًباسمو, كجئًبحشدًضخـًقدًجاءفًي
ذاًبالجماىيرًتمكٍّحًبالكتابًالمترجـ,ًكتيتؼًً,فكافًالردُّ:ًمفًكتابؾ الشيخًمتسائالن:ًكيؼًعرفتمكني؟ كا 

ًسيبمغًبيًإلىًىذاً اء؛ًإذًلـًأكفًأتصكرًأفًفضؿيقكؿ:ًفمـًأتمالؾًنفسيًمفًالبك ! باسمو اهللًعمي 
 .(ِ)ً!الحد

ًفيًالشرعيةًالمكادًبالتدريسًـًُْٕٗعاـًالشريعةًكميةًمفًتخرجوًفكرًسابؽًالسيدًالشيخًفيًٌعًي
ًككافً,الزمفًمفًفترةًفيياًكظؿًالشرعيةًالمكادًتدريسًفيًعاليةًمكانةًكناؿً,المعارؼًكزارةًمدارس

ً.(ّ)اإلخكافًاألسبكعيةًمقالةًمختصرةًفيًفقوًالطيارةيكتبًفيًمجمةً

ًًمباشرةًذلؾًبعدًكأنتقؿًالشريؼ,ًباألزىرًكاعظناًثـً,مدرساًنًاألزىريةًبالمعاىدًذلؾًبعدًالتحؽًثـً
ًيفًبعدًذلؾًمديرناًإلدارةًالثقافةًفيًٌعًي,ًًكحتىًصارًككيالنًلممساجدً,ـًُُٓٗعاـًاألكقاؼًبكزارةًلمعمؿ

حتىًجاءًالكزيرًالدكتكرًًالباقكرم أحمدًحسف عيدًكزيرًاألكقاؼًالمعركؼًالشيخًفيكزارةًاألكقاؼ,ً
ًىناؾًيقؿًالشيخ,ًكنًيبؽًمعاًنكساًالغزالي ,ًفساءتًعالقتوًبالشيخيفالبييمحمدً فًإلىًاألزىرًكقدًبقيا

ً.(ْ)ـُٖٗٗعاـًًاًنمنحوًالرئيسًمبارؾًكسامثـًً؛األكقاؼ حتىًتغيرًكزير

:ً"ًلقدًظؿًالشيخًمرمكؽًالمكانةًبالكزارةًحتىًساءتًالعالقةًًالقرضاكميكسؼًًيقكؿًالدكتكر
ً ًكبيفًمحمد ًًفتـًًٌالبييبينو ًالشيخيف ًالتًالغزالينقؿ ًإلى ًعفًكسابؽ ًإلبعادىما ًاألزىر دريسًبجامعة

طفاءنًًلجذكتيماًكقدًبقياًعمىًىذهًالحالةًحتىًتغيرًالكزيرً ,ًكتكلىًالكزيرًالبيينشاطيماًالمعركؼ,ًكا 
                                                           

(ُ)
(.727)(, صفحت 1أَظز يهحق رقى)

 

(ِ)ًً
 .(َّٗ)ص:ًانعقيم ,اعالو انذعٕة ٔانحزكت االسالييتأَظز: 

 .(ِٗٗالسابؽ)ص:ًًالمصدرأنظر:ًً(ّ)
(ْ)

(.727)(, صفحت 1أَظز يهحق رقى)
 

http://www.el-wasat.com/portal/persons.php?person=29
http://www.el-wasat.com/portal/persons.php?person=29


ّْ 

 

ً ًالدكتكر ًعبده ًًالشرباصيأحمد ًمحمد ًالشيخ ًبإعادة ًقرارنا ًأصدر ًالذل ًاألكقاؼ ًاًنمديًرًالغزاليكزارة
ًكتعييفًالشيخً ًكتخفيؼًالعقكباتًعمىًبعضًًاًنالسيدًسابؽًمديًرلممساجد, ًشئكفًالقرآفًبالكزارة, إلدارة

ً.(ُ)مكظفيًاألكقاؼًكالىتماـًبإبرازًالفكر"ً

ًالمممكةًفيًأكًمصر,ًفيًسكاءًالقياديةًالمناصبًمفًالعديدًسيدًسابؽًفياللقدًتدرجًالشيخًً
 .(ِ)منصبًككيؿًكزارةًاألكقاؼًالمصريةًًأفًكصؿًاليًإلىً,السعكديةًالعربية

حتػػىًفتػػرةًالسػػبعيناتًمػػفًالقػػرفًالعشػػريفًفتعاقػػدتًمعػػوًجامعػػةًالممػػؾًعبػػدًالشػػيخًفػػيًمصػػرًًكبقػي
كصؿًفيياًإلىًأعمىًالمناصبًالقياديػةًفييػاًًيالعزيز)جامعةًأـًالقرلًفيماًبعد(ًلمعمؿًبالتدريسًبياًكالت

جػػائزةًكىنػػاؾًحصػػؿًالشػػيخًعمػػىًًفقػػدًشػػغؿً)رحمػػوًاهلل(ًقبيػػؿًكفاتػػوًمنصػػبًرئػػيسًقسػػـًالدراسػػاتًالعميػػا
ً.(ّ)ـُْٗٗعاـًاإلسالمي الفقوًفيالممؾًفيصؿً

كرغـًاشتغالوًبالعديدًمفًالمناصبًالقياديةًإلًأنوًقدًأفردًكقتناًمتسعناًلمتأليؼًحيثًقدـًلممكتبةًًً
ًكرسائؿ ًكتبنا, ًلحقان,اإلسالمية ًالحديثًعنيا ًسياتي ًالعمميًً, ًسابؽ ًالسيد ً ًالشيخ ًيتكقؼًعطاء كلـ

ً.رًلحظةًمفًحياتوًداعيان,ًكفقييناةًاإلسالميةًحتىًآخخدمةًالدعًكًيكالعمميًف

 وأهم االوسمة التي منحت لمشي  رحمه اهلل

ذلػػػؾًتقػػػديرناًلمكانتػػػوًالعمميػػػة,ًًـًُٖٗٗعػػػاـًفػػػيكرمػػػتًالحككمػػػةًالمصػػػريةًالشػػػيخًالسػػػيدًسػػػابؽًأواًل: 
تقػديرناًلعطائػوًالعممػيًًكً,الخيرًالذلًبذلػوًرحمػوًاهللًلنشػرًالػدعكةًاإلسػالميةًكتيسػيرًالفقػوًاإلسػالميًكالجيد

ً.مختمؼًالمجالتًًيف
ًمبػارؾًمحمػدفقاـًالػرئيسًالسػابؽً ـُِٗٗمنحتوًمصرًنكطًالمتيازًمفًالطبقةًاألكلىًعاـً:  ثانياً 
عػدادًًيكساـًالستحقاؽًمفًالطبقةًالعمميةًاألكلىًتقديرناًألعمالوًالبارزةًكلمسػاىمتوًفػًبمنحًالشيخ الػدعكةًكا 

 الدعاة.

                                                           
 اهلل"ًرابطًذمةًفيًسابؽًسيدًالشيخًالفقيوًكالداعيةًالكبيرًالعالـ "كمًبعنكافمقاؿًلمشيخًيكسؼًالقرضا(ُ)

http://www.qaradawi.net/articles/86-2009-12-12-10-35-10/4187.html 

ً(.ِِٕ)(,ًصفحةًُأنظرًممحؽًرقـ)(ِ)
ًكيكسؼًسابؽًسيدًيفلمشيخًالعالميةًفيصؿًممؾًجائزةًفيديكًتفريغ:ًًكانظرً,(.ِِٕ)(,ًصفحةًُأنظرًممحؽًرقـ)(ّ)

ً.http://www.youtube.com/watch?v=Npsdyere1fIًرابطًالقرضاكم



ّٓ 

 

العربيػػةًًمػػفًالمممكػػةًفػػازًاإلمػػاـًالسػػيدًسػػابؽًبجػػائزةًالممػػؾًفيصػػؿًالعالميػػةًـ(ُْٗٗ)فػػيًعػػاـً: ثالثدداً 
خدمػػػوًالدراسػػػاتًاإلسػػػالمية,ًبالشػػػتراؾًمػػػعًالشػػػيخًًفػػػيمجػػػاؿًالدراسػػػاتًاإلسػػػالميةًلتميػػػزهًيًالسػػػعكديةًفػػػ

مجػػائزةًكقػػدًأشػػادتًلجنػػةًالترشػػيحًلً,ناليػػاًعػػفًكتابػػوًفقػػوًالسػػنةكقػػدً,ً(ُ)القرضػػاكميكسػػؼًعبػػدًاهللًً:الػػدكتكر
الفقػػوًاإلسػػالميًالػػذلًتػػكخىًفيػػوًتسػػييؿًعػػرضًىػػذاًالعمػػـًًفػػيبالكتػػابًكاعتبرتػػوًأفضػػؿًالكتػػبًالمعاصػػرةً

ً.مقركنناًبالدليؿ

سػابؽًًالشػيخًالسػيدكمػفًالجػديرًبالػذكرًأفً,ًالماليػة,ًكاألدبيػةًالجكائزمفًًالكثيركحصؿًالشيخًعمىً
ً.(ِ)سبيؿًاهللًًفيجاىديفًحصؿًعميياًلممًالتيقدًتبرعًبقيمةًجميعًالجكائزًالماليةً

ً
  

                                                           
ًكيكسؼًسابؽًسيدًلمشيخيفًالعالميةًفيصؿًممؾًجائزةتفريغًفيديكً ,ًكانظر:ً(ََّأعالـًالحركةًالسالمية)ص:ًًً(ُ) 

ً.http://www.youtube.com/watch?v=Npsdyere1fI رابطًالقرضاكم
(ِ)

(.727)(, صفحت 1أَظز يهحق رقى)
ً



ّٔ 

 

 رابعالمطمب ال

 مصنفاته

 ة:ومن هذع التحف القيم لممكتبة االسالمية من المؤلفات سابد الكثيرالسيد لقد قدم الشي  

 .كقدًطبعًمالييفًالنسخً(ُ)أشيرًكتبوًكأحبياًإليوًالذمًاقترفًاسموًبوً:كتاب فقه السنة .ُ

 صفحةِٔٓكيقعًالكتابًفيًكتحدثًفيوًعفًعقيدتوًً:العقائد اإلسالمية .ِ
ًالصحؼًالمحميةًً:باقة الزهر .ّ ًفيًأحد جمعًالكتابًمفًعددًمفًالمقالتًبعنكافًباقةًالزىرً

 صفحة.ًُّٓعمىًمدلًأربعًعشرةًسنة,ًكيقعًفيً
 .لـًيتثنىًالكقكؼًعميوً:الربا والبديل .ْ
ًكالخالؽً:اإلسالمالقوة في  عناصر .ٓ ًالعقيدة, ًقكة ًعف ًالشيخ ًفيو ًكالقتصاد,ًكتكمـ ًكالعمـ, ,

 صفحة.ًُٖٖالتماسؾًالجتماعي,ًكالجياد,ًيقعًالكتابًفي
ًالًرً:إسالمنا .ٔ ًالجانب ًعف ًالشيخ ًفيو ًكالخمقي,تكمـ ًكالًكحي, ًفي ًالكتاب ًيقع ًََّجتماعي

 .صفحة
ًالمجتمعًً:دعوة اإلسالم .ٕ ًكركابط ًاإلسالمية, ًالتربية ًكأسس ًكاإلسالـ, ًالديف ًعف ًفيو تحدث

 صفحة.ًََّالسالمي,ًكمصادرًالدعكةًالسالميةً,ًيقعًالكتابًفي
 :ًكتابًمختصرًتحدثًفيوًالشيخًعفًالييكد.اليهود في القرآن .ٖ
 صفحة.ًّٕ:ًيتحدثًفيوًعفًالشريعةًيقعًفيًة اإلسالميةخصائص الشريع .ٗ

 صفحة.ًَُٓ:ًيتحدثًفيوًعفًالصالةًكالطيارةًكالكضكءًكيقعًفيًالصالة .َُ
 .في اإلسالم االجتماعيةالعدالة  .11
 . لـًاطمعًعمييا :رسالة في الحج .12
 . لـًاطمعًعمييا :مرسالة في الصيا .13
 .تقاليد وعادات يجب أن تزول في األفراح والمناسبات .14
 .لـًاطمعًعميوً:الددردة .ُٓ
 .الدهمويتحقيد كتاب حجة اهلل البالغة لإلمام  .16
 -منها:شرف عمى العديد من رسائل الماجستير والدكتوراع أوقد 

                                                           
 (ّْٕ/ُعمماءًكاعالـً)ً(ُ)

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1


ّٕ 

 

 جمعةًسيؿ.ً:,ًلمباحثأسباب النزول أسانيدها وأثرها في تفسير القرآن الكريم .ُ
 عبدالرحمفًالحميضي.ًً:,ًلمباحثالقضاء ونظامه في الكتاب والسنة .ِ
 يكسؼًأحمدًعمي.ً:,ًلمباحثالبيضاوي ومنهجه في التفسير .ّ
 عبدالرحمفًمحمدًىشبكؿًالشيرم.ً:لمباحث ،المياع والرياح في القرآن الكريم .ْ
 عابديةًمحمدًسعيدًعيد.ً:لمباحثة، المقاصد الكبرى في سورة األنعام .ٓ
 عبدالرحمفًالياشميًمحمد.ً:لمباحثً،عناية اإلسالم بالطفولة .ٔ
 بدرًعبدالرزاؽًعبداهللًالماص.ً:لمباحثسالمية المعاصرة منابر الدعوة اإل .ٕ
الجوانب العقدية في كتاب قانون التأويل لمقاضي أبي بكر بن العربي مع تحقيقه والتعميد  .ٖ

 .(ُ)محمدًالحسيفًالسميمانيً:لمباحثً،عميه

 :له العديد من المقاالت من أهمهاو 

 .اإلسالـًكحاجةًالعالـًإليو .ُ
 .اإليمافًبالم و .ِ
 .ياًفيًنظرًالقرآفالدن .ّ
 .العقيدةًالسميمة .ْ
 .جيادًالنفس .ٓ
 .مفيكـًالعقيدةًفيًاإلسالـ .ٔ
 .اإلنسافًالذمًيريدهًاإلسالـ .ٕ

  

                                                           
لممزيدًمفًالرسائؿًيمكفًالطالعًعمىًدليؿًالرسائؿًالعمميةًالمسجمةًكالمناقشةًبكميةًالدعكةًكأصكؿًالديف,ًجامعةًأـًً(ُ)

 .ـًََُِ-ىػًُُّْمكةًالمكرمة,ًالطبعةًاألكلى,ًً-القرلً



ّٖ 

 

 لخامسالمطمب ا

 وفاته

ًقبؿًثالث ًالحاؿًفيًالقاىرة ًأفًاستقرًبو ًتجكؿًبيفًعددًأعكاـًةبعد المساجدً مف مفًكفاتو,
ًكقد ,ً ًييقعده ًأف ًالمرضًدكف ًأتعبو ًكلكـ ًدركسو ًمصطًإللقاء ًالدكتكر ًكلده ًمفً أفًفيحاكؿ يمنعو
نىفىسً,ًفكافًيذىبًلدرسوًرغـًمرضوًليبمٍّغً التدريسًبعدًأفًنصحوًاألطباءًبالراحةً,ًفأبىًماًداـًفيو

ً.(ُ)ًالحؽًلمناس
العالـًالكبيرًالفقيوًالداعيةًالميربٍّيًالشيخًسيدًًىذاًانضـًإلىًمككبًالراحميفًمفًكبارًالعمماءًك

ًفيياًالمستشًعمىًإثرًكعكةًاشتدتًبوًالذمًانتقؿًإلىًجكارًربوسابؽًرحموًاهللً افتقدهً أسبكعيفًفيلـز
مفًذمًًِّاألحدً يـكًمساءكقدًصعدتًركحوًاليًربياًًخالليماًمحٌبكهًكتالميذهًعمىًأمؿًأفًيعكد,

ًالمكافؽًَُِْالقعدةً ًًشيعوكتـًتًًٌ,سنةًٖٓـًعفًعمرًيناىزًَََِفبرايرًِٕىػ ًكأقيمتً,الثنيفيـك
ًالسيدًمحمدًالمصميفًأـًكقدًنصر,ًبمدينةً(العدكيةًرابعة)ًبمسجدًالظيرًصالةًبعدًعميوًالجنازةًصالة

دكفًأفًيقاـًسرادؽًلمعزاءًكذلؾًبناءًًحيثًمسقطًرأسوً(اسطنيا)عائمتوًبقريةً كدففًبمداففًطنطاكم
ً.(ِ)ًبالصالةًكالتشييعًفقطًفيًجنازةًشاىدةًمشيكدة عمىًكصيتوًبالكتفاء

ناً,ًبررةًيدعكفًلوًبالمغفرةًكالرحمةً,ًكتالميذاًننافعًاًنتاركناًكراءهًعممكىكًالشيخ,ًًكدعنا ناًهللًكا  كا 
ً.شيخناًكاسكنوًفسيحًجناتوًعمىًاهللًةكرحمًإليوًراجعكف

ً

                                                           
(ُ)ًً

ً(.727)(, صفحت 1أَظز يهحق رقى)
(, صفحت 1أَظز يهحق رقى) ,(ًّْٕ/ُعمماءًكاعالـً)ً(ً,َّٗ)ص:ًًالسالميةًكالحركةًالدعكةًاعالـأنظر:ًً(ِ)

(727.)ً



ّٗ 

 

 الفصل الثاني

 اإللهيات فيالسيد سابد  عقيدة الشي 

ً-كفيوًأربعةًمباحث:

 سالم واإليمان.عقيدة الشي  السيد سابد في اإلالمبحث األول: 

 

  .وجود اهلل تعالى ووحدانيتهعقيدة الشي  السيد سابد في المبحث الثاني: 

 

 .والصفاتاألسماء  عقيدة الشي  السيد سابد في المبحث الثالث:

 

 .القضاء والقدرعقيدة الشي  السيد سابد في المبحث الرابع: 

 



َْ 

 

 المبحث األول

 يماناإل اإلسالم وعقيدة الشي  السيد سابد في 

ً:مطالبًةربعأكفيوً

 اصطالحَا. المطمب األول: تعريف اإلسالم واإليمان لغَة و

  

 اإليمان. المطمب الثاني: الفرد بين اإلسالم و

 

 المطمب الثالث: مكانة العمل من اإليمان.

 

 .المطمب الرابع: ثمرات اإليمان

 



ُْ 

 

 المطمب األول

 اصطالحاً  تعريف اإلسالم واإليمان لغًة و

 ريف اإلسالم لغًة واصطالحاً أوال: تع

ً.لغةً  اإلسالم تعريف .ُ

ََم ]:ً,ًيقاؿ:ًفالفًميسمـًامًميستسمـًألمرًاهللًقاؿًاهللً(ُ)الستسالـًكالنقياد,ًكالخضكع َِ ََِمَّ َأْش َؾ

َِْجبِغِ  ُف فِ َِّ ً.{201فات:ا}الص  [ َوَت

َؾ اهللُ وَ ]:ًرحموًاهلل:ًيرادًبوًالستسالـًكالذعاف,ًكقكلوًً(ِ)قاؿًالخطابي ًَ َؿ َؾََم َج َِ ُؿ افسَّ ُُ ْٔ ْقا إَِف ََ َأْف

ْؿ َشبًِٔل  ِٓ ْٔ َِ ْؿ َظ ُُ ً.(ًْ)ًام:ًأسيرًألنوًاستسمـًكنقادً(ّ)"َسَمٍم  ِبَرُجلٍ  آَلِتَين كَ ً؛ًكفيًحديثً"ً {90}النساء:[ َف

ً

ً
                                                           

(ُ)ً ً(ً ًاألزىرم ًمحمد ًالمغة: ًتيذيب ًمرعبَُّ/ُِأنظر ًمحمد ًتحقيؽ ًدار(, ًالعربيً, ًالطبعةًً-التراث بيركت,
ًىػًُّٗٗطبعةً,الفكرًدارً,ىاركفًمدمحًالسالـًعبدًتحقيؽ,ً(َٗ/ًّ)يسًالمغة:ًابفًفارسي,ً؛ًمعجـًمقاـََُِاألكلى

ًبفًيعقكبًالفيركزآبادمً)ًـًُٕٗٗ- ًمحمد ًالقامكسًالمحيط: ًالرسالةُُِِ/ٖ؛ ًتحقيؽًمؤسسة ,ً ًالطبعة ( ًالثامنة,:
ً.ـًًََِٓ-ًىػًُِْٔ

ثًاإلماـًالعالمةًالحافظًالمغكم,ًأبكًسميمافًحمدًبفًإبراىيـًبفًخطابًالبستيًالخطابيًكلدًسنةًبضعًعشرةًكثالًً(ِ)
ًتكفيًفيًشيرًربيعًالخرًستوً ًكالصحيحًأفًاسموًحمد ًأحمد مائةًكىكًصاحبًكتابًغريبًالحديثًكاشتيرًباسـ

ً,ـًََِٔ-قًُِْٕالنشرًسنةً,ًالقاىرً-ثمانيفًكثالثًمائةً)ًسيرةًأعالـًالنبالء,ًأبكًعبدًاهللًالذىبي,ًدارًالحديث
ً.طبعة(ًرقـًبدكف

ًكتابًفضؿًالً(ّ)  ًابفًأبيًشيبة, ً)ً,جيادأخرجة ًحديثًرقـ ًكالحثًعمية, ًذكرًفيًفضؿًالجياد (,ًُِْٖٗبابًما
ًالم ًوًًنصًالحديثً"(ًُِٓ/ْ) ًرىسيكؿي رىجى ًدينىًةًفىخى مىىًسىٍرًحًاٍلمى ًًلٍمميٍشًركىٍيًفًعى ٍيؿه ًشىٍعرىهًيًغىارىٍتًخى ؿى قىٍدًرىج  ًأىبيكًقىتىادىةىًكى اءى كىجى

ً ًالم ًو ًرىسيكؿي ىرىلًفىقىاؿى ًًإنٍّيًألى مىًـو: ًسى ؿو ًًبرىجي ًتيىن ؾى ًآلى : ًفىقىاؿى ؟ بىسىؾى ًحى ًشيبة,ًأبيًبفًبكرًأبكًشيبةًأبيًابفًمسند ,شىٍعرىؾى
ً.ـًُٕٗٗاألكلى,:ًالطبعة,ًالرياضً–ًالكطفًدار:ًالناشر,ًالمزيدمًفريدًبفًأحمدًكًالعزازمًيكسؼًبفًعادؿ:ًتحقيؽ

(ْ)ً ً غريبًً؛(قًُُْْ)الثالثةًً:الطبعةًبيركتً-رًصادرداً(ُِ/ِّٗ)انظرًلسافًالعرب:ًابفًمنظكر,ًمادةً"سمـ"ًً
غريبًً؛(ًُِٖٗ-قَُِْ)طبعةًً,(ًتحقيؽًعبدًالكريـًالغرباكم,ًدارًالفكرًّٕٓ/ُالحديث:ًأبيًسميمافًالخطابي,ً)

ً:الطبعةً,بيركتً–(ًتحقيؽًعبدًالمعطابيًشيبةًبفًابيًالقمعجي,ًدارًالكتابًالعمميةًًْٓٗ/ُالحديث:ًابفًالجكزمً)
ً.الكلى



ِْ 

 

ً.(ُ)"أسمـًهللًفيكًمسمـ,ًكأسمـًدخؿًفيًديفًاإلسالـ,ًكأسمـًدخؿًفيًالسمـ"الفيكميًكقاؿً

ً-:(ِ)كقكؿًزيدًبفًعمركًبفًنفيؿًالعدكم

ً.(ّ)لوًاألرضًتحمؿًصخراًثقالً.....أسممتًكجييًلمفًأسممت

ًيقاؿًفالفًًكقدًتطرؽًالشيخًرحموًًً اهللًالىًتعريؼًالسالـًفيًالمغةًأنوًبمعنيًالخضكعًكالنقياد,
ٌُ ًأسمـ,ًأم:ًخضعًكانقاد,ًكمفًذلؾًقكؿًاهللً ـِ اهللِ َيْب ْرَ ِدي ٌَ ََمَواِت َوإَْرِض ]َأَؾ ـْ ِِف افسَّ َؿ َم َِ قَن َوَفُف َأْش

ًُقَن[ ِْٔف ُيْرَج ْرًهٚ َوإَِف ـَ  {31}آل عمران: َضْقًظٚ َو
ً(ْ).ً

ًكلفظ ًالسنة ًفقو ًفي ًألفً؛السالـًمادةًمفًمأخكذًالديفًىذاًعنكافًىكًالذمًالسالـًكيقكؿ
ً.(ٓ)ينةكالسكًكالمف,ًالطمأنينة,ًتكفيرًفيًيمتقيافًكالسالـ,ًالسالـ

 :اصطالحاً  اإلسالم تعريف .2

ًتعاريؼًفيًعدةًمكاضعًفيقكؿًرحموًاهللًإليعرؼًالشيخًا اإلسالـًالحؽًىكًدعكةً"سالـًعدة
ـِ ]:ً اهللًقاؿًًً"إلًتماـًليذهًالدعكة,ًكامتدادًلياً كماًرسالةًمحمدًالنبياءًجميعاًن ي ـَ افدِّ ْؿ ِم ُُ َع فَ ََشَ

ُٕقًحٚ َوافَِّذي ـَ  َمٚ َوَّصَّ بِِف  ُؿقا ؾِِٔف  رَّ ٍَ َٓ َتَت ـَ َو ي قا افدِّ ُّ َْْٔٚ بِِف إِْبَراِهَٔؿ َوُمقَشك َوِظَٔسك َأْن َأؿِٔ َْٔؽ َوَمٚ َوصَّ َْْٔٚ إَِف ُزَ َأْوَح

                                                           
ًالفيكمي,ً)ص:الكبيرًالشرحًغريبًفيًالمنيرًالمصباح(ُ) ًبفًمحمد ًأحمد :ًِّٖ,)ً ًالعمميةالناشر: ً,بيركتً-المكتبة

ًبدكفًرقـًطبعة.

:ًابفًعـًعمرًبفًالخطابًأميرًالمؤمنيفًككالدًسعيدًبفًزيدًأحدًالعشرةًالمبشريفًبالجنةًماتًقبؿًزيدًبفًعمرك(ِ)  
رحؿًفيًطمبًديفًإبراىيـًإلىً(ًذكرًالبغكٌم,ًكابفًمندة,ًكغيرىماًفيًالٌصحابةًً)ـالبعثةًبخمسًسنيفًعمىًديفًإبراىي

ًالقيامةًأمةًكحدة"ًجزءًمفًحديثًأخرجوًأحمدًفيًمسنده الشاـًًكقاؿًعنوًالنبيً مسندًسعيدًبفًزيدًبفًً,"يبعثًيـك
ًبفًنفيؿً ً)ُْٖٔحديثًرقـ)ًعمرك ًالصحابة ًفيًتمييز ًاإلصابة ًِ(أنظر: ًالعسقالنيًرحجًبفاً(َٕٓ/ :ًتحقيؽ,

ًالطبعةً,بيركتً–ًالعمميةًالكتبًدارً,معكضًمحمدًكعمىًالمكجكدًعبدًأحمدًعادؿ كأنظر:ً؛ًًىػًًُُْٓ-ًاألكلى:
ًّ)ً,العسقالنيًحجرًبفاً,تيذيبًالتيذيب ًالطبعةً,النظاميةًالمعارؼًدائرةًطبعةً(ُِْ/ ىػًًُِّٔاألكلى,ًالطبعة:

ًالصحابة ًمعجـ ًِ)ً,البغكمًمحمدًبفًاهللًدعبًالقاسـًأبك ً,كأنظر: ً,الجكنيًمحمدًبفًاألميفًتحقيؽًمحمدً(ُْْ/
ًـ.ًًَََِ-ًىػًًُُِْاألكلى,:ًالطبعةًالككيتً–ًالبيافًدارًمكتبة:ًالناشر

(,ًتحقيؽ:ًسييؿًزكار,ًالناشر:ًدارًالفكرًُُٕمحمدًبفًإسحاؽًبفًيسارًالمطمبيًبالكلء,ً)ص:ًسيرةًابفًإسحاؽ:(ّ) 
 .(ـُٖٕٗػً-قُّٖٗ)كلىًالطبعةًاألً,بيركتً–

ً.(ـًَََِ-قًُُِْ)الكليًً:الطبعة,ًالقاىرةًً-(ًدارًالفتحًلإلعالـًالعربيُّدعكةًاإلسالـ:ًالسيدًسابؽ,ً)ص:ً(ْ) 
ً.(ًٓٗٓ/ًِسيدًسابؽً)ال(ٓ) 



ّْ 

 

 ُٛ ـْ ُئِْ ِْٔف َم ـْ َيَنُٚء َوَُّيِْدي إَِف َتبِل إَِفِْٔف َم ِْٔف اهللُ ََيْ ـَِغ َمٚ َتْدُظقُهْؿ إَِف ور[ َظَذ اُدْؼِ َٚن ]ًكقاؿًاهللًً {21ى:}الشُّ ـَ

ُؿ افَُِتَٚب بَِِٚلؼِّ فِ  ُٓ ًَ َزَل َم ْٕ ـَ َوَأ ـَ َوُمِْْذِري ي ِ َِّٔغ ُمَبؼِّ َٞ اهللُ افَّْبِ ًَ ًٜ َواِحَدًة َؾَب ُس ُأمَّ سِ افَّْٚ َؿ َبْغَ افَّْٚ ُُ [ َْٔح

 {121}البقرة:
(ُ)ً.ً

ًكيطمؽًلفظًاإلسالـًكيرادًبوًمجمكعةًالتعاليـًالتيًأكح ًاهللًكيقكؿ:ً" ًمحمدًًإلىاىا ًسيدنا
لألصكؿًالعامةًالتيًجاءًبياًاألنبياءًمفًقبؿ"ًًكالنقيادكىيًداعيةًإلىًتكحيدًاهلل,ًكالخضكعًألحكامو,ً

(ِ).ً

طمؽًلفظًمسمـًعمىًكؿًلقدًأًيً"كلفظًمسمـًيطمؽًعمىًاألنبياءًككؿًمفًتبعيـًحيثًيقكؿًالشيخ:
كًإبراىيـًميسمـًكمكسىًميسمـًكعيسىًميسمـ؛ًككذلؾًيسمىًمفًاتبعًىذهًالتعاليـ,ًفيقاؿًإفًنكحانًميسمـ,ً

نقادًلتعاليميـًكلماًكافًسيدناًمحمدً أخرًمفًحمؿًىذهًالتعميـًكدعاًإليياًًبيذاًاإلسـًكؿًمفًتبعيـًكا 
اطمؽًعميوًاسـًميسمـً,ًكاطمؽًعمىًاتباعوًالمسمميفً,ًكسميًالديفًالذمًدعاًإليوًاإلسالـ"
(ّ).ً

"المنيجًالذمًارتضاهًاهللًلمناسًجميعاًمفًأكؿًالرسؿًإلىًً,ًفيقكؿ:عاماًنًكيعرؼًاإلسالـًتعريفاًن
ـَ ِظَْْد اهللِ اإِلْشَلمُ ]:ً خاتـًالنبييف,ًقاؿًاهلل ي ً.ً(ْ)" {29}آل عمران:[ إِنَّ افدِّ

ً.(ٓ)كىكًإيمافًكعمؿ"ًكحاهًإلىًمحمدًأ"ىكًديفًاهللًالذمًًمةًمحمدًبأًاًنخاصًاًنتعريفًكعرفو

ً.(ٓ)كعمؿ"
"جاءًاإلسالـًمتناكلنًكؿًشيءًمفًالعقائدًوًاهللًيؤمفًأفًاإلسالـًنظاـًشامؿًلمحياةًكالشيخًرحم

ً.(ٔ)كالشرائعًالتيًتكفؿًلمناسًالسيادةًفيًالدنياًكالسعادةًفيًاآلخر"

                                                           
ً.الثانيةً:الطبعةً,القاىرةً-(,ًدارًالفتحًلإلعالـًالعربيُٖعناصرًالقكةًفيًاإلسالـ:ًالسيدًسابؽً)ص:ً(ُ)
ً.ً(ُّ)ص:ًًسابؽًالسيددعكةًاإلسالـ,ً(ِ) 
ً.(ُّالمصدرًالسابؽ:)ص:ً(ّ)
ً.(ُْالمصدرًالسابؽً)ص:(ْ)
ً,(ـَُُِ-قُِّْ)النشرًًسنةً,القاىرةً–(ًدارًالفتحًلإلعالـًالعربئًالعقائدًاإلسالمية,ًالسيدًسابؽً)ص:ً(ٓ)

ًً.الطبعةًالخامسةًعشر
ًً.(ُّ)ص:ًًانسيذ سابق دعكةًاإلسالـ:ً(ٔ)



ْْ 

 

طمؽًتعريؼًاإلسالـًإطالقانًعامانًعمىًكؿًماًجاءًبوًأإفًالناظرًفيًتعريفاتًالشيخًيجدًأنوً
لمعنىًاإليمافًًكعمؿًالمساف,ًكعمؿًالجكارح,ًكيككفًبيذاًالمعنيًمرادفاًنًفيشمؿًعمؿًالقمب,ًالرسكؿً

ً-طالقاف:إكالصحيحًأفًاإلسالـًفيًالشرعً

ًالديفًكموًالحالة األولى ًبو ًيراد ًفيكًحينئذ ًغيرًمقترفًبذكرًاإليماف, ًأفًيطمؽًعمىًالفرد :
ـَ ِظَْْد اهللِ اإِلْشَلمُ إِنَّ اف]:ًفعالو,ًكقكؿًاهللًأقكالوًًكأصكلوًكفركعوًمفًاعتقاداتوًًكأ ي ً.{29}آل عمران:[ دِّ

ًمقركناًنًوالحالة الثانية: ًيطمؽ ًًأف ًكقكلو ًالظاىرة, ًاألعماؿ ًبو ًيراد ًحينئذ ًفيك  باإليماف
ؿْ  ُُ ُِقبِ َْٚ َوَدَّٚ َيْدُخِؾ اإِليََمُن ِِف ُؿ ّْ َِ ـْ ُؿقُفقا َأْش

ِمُْقا َوَفُِ ْٗ ِٝ إَْظَراُب َآَمَّْٚ ُؿْؾ ََلْ ُت  . {21}اِلجرات:[ ]َؿَٚف

حكايةًعفًًقاؿًاهللًكماًكعمىًأتباعيـًكعمىًالنبيًمحمدً عمىًاألنبياءاإلسالـًطمؽًلفظًكي
َْْٔٚ :إبراىيـً َِ ْٛ َظ َْٚ َوُت َُ ٚ َمَِْٚش َٕ ًٜ فََؽ َوَأِر َّ

ًٜ ُمْسِِ تَِْٚ ُأمَّ يَّ ـْ ُذرِّ ْغِ َفَؽ َوِم َّ
َْٚ ُمْسِِ ِْ ًَ َْٚ َواْج َٝ ا ]َربَّ ْٕ ََّٕؽ َأ اُب إِ فتَّقَّ

ِحُٔؿ[   .{218}افبَرة:افرَّ

 ً ًإبراىيـ ًكصية ًًكاإلسالـ ًألبنائيـًكيعقكب ًاهللً, ٚ إِْبَراِهُٔؿ َبِِْٔف  :قاؿ ]َوَوَّصَّ ِِبَ

َُقُب َيٚ َبِْلَّ إِنَّ اهللَ اْصىَ  ًْ قَن[  ٍلَوَي ُّ
تُْؿ ُمْسِِ ْٕ َّٓ َوَأ َـّ إِ ـَ َؾَل ََتُقُت ي ُؿ افدِّ ُُ  . {231}افبَرة:َف

ُِقا إِْن  لقكمو؛ًقاؿًاهللًقكؿًمكسىًًكفي َـّ ِْٔف َتَق َِ ًَ ْْتُْؿ َآَمُْْتْؿ بِٚهللِ َؾ ـُ ]َوَؿَٚل ُمقَشك َيٚ َؿْقِم إِْن 

َغ[  ِّ ُْْتْؿ ُمْسِِ   . {81}يقٕس:ـُ

ً ًالحكاريف ًلساف ًعمى ًأكجاءت ًعيسى َغ َأْن َآِمُْقا ِِب   صحاب ُٝ إَِػ اَِلَقاِريِّ ْٔ ]َوإِْذ َأْوَح

قَن[ َوبَِرُش  ُّ
َْٚ ُمْسِِ َّٕ َٖ ْد بِ َٓ ً {222}ادٚئدة:قِِل َؿُٚفقا َآَمَّْٚ َواْص ًاأفنجد ًاتباع ًالمكحديف ًيسمكاًألف ًكانكا نبياء

ًمسمميف.

ً

ً

ً



ْٓ 

 

 :: تعريف اإليمان لغًة واصطالحاً ثانياً 

 .لغةً  اإليمان تعريف .1

]َوَمٚ ً ,ًكمنوًقكؿًاهلل(ِ)كىكًبمعنيًالتصديؽ(ُ)مفًايمانايًفيكًمؤمف,ًؤأمفًيًرىكًمصد 

َّْٚ َصِٚدؿَِغ[  ـُ ـٍ َفَْٚ َوَفْق  ِم ْٗ ُّ َٝ بِ ْٕ لىكًًٍلناًبمصدؽًيعنى"  {21}يوسف:َأ كيأتيًبمعنيًالمفًً,(ّ)"صاًدًقيفًىًكين اًكى

ً(ٔ)كيأتيًبمعنيًالثقة.ً,ًكبمعنيًالقرار,(ٓ),ًكالطمأنينة(ْ)ضدًالخكؼ

ًعف ًجاء ًلما ًمكافؽ ًتيميةًكىذا ًيقكؿًابف ًإ"فً:حيث ًاشتقاقو ًاف ًالمف ًىك ًالذم قرارًألمف
ً.(ٕ)ذاًاستقرًفيًالقمبًالتصديؽًكالنقياد"إكذلؾًأنماًيحصؿً,ًكالطمأنينة

فيًكتابًكقدًنقؿً,ً(ٖ)"الخكؼًكزكاؿًالنفس,ًطمأنينةًاألمفًأصؿً"ًاألصفياني:ًالراغبًؿاق
يمىافًأىفًكىغىيرىـًالمُّغكييفًمفًاٍلعمـًتيذيبًالمغةًاتفاؽًأىؿ ٍعنىاهًيًاإٍلً ً.(ٗ)ت ٍصديؽال:ًمى

ً

ً

                                                           
ً.(ّٖٔ/ُٓ)ًاألزىرمًمحمدتيذيبًالمغة,ًً:انظرً(ُ)
ًً:انظرً(ِ) ًالمغة: ًفارسً)ص:امجمؿ ًالرسالةَُِبف ًمؤسسة ,ً ًسمطاف, ًزىير ًتحقيؽ ً-ًالثانيةًالطبعةً,بيركتً-(

ً.ـًًُٖٔٗ-ًىػًَُْٔ
ًمحمكدًاهللًعبدً,ًتحقيؽ:ً(ِّْ/ًِ)ً,البمخىًاألزدمًبشيرًبفًسميمافًبفًمقاتؿًالحسفًأبكً:سميمافًبفًمقاتؿًتفسيرً(ّ)

ً.ىػًًُِّْ-ًاألكلى:ًالطبعةً,بيركتً–ًالتراثًإحياءًدارً,شحاتو
:ًتحقيؽً(َٗ)ص:ًًاألصفيانىًبالراغبًالمعركؼًمحمدًبفًالحسيفًالقاسـًأبك,ًالمفرداتًفيًغريبًالقرآفً:انظرًًً(ْ)

ًالطبعةً,الداكدمًعدنافًصفكاف ًدارًًُُِْ-ًاألكلى: ًالمحيطًبيركت؛ً-القمـًىػ ًيعقكبًبفًمحمدً,كالقامكس
ً.(ّٖٔ/ًُٓ)ًاألزىرمًمحمد ,ًتيذيبًالمغة,(ًُُٕٔ)ص:ًًالفيركزآبادم

ً.(َّٕ/ًُٓ)ً,(ّٖٔ/ًُٓ)ًاألزىرمًمحمد تيذيبًالمغة,ً:انظرًً(ٓ)
ً.(ُّٕ/ًُٓالمصدرًالسابؽ):ًانظرً(ٔ)
ًالمسمكؿً(ٕ) ًًالصاـر ً)ص: ًتيمية, ًابف ًالرسكؿ, ًشتـ ًمف ًرجبَِْعمى ًابف ًدار ًً:الطبعةً,( -قُِْْ)الكلى

ً.(ـََِّ
ً.(ُّٕ/ًُٓ)ًاألزىرمًمحمدً:تيذيبًالمغةً(ٖ)
ً.(ّٖٔ/ًُٓ)ًالمصدرًالسابؽ(ٗ)



ْٔ 

 

ًًيقكؿًك ًتيمية ًقكؿًضمفًكاإلقرارًالتصديؽ,ًمجردًلًاإلقرار؛ًىكًاإليمافًأفًكمعمـكً":ابف
ً.(1)"النقيادًىكًالذمًالقمبًكعمؿًالتصديؽ,ًىكًالذمًالقمب

ًكاإليمافًبمعنىًالتصديؽ"ًكالشيخًرحموًاهللًيعرؼًاإليمافًبمعنىًالتصديؽ,ًحيثًيقكؿًالشيخ:
ً.(ِ)"معوًًشؾًكلًفيوًريبًلًتصديقاًبوًصدؽًأمًبالشيء,ًآمف:ًيقاؿ

ًمعناىماًكآمنتًفصدقتًالتصديؽ,-اإليمافًأم-ًإنو:ًالناسًمفًكثيرًيقكؿًابفًعثيميفً"ًيقكؿ
ًعفًبالشيءًاإلقرار:ًالمغةًفيًاإليمافًبؿًيصحًلًالقكؿًىذاًأفًالتفسيرًفيًلناًسبؽًكقدًكاحد,ًلغة

ًفاإليمافًفالنان,ًإذاًآمنت:ًتقكؿًكلًفالناًكصدقتًبكذاًكأقررتًبكذاًآمنت:ًتقكؿًأنؾًبدليؿًبو,ًتصديؽ
ًاإلقرارًالتصديؽ,ًمجردًعمىًزائداًنًمعنىًيتضمف ًكاإلذعافًلألخبارًلمقبكؿًالمستمـزًكالعتراؼًكىك
 .(ّ)" لألحكاـ

ظهار اإلقرارًواألمن، الطمأنينة،: تدور حول  اإليمان معاني وخالصة ما سبد أن  الخضوع وا 
 .التصديد إلى تؤدي كمها معانيال وهذع

  :تعريف اإليمان اصطالحاً  .2

ً ًالشيخ ًاإليمافيقكؿ ًتعريؼ ًفي ًاهلل ًً:رحمو ًبالمساف, ًالنطؽ ًمجرد ًاإليماف ًكاعتقاد"كليس
بالجناف,ًإنماًىكًعقيدةًتمألًالقمب,ًكتصدرًعنياًاثارىا,ًككماًتصدرًعفًالشمسًأشعتيا,ًككماًيصدرً

ً.(ْ)عفًالكردًشذاه"

ًبالمسافًيتعمؽًماًكمنياًبالجنافًيتعمؽًماًمنيا,ًكالشعبًالفركعًكىذه"ًعفًاإليمافًكقاؿًايضاًنً
ً.(ٓ)باألبداف"ًيتعمؽًماًكمنيا

                                                           
 (ُ)ً ًمجمعً,قاسـًبفًمحمدًبفًالرحمفًعبدًتحقيؽ (ّٖٔ/ًٕ)ًالحرانيًتيميةًبفًالحميـًعبدًبفًأحمدمجمكعًالفتاكل:

ً.ـُٓٗٗ/ىػُُْٔسنةًالنشرًالنبكية,ًالمدينةً-الشريؼًالمصحؼًلطباعةًفيدًالممؾ
ً.(ٔ)ًص:,ًالسيدًالسابؽالعقائدًاإلسالمية(ِ)
ًالخامسة,:ًالصميؿًالطبعةًفكازً(,ًتحقيؽًسعدْٓ)ص:ًًالعثيميفًمحمدًبفًصالحًبفًمحمدً,شرحًالعقيدةًالكاسطية(ّ) 

ًىػ.ُُْٗسنةًالنشرًًالرياض,ًالجكزم,ًابفًدار:ًالناشر

ً.(َٔالمصدرًالسابؽ)ًص:ً(ْ)
ً.ًطبعةًرقـًبدكف,ًبيركتً-ًالعربيًالكتابًدارً (ِٕ)ص:ًً,سابؽًالسيد اسالمنا,(ٓ)



ْٕ 

 

ً."(ُ)كقاؿًمبينانًأىميةًالعمؿً"أفًاإليمافًإذاًتجردًعفًالعمؿًكافًايمانانًعقيماًن

,ًكلكفًماًكقرًكقدًاستدؿًالشيخًبكالـًالحسفًالبصرمًكقاؿًعنوًحديثً:ً"ليسًاإليمافًبالتمني
ًنحفً ًكقالكا ًليـ, ًكلًحسف ًالدنيا, ًمف ًاألمانيًحتيًخرجكا ًغرتيـ ًقكمان ًكأف ًالعمؿ, ًكصدقو بالقمب,

ً."(ِ)نحسفًالظفًباهلل,ًككذبكاًلكًأحسنكاًالظفًألحسنكاًالعمؿ"ًقاؿًالشيخًركاهًالبخارمًفيًالتاريخ

ًالشيخًحديثًمكضًك ًبو ًالصكابًفالحديثًالذمًاستدؿ ًجانبًالشيخ ًالبخارمًكقد ًيركه عًكلـ
ًمفًنوأًالراجحًكً(ّ)كزيادتو؛ًالصغيرًالجامعًضعيؼًكتابًفيًكذكرةًمكضكعًاللبانيًالماـكقاؿًعنوً

ً.النبيًإلىًورفعًيصحًكلـًاهللًرحموًالبصرمًالحسفًكالـ

تصديؽًبالجنافً":ً,ًكىكإليمافلًكافؽًتعريؼًالسمؼيكيمكفًالقكؿًأفًتعريفاتًالشيخًرحموًاهللً
ً ًكالركافكاقرار ًبالجكارح ًكعمؿ ًبالمعصيةً(ْ)"بالمساف ًكينقص ًبالطاعة ًبقموًينقصًكاإليمافًيزيد
ًبالمعاصي.ًينقصًكماًايضاًنًالطاعات

ًقاؿًالسفاريني

ً(ٓ)إيمانناًقكؿًكقصدًكعمؿً....ًتزيدهًالتقكلًكينقصًبالزلؿ

 :يمافًكثيرةًمنياإلكنقصافًاًةكاألدلةًعمىًزياد

                                                           
ً.(ّٔ)ًص:ًً,ًالسيدًسابؽاسالمنا(ُ)
,ً(ـَُُِ-قُّّْ)ًالكلى:ًالطبعة,ًالقاىرةً-العربيًلإلعالـًالفتحًدار (ًِٕ)ًص:ً:ًالسيدًسابؽباقةًالزىرانظر:ً(ِ)

ً.(ُّْ)ًص:ًًسابؽًالسيد:ًعناصرًالقكةًفيًالسالـ
ً.اإلسالميًالمكتبً,ًطبعة(َْٕ)ص:ًاأللبانيًالديفًناصرًمحمدًالرحمفًعبدًأبكً:ضعيؼًالجامعًالصغيرًكزيادتو(ّ)  
/ًُ)ً,الاللكائيًالرازمًالطبرمًمنصكرًبفًالحسفًبفًاهللًىبةًالقاسـًأبك ً,كالجماعةًالسنةًأىؿًاعتقادًأصكؿًشرح(ْ)

ًتحقيؽً,(ُّٗ ًالناشرً,الغامدمًحمدافًبفًسعدًبفًأحمد: ًةالطبعً,السعكديةً–ًطيبةًدار: ً-ًىػًُِّْالثامنة,:
ًالديفًناصر:ًتخريجًالعمماء,ًمفًجماعة:ًتحقيؽً(ًٕٓ)ًص:الحنفي,ًالعزًأبيًابف,ًالطحاكيةًالعقيدةًشرح ؛ـََِّ
 ؛ًً.ـًََِٓ-ًىػًُِْٔاألكلى,ًالمصريةًالطبعة:ًالطبعةًكالترجمةًالتكزيعًكالنشرًلمطباعةًالسالـًدار:ًالناشرًاأللباني

ًالمممكةً-ًكاإلرشادًكالدعكةًكاألكقاؼًاإلسالميةًالشؤكفًكزارة:ًالناشرً (ِٔ:ًص)ً,المقدسيًقدامةًبفاً,العتقادًلمعة
ً.ـًًَََِ-ًىػًَُِْالثانية,:ًالطبعة,ًالسعكديةًالعربية

ًالسفارينية(ٓ) ًالعقيدة ًص:, ًالسفارينٌي) ًسالـ ًبف ًأحمد ًبف ًكعبدًُٔمحمد ًمانع, ًبف ًالعزيز ًعبد ًشرحًكتعميؽًمحمد ً )
قًُِْٗالطبعةًاألكلىً),ًدارًابفًالجكزمً,قاسـ,ًمحمدًبفًصالحًالعثيميف,ًصالحًبفًفكزافًالفكزافًالرحمفًبفًمحمد

ًََِٖ).ً



ْٖ 

 

 أوال : من القرآن

ًٕٚ ]:اهلل قال .1 ـَ آَمُْقا إِيََم  . {32:اددثرً}[ َوَيْزَداَد افَِّذي

ْٝ  َمٚ َوإَِذا] وقال اهلل .2 ؿ ُشقَرةٌ  ُإِٔزَف ُٓ ْْ
ِّ ـ َؾ َُقُل  مَّ ؿْ  َي ُُ ٚ َهِذهِ  َزاَدْتفُ  َأيه ًٕ ٚ إِيََم َٖمَّ ـَ  َؾ ٚ َؾَزاَدْْتُؿْ  آَمُْقاْ  افَِّذي ًٕ  إِيََم

ونَ  َوُهؿْ   . {211:افتقبًٜ}[ َيْسَتْبِؼُ

ْٝ  َوإَِذا]:ل اهللقا  .3 َٔ
ؿْ  ُتِِ ِٓ ْٔ َِ ٚ َزاَدْْتُؿْ  آَيُٚتفُ  َظ ًٕ ِؿْ  َوَظَذ  إِيََم ُِقنَ  َرِبِّ َـّ  . {1:إٍٓٚل}[ َيَتَق

َٜ  َإَٔزَل  افَِّذي ُهقَ  ]:قال اهلل .4 َُِْٔ ُِقِب  ِِف  افسَّ ِمِْغَ  ُؿ ْٗ ٚ فَِْٔزَداُدوا اْدُ ًٕ عَ  إِيََم  . {1:افٍتحً}[ إِيََمِِنِؿْ  مَّ

ـَ  ]:قال اهلل .5 ؿُ  َؿَٚل  افَِّذي ُس  ََلُ َس  إِنَّ  افَّْٚ قاْ  َؿْد  افَّْٚ ًُ ؿْ  ََجَ ُُ ًٚ  َؾَزاَدُهؿْ  َؾْٚخَنْقُهؿْ  فَ  اهللُّ  َحْسُبَْٚ َوَؿٚفُقاْ  إِيََمٕ

ؿَ  ًْ
 . {273:ظّران آلً}[ اْفَقـُِٔؾ  َوِٕ

ـَ  َوَيْزَدادَ ]:قال اهلل .6 ٚ آَمُْقا افَِّذي ًٕ  { .11:إحزابً}[ إِيََم

 :النبوية ةالسن من األدلة

 ِلم هِ  َوَمَنعَ  ِلم ِه، َوَأْعَطى ِلم ِه، َوَأْبَغَض  ِلم ِه، َأَحب   َمنْ » :قىاؿًىًأىن وًيًًالم وًًًرىسيكؿًًًعىفًًٍأيمىامىةى,ًأىًبيًعىفًٍ .1
يَمانَ  اْسَتْكَملَ  َفَقدِ   .(1)" «اإلِْ

ٍيرىةى,ًأىًبيًعىفًٍ .2   .(2) «ُخُمًقا َأْحَسُنُهمْ  ِإيَماًنا ْؤِمِنينَ اْلمُ  َأْكَملُ » :الم وًًًرىسيكؿًيًقىاؿًى:ًقىاؿًىًىيرى
ىًفىقىدًًٍىىذىاًأىم ا:ًسىًعيدًوًأىبيكًقىاؿًى .3 مىٍيوًًًمىاًقىضى ًيىقيكؿًيًًاهللًًًرىسيكؿًىًسىًمٍعتًيًعى  ُمْنَكرًا ِمْنُكمْ  أيرَ  َمنْ »:

يَمانِ  َأْضَعفُ  َوَذِلكَ  َفِبَقْمِبِه، عْ َيْسَتطِ  َلمْ  َفِإنْ  َفِبِمَساِنِه، َيْسَتِطعْ  َلمْ  َفِإنْ  ِبَيِدِع، َفْمُيَغيٍّْرعُ   ". (3)«اإلِْ
 

                                                           
,ًقاؿًعنوًالماـً(ُْٖٔ)كنقصانو,ًحديثًرقـًاإليمافًزيادةًعمىًالدليؿًبابًأخرجوًأبكًداكدًفيًسننو,ًكتابًالسنو,(ُ)

ًاألزدمًعمركًبفًشدادًبفًبشيرًبفًإسحاؽًبفًاألشعثًبفًسميمافًداكدًأبك,ًداكدًأبيًسنف؛ًصحيحًحديث اللباني
ً.بيركتً-العصريةًالمكتبة:ًالناشر,ًالحميدًعبدًالديفًمحييًمحمد:ًتحقيؽ(ًىػِٕٓ:ًفيالمتًك)ًالسًٍّجٍستاني

,ًقاؿًعنوًالماـً(ِْٖٔ)كنقصانو,ًحديثًرقـًاإليمافًزيادةًعمىًالدليؿًبابًأخرجوًأبكًداكدًفيًسننو,ًكتابًالسنو,(ِ)
ً.حسفًحديث اللباني

,ًكينقصًيزيدًاإليمافًكأفًاإليماف,ًمفًالمنكرًعفًالنييًككفًبيافًباب,ًاإليمافًكتاب,ًصحيحوًفيًمسمـًأخرجو(ّ)
ًالحجاجًبفًمسمـًًاهللًرسكؿًإلىًالعدؿًعفًالعدؿًبنقؿًالمختصرًالصحيحًالمسند"ًمسمـًصحيحً(؛ْٗ)رقـًحديث

ً.طبعةًرقـًبدكف,ًبيركتً–ًالعربيًالتراثًإحياءًدار:ًالناشرًقيالباًعبدًفؤادًمحمدًتحقيؽ,ًالنيسابكرم



ْٗ 

 

َوَلْو َكاَنْت َتُكوُن ُقُموُبُكْم َكَما َتُكوُن ِعْنَد الذٍّْكِر، َلَصاَفَحْتُكُم اْلَماَلِئَكُة، َحت ى : " اهلل رسولًوقال .ْ
ً.(ُ)ُتَسمٍَّم َعَمْيُكْم ِفي الطُُّرِد"

"كاإليمافًيتفاكتًكؿًأفًاليمافًيزيدًكينقصًحيثًيقكؿًًكالشيخًرحموًاهللًيكافؽًالسمؼًفيًالق

ًخيرًكضعفاًنًقكةًن ًالحالتيف ًكمتا ًفي ًالمؤمفًً؛كىك ًمف ًاهلل ًالي ًاحب ًالقكم ًكاف ًكأف ًباهلل ًصمو ألنو
ً.ً(ِ)الضعيؼ"

ًبالحبًإلفًاإليمافًلًيكمؿًإ"ًثـًربطًالشيخًبيفًاإليمافًكحبًهللًكحبًالرسكؿًحيثًيقكؿ:
ًاهللًاليوًكًالحقيقيًحبًاهلل ًىؤلءًببعضًاإليمافًبمغًكلقدً(ّ)ً"حبًرسكلوًكحبًالشريعةًالتيًأكحاىا

 .(ْ)ً"يقينناًازددتًلماًالحجابًعنٍّيًكيًشؼًلك:ً"فيياًقاؿًدرجةًإلىًالصحابة

منيـًًاًنكقدًنقؿًقكؿًاإلماـًالبخارمً"لقيتًأكثرًمفًألؼًرجؿًمفًعمماءًاألمصارًفماًرأيتًأحد
فيًتعريؼًًالسمؼفًالشيخًرحموًاهللًًقدًكافؽًأفنجدًً(ٓ)كعمؿ,ًيزيدًكينقصً"يختمؼًأفًاإليمافًقكؿً

ًاإليمافًكادخاؿًالعمؿًفيًاإليمافًكقكلوًبزيادةًاليمافًكنقصانو.

                                                           
ً.(َِٕٓرقـً)ًأخرجوًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًالتكبة,ًبابًفضؿًالذكرًكالفكر....حديثً(ُ)
ًً.(ُٔباقةًالزىر,ًالسيدًسابؽً)ص:(ِ)
ً.(ُٔالسيدًسابؽً)ًص:ً,العقائدًاإلسالمية(ّ)
ً.(ًَّٖ)ص:ًعقيؿال,ًالحركةًالسالميةًالدعكةًاعالـمفًًً(ْ)
(,ًكقدًكجدتًاستدلؿًالشيخًبقكؿًالماـًالبخارمًفيًفتحًالبارمًشرحًصحيحًالبخارم,ًِٗاسالمنا:ًالسيدًسابؽ)ًص:(ٓ)

)ً,ًسنةًالنشربيركتً-دارًالمعرفةًً,الباقيًعبدًفؤادًمحمد:ًكأحاديثوًكأبكابوًكتبوًرقـ(ًًًْٕ/ُابفًحجرًالعسقالني)ً
ً.ق(ُّٕٗسنةً
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 المطمب الثاني

 الفرد بين االسالم واإليمان

ككافًً,اهللًفماًكجدتوًيفرؽًبيفًمعنىًاإلسالـًكمعنىًاإليمافًوبًالشيخًرحمتًىفيًكًيًبعدًالنظر
ًرحم ًكجدتو ًكلكف ًالمفظيف, ًكال ًبيا ًكيراد ًالمفظيف ًاحد ًكمعنيًًويطمؽ ًاإلسالـ ًمعني ًبيف ًيفرؽ اهلل

ًيقاؿًً,ًحيثًقاؿاإليمافًفيًالمغةًفقاؿًفيًكتابًدعكةًاإلسالـ "اإلسالـًفيًالمغةًالخضكعًكالنقياد,
ـِ اهللِ َيبْ ًنقاد,ًكمنوًقكؿًاهللًافالفًأسمـ,ًامًخضعًًك ْرَ ِدي ٌَ ََمَواِت َوإَْرِض ]َأَؾ ـْ ِِف افسَّ َؿ َم َِ قَن َوَفُف َأْش ٌُ

ًُقَن[ ِْٔف ُيْرَج ْرًهٚ َوإَِف ـَ " {31}آل عمران: َضْقًظٚ َو
(ُ)ًً

لًًمًصدؽًبوًتصديقاًنأمفًبالشيءًآكقاؿًعفًمعنىًاإليمافً"ًكاإليمافًبمعنيًالتصديؽًيقاؿً
ً.(ّ)إيمافًكعمؿكقدًعنكفًالشيخًعنكافًاإلسالـًً,(ِ)ً"ريبًفيوًكلًشؾًمعو

ًكاً ًمف ًأكثر ًقاؿ ًمنيـكقد ًكاحد ًبمعنى ًكاإلسالـ ًاإليماف ًأف ًالسمؼ ًمف ًالثكرمًسفيافًحد
ً.ً(ْ)البرًعبدًكابفًكالمزنيًكالبخارم

كىذاًقكؿًجماعةًمفًً,اإلسالـًكاإليمافًمختمفافًفيًالمعنىالذمًعميوًالدليؿًالقكمًأفًلكفًًك
ًكقكؿ ًزيد ًبف ًكحماد ًمالؾًكقتادة ًالدلًبفًحنبؿًأحمدًلإلماـًالسمؼًمنيـ ًىذه ًكمف ًىذاًة عميًقكة

ً-:القكؿ

ً

ً

ً

                                                           
ً.(ُّ:)صالسيدًسابؽ(ُ)
ً.(ٔ)ًص:ً,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالمية(ِ)
ً.(ٔ)ًص:ًًالمصدرًالسابؽ(ّ)
ًبفًرجبًبفًأحمدًبفًالرحمفًعبدًالديفًزيف:ًالمؤلؼ,ًالكمـًجكامعًمفًحديثاًخمسيفًشرحًفيًكالحكـًالعمـكًجامع(ْ)

ً–ًالرسالةًمؤسسة:ًاشرالنً,باجسًإبراىيـً-ًاألرناؤكطًشعيب:ًالمحقؽ,ً(َُٕ/ًُ)ً,البغدادمًالسىالمي,ًالحسف,
ً.ـًََُِ-ًىػًُِِْالسابعة,:ًالطبعةً,بيركت
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 -:أواًل: من القرآن

ْؿ[ قول اهلل .1 ُُ ُِقبِ َْٚ َوَدَّٚ َيْدُخِؾ اإِليََمُن ِِف ُؿ ّْ َِ ـْ ُؿقُفقا َأْش
ِمُْقا َوَفُِ ْٗ ْ ُت ِٝ إَْظَراُب َآَمَّْٚ ُؿْؾ ََل  ]َؿَٚف

 .(1) اإلسالـمًأنكـًماًزلتـًبعدًفيًرتبوًأ  {21}اِلجرات:

ِمَِْٚت[  : قكؿًاهلل .2 ْٗ ِمَِْغ َواُد ْٗ َغ َواُدْسََِِمِت َواُد ِّ فقدًعطؼًاإليمافًعمىًً {33}إحزاب:]إِنَّ اُدْسِِ
 .(ِ)اإلسالـًكالشيءًلًيعطؼًعمىًنفسوًفعمـًأفًاإليمافًمعنيًزائدًعفًاإلسالـ

 ثانيًا: من السنة

ًالن ًبيً .1 قًى كىافى ًاٍلمى ؿى  ."(3)الس الُم َعَمى َأْهِل الدٍَّياِر ِمَن اْلُمْؤِمِنيَن َواْلُمْسِمِميَن  :"َقالَ  اًبرًىًإذىاًدىخى

ًأىًبيًو,ًقىاؿًىًعىفًٍ .2 ,ًعىٍف ًٍبًفًسىٍعدو َقْسًما، َفُقْمُت: َيا َرُسوَل اهلِل، َأْعِط ُفاَلًنا  َقَسَم َرُسوُل اهلِل ً:عىاًمًر

ِإنٍّي »، ُثم  َقاَل: «َأْو ُمْسِممٌ »َأُقوُلَها َثاَلثًا، َوُيَردٍُّدَها َعَمي  َثاَلثًا « َأْو ُمْسِممٌ : » َفِإن ُه ُمْؤِمٌن، َفَقاَل الن ِبيُّ 
مرتبوًًفالحديثًدؿًعمىًأف (4)"«أَلُْعِطي الر ُجَل، َوَغْيُرُع َأَحبُّ ِإَلي  ِمْنُه، َمَخاَفَة َأْن َيُكب ُه اهلُل ِفي الن ارِ 

 تبةًاإلسالـًكمفًبمغًمرتبةًاإلسالـًليسًبالضركرمًأفًيككفًبمغًمرتبةًاإليماف.اإليمافًأعمىًمفًمًر
ذات يوم  بينما نحن عند رسول اهلل "  حديثًجبريؿًالمشيكرًالذمًيركيوًعمرًبفًالخطاب .3

إذ طمع عمينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، ال نرى عميه أثر السفر وال نعرفه، حتى 
فأسند ركبته إلى ركبته ووضع كفيه عمى فخذع ثم قال: يا محمد أخبرني عن  اهلل جمس إلى رسول 

اإلسالم، ما اإلسالم؟ قال : أن تشهد أن ال إله إال اهلل وأن محمدا رسول اهلل وتقيم الصالة وتؤتي 
قال عمر: فعجبنا له يسأله  ؛الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيال. قال: صدقت

اإليمان أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه  : فقال: يا محمد أخبرني عن اإليمان ما اإليمان؟ قال يصدقه.و 

                                                           
ًالمقدسي(ُ) ًالغني ًالحافظًعبد ًالمؤتسيًشرحًعقيدة ًالبدر,ً:تذكرة ًالرزاؽ ًًعبد ًً(ُّْ)ص: ًكالتكزيع ً–غراسًلمنشر

ً.(ـََِّ-قُِْْ)الكلىً:الطبعةً,الككيت
ًالحجةًفيًبيافًالمحجةً(ِ) ًدارًتحقيً(ًِْْ:ص)ًإسماعيؿًبفًمحمد,: ًبفًربيعًبفًىادمًعميرًالمدخمي, ؽًمحمد

ً.(ـًُٗٗٗ-ىػًًُُْٗ)الطبعةًالثانيةً,الرياضً–الرايةً
ً.(ْٕٗرقـ:ً)اخرجوًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًالكسكؼًبابًماًيقاؿًفيًدخكؿًالقبكرًكالدعاءًألىموًحديثً(ّ)
ً.(َُٓرقـً:)...ًحديثًًاخرجوًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًاليماف,ًبابًتألؼًقمبًمفًيخاؼًعمىًايمانو.ً(ْ)
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 ..."ورسمه واليوم اآلخر والقدر كمه خيرع وشرع. قال : صدقت .
سالـًبغيرًجابًعفًاإلأًفالنبيًً(1)

 .,ًكىذاًيدؿًعمىًاختالفيماإليمافجابًعفًاأماً
 .(2)( َتَوك ْمتُ  َوَعَمْيكَ  آَمْنُت، َوِبكَ  َأْسَمْمُت، َلكَ  الم ُهم  ) :فيقكؿالميؿًًمفًيدعكًًالنبيًكاف .4
ًبمعنيً .ٓ ًاإلسالـ ًإذ ًغيرًمعنيًاإليمافًفيًالمغة كالخضكعًكاإليمافًًالستسالـإفًمعنيًالسالـ

 .(ّ)بمعنيًالتصديؽًكالقرار
نى؛ًإلًأفًالجمعًبينيـًأكلىًكبرغـًمفًرجحافًقكؿًمفًقاؿًأفًاإلسالـًكاإليمافًمختمفافًفيًالمعً
ًذكرًفإنيما ًًإذا ًمعنىًاإليماف,ًاإليمافًكاإلسالـ ًغير ًمعنىًاإلسالـ ًافردًًفيًنفسًالسياؽًكاف ذا كا 
كحكمةً,ً,ًكاذاًافترقاًاجتمعاا,ًفيـًمفًبابًإذاًاجتمعاًافترقكافًبنفسًالمعنىاآلخرًمنفصؿًعفًاحدىـً

ً.كنظائرهكماًفيًالفقيرًكالمسكيفً
قىاًاٍجتىمىعىا,ًنيً"قاؿًالسفاري ذىاًاٍفتىرى قىا,ًكىاً  ًاٍلفىًقيًرًكىاٍلًمٍسًكيًفًًإذىاًاٍجتىمىعىاًاٍفتىرى ًكىاٍسـً ـي ٍسالى ًكىاإٍلً يمىافي فىاإٍلً

اًًإلىىًتىٍعًري ًًمٍنييمى ًكىاًحدو ًكيؿُّ ًبىٍينىييمىاًاٍحتىاجى ذىاًقيًرفى ,ًكىاً  ري ًًفيًوًاآٍلخى ؿى ديىيمىاًدىخى ًيًىفىًإذىاًأيٍفًردىًأىحى وي,ًفىًإذىاًؼو خيصُّ

ًاٍلعىمًى ـيًًجٍنسي ٍسالى ًتىٍصًديًؽًاٍلقىٍمًب,ًكىاإٍلً يمىاًفًًجٍنسي ًفىاٍلميرىاديًًباإٍلً ـً ٍسالى يمىاًفًكىاإٍلً ًاإٍلً ًبىٍيفى ً(ْ)."ؿًًقيًرفى

 

                                                           
ًعفًاليمافًكالسالـًأً(ُ) ًكسمـ ًالنبيًصمىًاهللًعميو ًبابًسؤاؿًجبريؿ ًكتابًاليماف, ًالبخارمًفيًصحيحو, خرجو

افًكالسالـًكالقدرً(ً؛ًكاخرجوًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًاليماف,ًبابًمعرفةًاليمَٓكالحسافًكالساعةًحديث)ًرقـ:ً
ً.(ٖحديثً)رقـ:

كحديثًرقـ)ًً,(َُُِديثًرقـً)ًأخرجوًالبخارمًفيًصحيحو,ًكتابًالجمعة,ًبابًالتيجدًبالميؿًحمتفؽًعميو:ً(ِ)
كأخرجوًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًصالهًالمسافريفًكقصرىا,ًبابًالدعاءًفيًالميؿ,ًحديثًً(ً؛ِْْٕ)ًً(ًكرقـّٖٕٓ
ً.(ُِٕٕكحديثًرقـً)ً(ًٕٗٔرقـً)

ً,ًالسيدًسابؽالدعكةًالسالميةً:انظرًك(, 17/813) أيضا   َظزأ, (3;8/:1تٓذيب انهغت, يحًذ األسْزي ) انظر:(ّ)
ً.(ٔ)ص:,ًالسيدًسابؽ(ًالعقائدًالسالميةُّ)ص:ً

ًسالـًبفًأحمدًبفًمحمدً,المرضيةًالفرقةًعقدًفيًالمضيةًالدرةًلشرحًاألثريةًاألسرارًكسكاطعًالبييةًاألنكارًلكامع(ْ)
ً.ـًًُِٖٗ-ًىػًًَُِْ-ًالثانية:ًالطبعة,ًدمشؽً–ًبتياكمكتًالخافقيفً,ًمؤسسة(ًَّْ/ًُ)الحنبميًالسفاريني
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 المطمب الثالث

 مكانة العمل من االيمان

ً,ًفاإليمافًعندًأىؿًالسنةًاعتقادًييعدًالعمؿًجزءًلًيتجزءًمفًاإليماف كقكؿًكعمؿ,ًاعتقادًجاـز
معًالرضىًكالتسميـًبكؿًًكيقيفًمطمؽًبكؿًماًثبتًبالضركرةًأنوًمفًعندًاهللًعمىًلسافًرسكؿًاهللً

ماًجاءًمفًعندًربو,ًثـًيمزموًإعالفًىذهًالعقيدةًبالقكؿًبالمسافًفيكًترجموًلماًفيًالقمبًمفًإيماف,ًثـً
قرار,ًكعمؿ.ًً(ُ)ؿًالسنةًكالجماعةالعمؿًباألركاف,ًكىذاًالمعنىًالذمًعميوًجميكرًأى ًتصديؽ,ًكا 

برازًالقكلًالكامنةًفيًالنفسًالنسانيةف ظيارًالمكاىب,ًكا  تقانوًكا  قاؿًاهللًًكماًًإحسافًالعمؿ,ًكا 
ً: ٌٍء َؿِدير ؾِّ ََشْ ـُ ُِْؽ َوُهَق َظَذ  َِٔدِه ادُ ُِقَ *]َتَبَٚرَك افَِّذي بِ َْٔب

ََٔٚة فِ َؼ اْدَْقَت َواِْلَ َِ ًل افَِّذي َخ َّ ـُ َظ ْؿ َأْحَس ُُ ْؿ َأيه ـُ

قر ٍُ ٌَ ِزيُز افْ ًَ ذاًلـًيحقؽًىذهًالغايةًفيكًفيًخسرًكنقص,ًًكىكًدليؿًفالحًالمؤمف, {1/2 }ادِؽ: [َوُهَق اْف كا 

ًَْكِ :ً كيعرضوًلمضالؿًكالشقاءًقاؿًاهلل ل ُخْسٍ *]َواف ٍِ َٕسَٚن َف ٚ*إِنَّ اإْلِ ُِقا افهَّ ِّ ـَ آَمُْقا َوَظ َّٓ افَِّذي ِٚت إِ ِِلَ

ْزِ  ؼِّ َوَتَقاَصْقا بِٚفهَّ ً.ً(ِ)ًافًك{شقرة }[ َوَتَقاَصْقا بِِْٚلَ

ؾٍّ  :ً منزلةًالنسافًعندًاهللًبقدرًماًقدـًمفًعمؿًقاؿًاهللكلذلؾًيكضحًالشيخًأفً ُُ ]َوفِ

قَن[  ُّ َِ َٓ ُيْي ْؿ َوُهْؿ  ْؿ َأْظََمََلُ ُٓ َٔ َُٔقؾِّ
ُِقا َوفِ ِّ َّٚ َظ قاؿًً؛بؿًكليسًلمجنوًسبيؿًسكلًالعمؿً {29}إحَٚف:َدَرَجٌٚت ِِم

ُِقَن[ ً  :اهلل َّ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ قَهٚ بََِم  ُّ ُٜ ُأوِرْثُت ُؿ اجَلَّْ ُُ ِْ ُٕقُدوا َأْن تِ  {13}إظراف:]َو
(ّ)ً.ً

ً ًالشيخ ًيقكؿ ً"كليذا ًفيًاآلياتًالقرآنية ًألًمقركناًنيأتيًاإليماف ًالصالح, ًإذاًبالعمؿ فًاإليماف
ً.(ْ)"عقيماًنًاًنتجردًعفًالعمؿًكافًإيمان

                                                           
ًىذاًمفًفيخرجًكالجماعة؛ًالسنةًألىىؿًاألخصًالمعنىًىكًنيجيـًكىذاًعمىًسارًكمفًالصالحًالسمؼًىـًالسنةًأىىؿ(ُ)

ًمفًكغيرىـً.ً.كالرافضةًكالمرجئة,ًكالمعتزلة,ًكالقدرية,ًكالجيمية,ًكالخكارج,ًاألىىكاء,ًكأىىؿًالمبتدعةًطكائؼًكؿًالمعنى
ًالحميدًعبدًبفًاهللًعبدً,كالجماعةًالسنةًأىؿًالصالحًالسمؼًعقيدةًفيًالكجيز,ًأنظر:ًمسمكيـًسمككاًممفًالبدعًأىىؿ

ًكالدعكةًكاألكقاؼًاإلسالميةًالشؤكفًكزارة:ًالناشرً,الشيخًآؿًالعزيزًعبدًبفًصالح:ًكتقديـًمراجعةً,(ّٗ/ًُ)األثرم
ًاألكلى.:ًكديةًالطبعةالسعًالعربيةًالمممكةً-ًكاإلرشاد

ً.كماًبعدىاً(ُّّ:صً),ًالسيدًسابؽعناصرًالقكةًفيًالسالـً:انظر(ِ)
ً.(ُّٓ:ص)المصدرًالسابؽًً(ّ)
ً.(ّٔ)ًص:ً,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالمية(ْ) 



ْٓ 

 

ًإ ًالشيخ" ًقاؿ ًببعضًكما ًالتفريؽًبيفًاإليمافًكالعمؿًلرتباطيما فًاإليمافًكالعمؿًكلًيمكف
ً.(ُ)مرتبطافًبعضيماًببعضًكأفًدعكلًاإليمافًبدكفًعمؿًكذبًمحض"

ًالشيخًكً ًكرقيياًيبيف ًاألمـ ًنيضة ًالعمؿًفيًبناء ً"أىمية ًالشيخ: ًحيثًيقكؿ ًالعمؿًىكًكاً , ف
كـًعميياًبناءًالسالـ,ًكعميياًتشادًحضارتو,ًكأنوًلًإسالـًلمفردًكلًلمجماعةًإذاًتجردًالدعامةًالتيًيق

ً.(ِ)ً"عنوًالعمؿ

ًاهلل ًحتىًيصؿًإلىًتحقيؽًرضا كبيذاًيقكؿًالشيخً"ً,كعمىًاإلنسافًأفًيرتقيًبإيمانوًكعممو
رلًأفًالخيرًكالسعادةًعفًالمذائذًالدنيا,ًكييات,ًكيرتفعًعفًالشيكات,ًكيستكبرًيسمكًاإلنسافًعفًالماد

لخيرًنفسو,ًكلخيرًأمتو,ًًفيًالنزاىةًكالشرؼ,ًكتحقيؽًالقيـًالصالحة,ًكمفًثـًيتجوًالمرءًاتجاىاًتمقائياًن
ًالناسًجميعاًن ًالسرًفيًكلخير ًىك ًكىذا ًإالعمؿًالصالحًبًاقتراف, ًإذ ًكفركعًباإليماف, نوًجميعًشيعبو,

ْؿ بِِ٘يََمِِنِْؿ ]:ً قاؿًاهللًاألصؿًالذمًتصدرًعنوًكتتفرعًمنو" ُ ِٚت َُّيِْدُّيِْؿ َرِبه ِِٚلَ ُِقا افهَّ ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ إِنَّ افَِّذي

ًِِٔؿ[ ِت افَّْ ُؿ إَِْنَُٚر ِِف َجَّْٚ ِٓ تِ ـْ ََتْ ِري ِم  {9}يقٕس:ََتْ
ً(ّ).ً

ً ًبالعمؿ ًمربكط ًًارتباطكاإليماف ًبالمقدمة ًالنتيجة ًالشيخكما ًكاليًيقكؿ ًحقيقةً" ًىك ًباهلل ماف
ًالنتيجةًًكلبوًالسالـ ًارتباط ًبو ًمرتبط ًكىك ًاليماف ًليذا ًالعممي ًالمظير ًىك ًاهلل ًسبيؿ ًفي الجياد

ً.(ْ)ً"بمقدماتيا

َٜ َوَجِٚهُدوا ]قاؿًاهللفسرًالشيخًمعنيًالكسيمةًفيًًك َِ ِْٔف افَقِشٔ قا إَِف ٌُ قا اهللَ َواْبتَ َُ ـَ َآَمُْقا اتَّ ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيه

ْؿ تُ  ُُ َِّ ًَ ُِِحقنَ ِِف َشبِِِِٔف َف الصحيحةًغيرًًكليسًلمكسيمةًمعنىًفيًكتابًاهللًكسنةًرسكلو" {13}املائدة:[ ٍْ
حدًقربًاهللًبغيرًىذهًأألنيماًالمزكيافًلألنفسًكلًيناؿًً؛اإليمافًكالعمؿًالصالحًإذًمدارًالنجاةًعمييما

ً.(ٓ)ً"التزكية

                                                           
ً.(ِٕ:ص)ً,ًالسيدًسابؽباقةًالزىر(ُ)
ً.(ُّٖ:صً),ًالسيدًسابؽعناصرًالقكةًفيًالسالـ(ِ)
ً.(ًُٓ:ص)المصدرًالسابؽ(ّ)
ً.(ْٕ:ص)ًسابؽًالسيد,ًكتابًباقةًالزىر(ْ)
ً.(ّٔ:ص)المصدرًالسابؽً(ٓ)



ٓٓ 

 

"كليذاًكثرًفيًالقرافًالكريـًًكالعمؿًالصالحًثمرةًمفًثمارًاإليمافًكأثرًمفًأثارهًكماًقاؿًالشيخ
ً.(ُ),ًكأثرًمفًأثارههألنوًثمرًمفًثماًرًيمافًبالعمؿًالصالح؛اقترافًاإل

فيًكثيرًمفًًإفًاهللًتعالىًقرفًفيًكتابوًبيفًاإليمافًكالعمؿًالصالحمفًخالؿًماًسبؽًيتبيفً
ًتثمرًلًالتيًكالشجرةًككاف,ًعقيماًنًإيماناًكافًالعمؿًعفًتجردًإذاًاإليمافقاؿًالشيخ"ًً؛اآلياتًكليذا

ـَ َآَمُْقا ًفاهللًكعدًالذيفًامنكاًكعممكاًالصالحاتًبالمغفرةًقاؿًاهللًً(ِ)"ظالًنًتمدًكل,ًثمراًن ]َوَظَد اهللُ افَِّذي

َرٌة َوَأْجٌر َظئٌِؿ[  ٍِ ٌْ ْؿ َم ِٚت ََلُ ِِٚلَ ُِقا افهَّ ِّ  . {9}ادٚئدة:َوَظ

                                                           
ً.(ًِٕ:ص)ًسابؽًالسيد,ًكتابًاسالمنا(ُ)
ً.(ّٔالسالمية)ًص:ًالعقائدً(ِ) 



ٓٔ 

 

 المطمب الرابع

 ثمار اإليمان

ًفيًحياةًً,اًنإفًلإليمافًآثاًر ًآثارىا ًفكؿًركفًمفًأركافًاإليمافًتثمر كثمارًعظيمةًكمتعددة,
ًلـًيقً؛أكًحتىًفيًالمجتمعالمسمـً رفًتألنوًإذاًصمحًالفردًصميحًالمجتمعًكلًيككفًلإليمافًثمارًإذا

ًلـًتتحقؽًىذهًالثمار؛ًفبسببًبالع ذا ًكماًىكًمشاىدًفيًحاؿًالمسمميفًضعؼًاإليمافمؿًالصالح,ًكا 
ًنجدًثمارًاإليمافًكحالكتو.كيكـًيعكدًالمسممكفًإلىًاهللًعكدةًصادقة,ًًاليكـً,

ً-ىذهًالثمراتًفبيفًأفًاإليمافًلوًثمارًمتعددةًمنيا:ًكجكاىرًلذلؾًحاكؿًالشيخًأفًيمتقطًدرر

 .تحرر النفس من سيطرة الغير .1
ًالمعرفةًطريؽًفعًكتطييرىاًنفسألاًتزكيةًسالـ,اإلًرسالةًإليياًترميًالتيًالغايةيقكؿًالشيخًإفً"

قامتياًالنسانيةًالركابطًكتدعيـًكعبادتو,ًباهلل ًكالعدؿ,ًكالمساكاةًكالخاءًكالرحمةًالحبًأساسًعمىًكا 
ً.ثمارًتحررًالنفسًمفًسيطرةًالغيركمفًىذهًالً(ُ)"كاآلخرةًنسافًفيًالدنياإليسعدًاًكبذلؾ

ً ًالذم ًأف ًًأعاؽكبيف ًالبشرية ًلمغيرىك ًيقكؿًكالعبكدية,ًالخضكع ً"ًحيث ًعكؽًالشيخ كالذم
ًسياسيانً ًالستبداد ًأكاف ًسكاء ًلالستبداد, ًالخضكع ًىك ًالرقي ًكبيف ًبينيا ًكحاؿ ًالنيكض, ًعف البشرية

ً.(2)"لرجاؿًالديفًكالكينكتًكينكتياًنًاًنلمحكاـًكالرؤساء,ًأـًاستبداد

ًأطمؽقضىًعمىًالعبكدية,ًيقكؿًالشيخ"ًفاإلسالـًقضيًعمىًىذاًاألسر,ًًكفاإلسالـًىكًالذمً
ً.(3)الًنطكيًىؤلءًالمستبديفًالتيًلزمتوًقركناًنسيطرةًمفًًإلنسافاًيةحًر

ً

ً

                                                           
ً.(َُ/ًُ)ً,ًالسيدًسابؽفقوًالسنة(ُ)
ً.(ُّ)ص:ً,ًالسيدًسابؽعناصرًالقكةًفيًاإلسالـ(ِ)
ً.(ًْٔ)ًص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةً(ّ)



ٕٓ 

 

ًالنافعًألكذلؾً ًالضار ًالمحييًالمميتًالخافضًالرافع فًاإليمافًيقتضيًاإلقرارًبأفًاهللًىك
ًالمانع, ًقدًرًالمعطي ًعال ًميما ًلمبشر ًليس ًأنو ًلإلنساف ًاإلسالـ ًشأنهفبيف ًكعظـ ًيًىًو, ًإليًسًيأف كؽ
ً.(ُ)اهللًأفًيعطيوًإياه,ًكماًالبشرًإلًخمؽًمثموًادرًأمنعًعنوًماًياهللًمنعو,ًأكًأفًًدااإلنسافًماًأًر

ا ]ًً ؿًاهللبقًكًكاستدؿ ْؿ ََضًّ ِٓ ِس ٍُ ْٕ َ ِٕ قَن  ُُ ِِ ّْ َٓ َي قَن َو َُ َِ قَن َصًْٔئٚ َوُهْؿ َُيْ َُ ُِ َٓ ََيْ  ًٜ ـْ ُدوِِٕف َآَِلَ ُذوا ِم َ َواَّتَّ

قَن َمقْ  ُُ ِِ ّْ َٓ َي ٚ َو ًً ٍْ َٕ  َٓ ُُٕنقًراَو  َٓ ًَٔٚة َو َٓ َح   {3}افٍرؿٚن:[ ًتٚ َو

فاإليمافًعمؿًعمىًكماًحذرًاليمافًمفًالستبدادًكالسيرًخمؼًالخرفاتًحيثًيقكؿًالشيخً"ً
ًً(ِ) "نسافًمفًالخرفاتًكاستبدادًالممكؾًكحثًعميًتطييرًالرضًمفًالكفرًكالفسادتحذيرًاإل

ذاًتحررتًالنفسًمفًعميوًباإليمافً"ًكماؿًالبشرمحدًأفًيصؿًاليًالأكيبيفًالشيخًأنوًإذاًارادً كا 
أخذتًطريقياًإلىًالكماؿًدكفًأفًيعكقياًعائؽًأكًيصدىاًعفًغايتياًصادً..ًإفًالذمًً,سيطرةًالغير

ًالستبدادً ًأكافًىذا ًسكاء ًالخضكعًلالستبداد ًالرقيًىك ًكبيف ًبينيا ًالنيكضًكحاؿ ًعف عكؽًالبشرية
ًىذاًعمىًقضىًالحقيقةًىذهًاإلسالـًكبتقرير ادناًكينكتيناًلرجاؿًالديفاستبدادًالحكاـًكالرؤساءًأـًاستبد

 ."ًً(ّ)ًطكيالًنًلزمتوًالتيًالمستبديفًسيطرةًمفًاإلنسافًحريةًكأطمؽًاألسر

ًالطريؽًقاؿًاهللرآكقدًجاءتًتكجيياتًالق ًالمنيج,ًكمكضحوًىذ ً :ًفًراسموًلإلنسافًىذا
َؼ افسَّ  َِ ـْ َخ ْؿ َم ُٓ َْٖفَت ـْ َش

ـْ ُدوِن اهللِ إِْن َأَراَدِِنَ اهللُ بُُِضٍّ َهْؾ ]َوَفئِ َـّ اهللُ ُؿْؾ َأَؾَرَأْيُتْؿ َمٚ َتْدُظقَن ِم قُف َُ َٔ  ََمَواِت َوإَْرَض َف

ُؾ  َـّ ِْٔف َيَتَق َِ تِِف ُؿْؾ َحْسبَِل اهللُ َظ ُٚت َرْْحَ َُ َـّ ُِمِْس ٍٜ َهْؾ ُه ِه َأْو َأَراَدِِن بَِرْْحَ ُٚت َُضِّ ٍَ ِٚص ـَ َـّ  ُِقَن[  ادُ ُه ِـّ مر:َتَق  .{38}افزه

ًحيثًيقكؿًالشيخً" ًتحررًاإلنسافًمفًالعبكدية ًىك ًفضيمة ًأنوًفضائموًأعظـًكمفإفًأعظـ
ًالحقيقيًالعزًىكًكىذاًألجميـ,ًكالعمؿًكرجائيـًكخكفيـًبيـًكالتعمؽًالمخمكقيفًرؽًمفًالعبدًيحرر

                                                           
"االيًاٌ باهلل"  أَظز يقال نهشيخ انسيذ سابق بعُٕاٌ ,(ُِ)ص:ًسابؽًالسيد ,عناصرًالقكةًفيًاإلسالـ(ُ)

http://www.ansaralsonna.com/web/play-1666.htmlً

ً.(َّ)ص:ًانسيذ سابق  ,اسالمنا(ِ)
"االيًاٌ باهلل"  ٌأَظز يقال نهشيخ انسيذ سابق بعُٕا,(ُِ)ص:ًانسيذ سابق  ,عناصرًالقكةًفيًالسالـ(ّ)

http://www.ansaralsonna.com/web/play-1666.htmlً



ٖٓ 

 

ًإليو,ًإلًينيبًكلًإياه,ًإلًشىغيًكلًاهسًكًيرجكًلًهلل,ًمتعبداًنًمتألياًنًذلؾًمعًالعاليًكيككفًكالشرؼ
ً.(1)ًنجاحو"ًكيتحقؽًفالحوًيتـًكبذلؾ

؛ًفالمسمـًنكاعًالعبكديةًلغيرًاهللًأفاإلسالـًحرصًكؿًالحرصًعمىًتحررًالنفسًالبشريةًمفًجميعً
ركعًحينماًضربًلناًأً(ِ)ً,ًكماًقاؿًربعيًبفًعامرالذمًفيًقمبوًإيمافًلًيغشىًكلًيخاؼًإلًاهللًكحده

ًدخؿًعمىًرستـًعفيًًاألمثمة ًالمسمـ,ًكذلؾًعندما ًفقاؿًزة ًسألوًمفًأنتـ؟ ًالفرس,ًكذلؾًًعندما قائد
ًكمفًإلىًسعتيا,ًالدنياًضيؽًكمفًاهلل,ًعبادةًإلىًالعبادًعبادةًمفًشاءًمفًلنخرجًابتعثناًاهللربعيً"
 .(ّ) ..."اإلسالـًعدؿًإلىًاألديافًجكر
ً,الناسًالناسًكيعبدً,الناسًالناسًيتعبدً-اإلسالميًالمنيجًغيرً-منيجًكؿًفيًيقكؿًسيدًقطب:ًك
ً.(ْ) "شريؾًبالًكحدهًاهللًعبادةًإلىًالعبادًعبادةًمفًالناسًيخرجً-كحدهً-اإلسالميًالمنيجًكفي

 .(ٓ)اإليمان يبعث في النفس روح الشجاعة واالقدام  .ِ
إليمافًا رحموًاهللً"ًيقكؿًالشيخىمـًكنفكسًالمؤمنيف,ًًىكًالذمًيعمؿًعمىًأعالءإفًاإلسالـً

كىكًالذمًأعمىًىميـ,ًفطمبكاًً(ٔ)ً"الستشيادًمفًأجؿًالحؽًفييبعثًفيًالنفسًاحتقارًالمكتًكالرغبةً
ً.(7)"مامةًالبشرإمعاليًالمكرًككطنكاًأنفسيـًعمىً
فًإذًإ"الشيخًرحموًاهللًًكيقكؿعمارًبيدًاهلل,ًمكتًكىكًيعمـًأفًالالككيؼًلممؤمفًأفًيخاؼًمفً

يدًباإلحجاـ,ًفكـًمفًإنسافًيمكتًًزباإلقداـ,ًكلًيًصيكحيًبأفًكاىبًالعمرًىكًاهلل,ًكأنوًلًينقًاإليماف
ً.(8) "نسافًينجكًكىكًيخكضًغمراتًالمعارؾًكالحركبإكىكًعمىًفراشوًالكثير,ًككـًمفً

                                                           
,ًمجمكعةًالتحؼًأحمدًالزيفًالمرتضى:ًتحقيؽً(ِْ:صً)القكؿًالسديدًشرحًكتابًالتكحيد,ًعبدًالرحمفًاؿًسعدم(ُ)

ًالطبعةًالثالثةً.,ًالنفائسًالدكلي
 .(ّٖٕ/ًِ)ًالصحابةًتمييزًفيًاإلصابة ستـصحابيًجميؿًصاحبًالقصةًمعًًرًعمركًبفًخالدًبفًعامرًبفًربعي(ِ)
ً,العربيًالتراثًإحياءًدارً,شيرمًعميً,ًتحقيؽ:(ْٕ/ًٕ)القرشيًكثيرًبفًعمرًبفًإسماعيؿًالفداءًأبكً,كالنيايةًالبداية(ّ)

ً.ـًُٖٖٗ-ًىػًَُْٖاألكلى:ًالطبعة
ً.ىػًًُُِْ-ًعشرًالسابعةً:الطبعة,ًالقاىرةً-بيركتً-ًالشركؽًدار,ً (َٖٗ/ًِ)ً,ًسيدًقطبالقرآفًظالؿًفي(ْ)
ً.(ًُِ)ص:ًًسابؽًالسيد,ً(ًعناصرًالقكهًفيًالسالـًْٔ)ًص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالمية(ٓ)
ً.(ٓٔ)ًص:ًًسابؽًالسيد,ًالعقائدًالسالمية(ٔ)
ً.(َّ)ًص:ًًسابؽًالسيد,ًاسالمنا(ٕ)ً

أَظز يقال نهشيخ انسيذ  ,(ُّ)ص:ًًيدًسابؽ,ًالس(ًعناصرًالقكهًفيًالسالـٓٔ)ًص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةًً(ٖ)
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ٓٗ 

 

ًل ً:قاؿًاهللًً جَّ َٗ َّٓ بِِْ٘ذِن اهللِ ـَِتًٚبٚ ُم ٍس َأْن ََتُقَت إِ ٍْ َٚن فَِْ ـَ ـْ ُيِرْد  ]َوَمٚ  ٚ َوَم َٓ تِِف ِمْْ ْٗ ُٕ  َٚٔ ْٕ ـْ ُيِرْد َثَقاَب افده َوَم

 ] ـَ ٚـِِري ٚ َوَشَْْجِزي افنَّ َٓ تِِف ِمْْ ْٗ ُٕ ًً {213}آل ظّران:َثَقاَب أَِخَرِة 

ًةمًلًيمكتًأحدًإلًبقدرًاهلل,ًكحتىًيستكفيًالمدأ"ًاآلية:فيًتفسيرًىذهًً(ُ)بفًكثيراؿًيقًكً
حجاـًلًينقصًقداـًكاإلذهًاآليةًفيوًتشنيعًلمجبناءًكترغيبًفيًالقتاؿ,ًفإفًاإلكىًالتيًضربياًاهللًلو...
ً.(2)ً"مفًعمرًكلًيزيدًفيو

 اإليمان يقضي بأن اهلل هو الرزاد. .3
ٍٜ ِِف ًقاؿًاهللًً"فًالرزؽًلًيسكقوًحرصًحريص,ًكلًيردهًكراىيةًكارهإيقكؿًالشيخً"

ـْ َدابَّ ]َوَمٚ ِم

َّٓ َظَذ اهللِ ؾف ِِف ـَِتٍٚب ُمبٍِغ[ إَْرِض إِ ـُ  ٚ َٓ َهٚ َوُمْسَتْقَدَظ رَّ ََ ُؿ ُمْسَت َِ ًْ ٚ َوَي َٓ ـْ  اهلل كقاؿ  {6}هقد: ِرْزُؿ ـْ ِم َٖيِّ ـَ ]َو

ُِِٔؿ[  ًَ ُٔع اف ِّ
ْؿ َوُهَق افسَّ ـُ ٚ ٚ َوإِيَّ َٓ ٚ اهللُ َيْرُزُؿ َٓ ُؾ ِرْزَؿ ِّ

َٓ ََتْ  ٍٜ {60}افًُْبقت:َدابَّ
(ّ).    

ًبأفًعتقادإلاًيقتضيًكاإليماف"حرصًلًيزيدًمفًالرزؽ,ًحيثًيقكؿًالشيخ:ًثـًيبيفًالشيخًأفًالً 
ذا..ًًكارهًكراىيةًيردهًكلًحريصًحرصًيسكقوًلًالرزؽًكأفًالرزاؽًىكًاهلل ًعمىًالعقيدةًىذهًسيطرتًكا 

ًكالعطاءًكالبذؿًبالجكدًبفضموًكاتصؼً,ًكالطمعًكالشرهًكالحرصًالبخؿًرذيمةًمفًاإلنسافًتخمصًالنفس
ً.(ْ)ً"الشرًمأمكفًالخيرًمأمكؿًإنسانناًككافً,ًكالفقوًكاألنفةًخاءكالس

                                                           
الحافظًابفًكثيرًاإلماـًالعالمة,ًثقةًالمحدثيفًكعمدةًالمؤرخيفًكعمـًالمفسريف,ًالحافظًالكبير,ًعمادًالديفًإسماعيؿًًً(ُ)

لوًمؤلفاتًكثيرةًكػًًرًبفًزرعًالبصرمًثـًالدمشقيًالفقيوًالشافعي.ًكلدًسنةًسبعمائة,بفًعمرًبفًكثيرًبفًضكءًبفًكثي
"تفسيرًالقرآفًالعظيـ"ً"ًكالتاريخًالمسٌمىًبالبدايةًكالنيايةً"ًككتابً"طبقاتًالفقياء"ًكغيرًذلؾًتكفيًرحموًاهللًتعالىًفيً

ًالزاىرةً)شعبافًسنةًأربعًكسبعيفًكسبعمائة ًعبدًبفًبردمًتغرمًبفًسؼيٕ (ُِّ/ًُُقاىرةً)ممكؾًمصرًكالًفيالنجـك
ًفيالمتًك)ًالحنفيًالظاىرمًاهلل ًالناشرً(ىػْٕٖ: ًفيً)ً.مصر-الكتبًدارًالقكمي,ًكاإلرشادًالثقافةًكزارة: ًالكامنة الدرر

(ً ًالثامنة ًالمائة ًُأعياف ًالعسقالنيًحجرًابفً(ْْٓ/ ًضافًالمعيدًعبدًمحمدًتحقيؽ, ًالطبعة, ً-ىػًُِّٗالثانية,:
 .(العثمانيةًالمعارؼًدائرةًمجمسًـُِٕٗ

ًطيبةًدار,ًسالمةًمحمدًبفًساميًتحقيؽ,ً(ُِٗ/ِ)كثيرًبفًعمرًبفًإسماعيؿًالفداءًأبكً,العظيـًالقرآفًتفسيرًًً(ِ)
ً.ـًًُٗٗٗ-ًىػًَُِْالثانية:ًالطبعة,ًكالتكزيعًلمنشر

ً.(ٓٔ)ًص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالمية(ّ)
أَظز يقال نهشيخ انسيذ  (ًُْ)ص:ًً,ًالسيدًسابؽعناصرًالقكهًفيًالسالـً,(ًٓٔ)ًص:بؽ,ًالسيدًساالعقائدًالسالمية(ْ)
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َٔ 

 

ـَ فيًتفسيرًقكلوًًالشككانييقكؿًاإلماـً ٍٚت ِم ـَ ْؿ َبَر ِٓ ْٔ َِ َتْحَْٚ َظ ٍَ ْقا َف ََ َرى َآَمُْقا َواتَّ َُ ]َوَفْق َأنَّ َأْهَؾ اف

ُٕق ٚ ـَ ُٚهْؿ بََِم  َٕ ََٖخْذ ُبقا َؾ ذَّ ـَ ـْ 
ََمِء َوإَْرِض َوفَُِ ِسُبقَن[افسَّ ُْ  {99}األعراف: ا َي

أمًيسرناًليـًخيرًالسماءًكاألرضًكماًيحصؿًالتيسيرًلألبكابًالمغمقةًبفتحًأبكابيا,ًقيؿًالمرادًبخيرً "
 .(1)"السماء:ًالمطر,ًكخيرًاألرضًالنباتًكاألكلىًحمؿًماًفيًاآليةًعمىًماًىكًأعـًمفًذلؾ

 .خرةفي اآل والفالح في الدنيا السعادة يؤدي إلى اإليمان .ْ
كماًيمافًيحقؽًالسعادةًلممؤمفًفيًالدنياًفيعيشًقًريرًالعيف,ًىادمًالباؿ,ًمطمئفًالنفس,ًإلا

ً:ً"ًقاؿً اًلؾو ًعىٍفًأىنىًسًٍبًفًمى :ً"ًً,ًعىًفًالن ًبيٍّ َثاَلٌث َمْن ُكن  ِفيِه َوَجَد َحاَلَوَة اإِليَماِن: َأْن َيُكوَن قىاؿى
ِه ِمم ا ِسَواُهَما، َوَأْن ُيِحب  الَمْرَء اَل ُيِحبُُّه ِإال  ِلم ِه، َوَأْن َيْكَرَع َأْن َيُعوَد ِفي الُكْفِر َكَما الم ُه َوَرُسوُلُه َأَحب  ِإَليْ 

ً.(ِ)"ًَيْكَرُع َأْن ُيْقَذَف ِفي الن ارِ 
أركافًالسعادةًاإليمافًالمبنيًعمىًالتفكيرًالصحيحًكالمنطؽًالسميـًكالنظرًفيًآياتًاهللًًفمف

لمقمبًكمكجيةًلوًإلىًماًفيًًيمافًكذلؾًكافًىادياًنإلكمتىًكافًاًرضكاألتدبرًفيًممككتًالسمكاتًكال
ٍء َظٌِِٔؿ[ :  قاؿًاهللًالحياةً ؾِّ ََشْ ُُ بَُف َواهللُ بِ ِْ ـْ بِٚهللِ َُّيِْد َؿ ِم ْٗ ـْ ُي ً,كىذهًالحقائؽًالعميا  {22}افتٌٚبـ: ]َوَم

ًًيماف,ًكالعمؿًالصالح,ًكالتكاصيًبالحؽ,إلا مناطًسعادةًالمـًًاهللكالتكاصيًبالصبرًىيًالتيًجعميا
 .(3)ًكالفرادًجميعاًن

 .منفس السكينةلالطمأنينة و  لمقمب يحقداإليمان  .ٓ
 ً ً,اليقيفًحالكةًبالراحةًالتيًتمألًفؤادهًكيجدكسكنتًالنفسًشعرًًواطمأفًقمبإفًاإلنسافًإذا

ًكأنوًالقادرً؛الم وًممدكدةًإليوًعنايةأفًًأمكًراًاشتدتًيكاحتمؿًاألىكاؿًبشجاعةًكثبتًإزاءًالخطكبًميم
ـَ ]ًًاهللقاؿً,ًاليأسًإلىًنفسوًسبيالًنًيجدتحًاألبكابًالمغمقة,ًفالًيتسربًإليوًالجزعًكلًفعمىً افَِّذي

ُِقُب  َُ ـه اف
ئِ َّ ِر اهلل َتْى ـْ َٓ بِِذ ِر اهللِ َأ ـْ ْؿ بِِذ ُِقُِبُ ـه ُؿ

ئِ َّ {13}الرعد:[ َآَمُْقا َوَتْى
ً(ْ). 

                                                           
الطبعة:ًً,دمشؽً-,ًدارًابفًكثير(ِٗٓ/ِ)ًحمدًبفًعميًبفًمحمدًبفًعبدًاهللًالشككانيًاليمني,ً:فتحًالقديرًً(ُ)
 .قًُُْْ,ألكلىا

(؛ًكأخرجوًمسمـًفئًُمتفؽًعميو:ًأخرجوًالبخارمًفيًصحيحو,ًكتابًاإليماف,ًبابًحالكةًاإليماف,ًحديثًرقـ)(ِ)
ً(.ّْاإليماف,ًحديثًرقـً)ًحالكةًكجدًبيفًاتصؼًمفصحيحو,ًكتابًاإليماف,ًبابًبيافًخصاؿً

ً.(ًْٗ:صً),ًالسيدًسابؽباقةًالزىرأنظر:ً(ّ) 
ً.(ًُْ:ص)ً,ًالسيدًسابؽعناصرًالقكةًفيًالسالـً(ٓٔ:ص),ًالسيدًسابؽسالميةالعقائدًالأنظر:ً(ْ)



ُٔ 

 

كيجدًمفًعنايةًاهللًككليتوًككرموًماًيبمغوًذركةًالكماؿًالذمًيطمئفًقمبوً  ربوًالعبدًيذكرينماًكح
َُٔٚؤُهُؿ افىَُّٚؽق]قاؿًاهللًًرادةًاهللًلوًإ

ُروا َأْوفِ ٍَ ـَ ـَ  ََمِت إَِػ افْهقِر َوافَِّذي ُِ ـَ افيه ْؿ ِم ُٓ ِرُج ـَ َآَمُْقا َُيْ ُت اهللُ َوِِله افَِّذي

ٚ َخٚفُِدونَ َُيِْرُجقَِنُ  َٓ ِر ُهْؿ ؾِٔ ََُِمِت ُأوَفئَِؽ َأْصَحُٚب افَّْٚ ـَ افْهقِر إَِػ افيه {131}البقرة:[ ْؿ ِم
(1)

.  

 َخْيٌر، ُكم هُ  َأْمَرعُ  ِإن   اْلُمْؤِمِن، أِلَْمرِ  َعَجًبا"ً:ؿحيثًيقًكً ًبحديثًرسكؿًاهللًالشيخًاستدؿثـً
نْ  َلُه، َخْيرًا َفَكانَ  َشَكَر، َسر اءُ  َأَصاَبْتهُ  ِإنْ  ِن،ِلْمُمْؤمِ  ِإال   أِلََحدٍ  َذاكَ  َوَلْيَس   َفَكانَ  َصَبرَ  َضر اُء، َأَصاَبْتهُ  َواِ 
ً.(2)"َلهُ  َخْيرًا

 .اإليمان يرفع من قوى االنسان المعنوية .ٔ
ًكيرتفعًالمادياتًعمىًاإلنسافًكسميًكبيذاًكالكماؿًكالجماؿًكالبرًالخيرًمصدرًاإليمافًباهلل

ًالقيـًكتحقيؽًكالشرؼًالنزاىةًفيًكالسعادةًالخيرًأفًكيرلًالدنيا,ًلذائذًعمىًكيستكبرًالشيكاتًعف
ًكىكًالرقيًىكًكىذاً,اًنجميعًالناسًكخيرًأمتوًكخيرًنفسوًلخيرًاًنتمقائيًاتجاىناًيتجوًثـًكمفًالصالحة,

كىذاًً,منوًعكتتفًرً,عنوًتصدرًالذمًاألصؿًنوإًإذًباإليمافًكفركعوًشعبوًبجميعًالصالحًالعمؿًاقتراف
نوًالصؿًالذمًتصدرًعنوًكتتفرعًمنوًأذًإالعمؿًالصالحًبجميعًشعبوًكفركعوًباإليماف,ًًاقترافىكًسرً

(3).ًً

ُؿ ]:ً ؿًاهللقًكالشيخًبًاستدؿثـً ِٓ تِ ـْ ََتْ ِري ِم ْؿ بِِ٘يََمِِنِْؿ ََتْ ُ ِٚت َُّيِْدُّيِْؿ َرِبه ِِٚلَ ُِقا افهَّ ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ إِنَّ افَِّذي

ًِٔؿِ إَِْنَ  ِت افَّْ ٍٔؿ[ :ً قاؿًاهلل , و{9}يقٕس: [ُٚر ِِف َجَّْٚ َِ اٍط ُمْسَت ـَ َآَمُْقا إَِػ ِِصَ ِٚد افَِّذي ً.{31}اِلٟ:]َوإِنَّ اهللَ ََلَ

ً.(4)"ذاًاىتدلًالقمبًفأمًشيءًمفًالخيرًيفكتوإً"ًيقكؿًالشيخثـً

 .الحياة الطيبة من ثمار اإليمان .ٕ

                                                           
ً.(ًًَّ:صً),ًالسيدًسابؽاسالمناأنظر:ً(ُ)
ً(.ِٗٗٗ)ًرقـًحديث,ًخيرًكموًأمرهًالمؤمفًباب,ًالزىدًكالرقائؽًكتاب,ًصحيحوًفيًمسمـًأخرجو(ِ)
"االيًاٌ باهلل"  شيخ انسيذ سابق بعُٕاٌأَظز يقال نهً,(ٔٔ)ص:ً,ًالسيدًسابؽًالعقائدًالسالميةأنظر:ً(ّ)
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ً.(ًُْ)ًص:ً,ًالسيدًسابؽعناصرًالقكهًفيًالسالـ(ْ)



ِٔ 

 

ً ًالطيبة ًالحياة ًالشيخًرحمو ًيبيف "ً ًحيثًقاؿ ًالطيبةإفًككيؼًتككف, ًالقمبًىيًًالحياة حياة
نياًثمرةًمفًثمارًاإليمافًصحيحًكعمؿًصالح" ـْ ]:ًقاؿًاهللًًكالعقؿًكالضمير,ًكا  ٚ ِم َؾ َصِِٚلً ِّ ـْ َظ َم

 َٖ ْؿ َأْجَرُهْؿ بِ ُٓ ًٜ َوَفَْْجِزَيَّْ َِّٔب ًَٔٚة َض ُْْحََُِّْٔٔف َح َِ ـٌ َؾ ِم ْٗ َثك َوُهَق ُم ْٕ ٍر َأْو ُأ ـَ ُِقنَ َذ َّ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ـِ َمٚ   {91}النحل:[ ْحَس
(ُ).ً

ًىكًاليمافًحيثًيقكؿً" ًالحياة الحياه,ًًييذباليمافًىكًالذمًكيبيفًالشيخًأفًالميذبًليذه
  .(2)"كيصؿًبياًاليًالمدنيةًالحقو,ًكيبمغياًماًتنشدهًمفًالخيرًكالتقدـ

ىذهًالعقيدةًىيًالركحًلكؿًفرد,ًبياًًإفً ً"الركحًالذمًيسيرًبوًىذهًالحياةًيقكؿًالشيخ كىكًأيضاًن 
ًفيًمساربً ًاإلنسافًضؿ  ًعىًميًعنو ًالذمًإذا ًكىيًالنكر كح, ًيمكتًالرُّ ًكًبفىقدىا ًالطيبة, ًالحياة يحيا

ِق بِِف ِِف ] قاؿًاهللًًالحياة,ًكتاهًفيًأىٍكًديةًالضالؿ ّْ ُٕقًرا َي َْٚ َفُف  ِْ ًَ َُْْٔٚه َوَج َٔ َْٖح ًْٔتٚ َؾ َٚن َم ـَ ـْ  ـْ َأَوَم َّ ـَ ِس  افَّْٚ

ٚ َٓ ََُِمِت َفَْٔس بَِخِٚرٍج ِمْْ ُف ِِف افيه ُِ  .(ّ)ً"ً{211}األىعام:[ َمَث

فًليذاًا كالحياةًالطيبةًيمافًكماًينتجًعنوًمفًحياةًطيبةًلوًمفًالثارًالكثيرة,ًيقكؿًالشيخً"إلكا 
لممؤمنيفًكىدايتوًلوًكنصرهًًاهللًاهللًبياًلممؤمنيفًفيًالدنياًقبؿًاآلخرةًكتتمثؿًىذهًالحياهًفيًكليةًيعجؿ

ًيًي عماًيفيضوًعميوًمفًًلتًبوًقدـ,ًفضالًنًزتًلو,ًكأخذًبيدهًكمماًعثرًأكًبيً عمىًأعدائو,ًكحفظةًمما
ً.(4)ً"لوًعمىًقطعًمرحمةًالحياةًفيًيسرًمًيككفًعكناًندمتاعًما

 اهللَ  َفِإن   اْلُمْؤِمُن، َوَأم ا الدُّْنَيا، ِمنَ  ُطْعَمةً  ِبَها ُأْطِعمَ  َحَسَنةً  َعِملَ  ِإَذا اْلَكاِفرَ  ِإن  ً"قاؿًرسكؿًاهللً
ً.(5)"ًَطاَعِتهِ  َعَمى الدُّْنَيا ِفي ِرْزًقا َوُيْعِقُبهُ  اآْلِخَرةِ  ِفي َحَسَناِتهِ  َلهُ  َيد ِخرُ 

َْٕثك]ًقكؿًاهللًًفيًتفسيرًيقكؿًابفًكثير ٍر َأْو ُأ ـَ ـْ َذ ٚ ِم َؾ َصِِٚلً ِّ ـْ َظ دًىذاًكعً"ً {91}النحل:[ َم

مفًذكرًأكًأنثىًمفًً؛ًكىكًالعمؿًالمتابعًلكتابًاهللًتعالىًكسنةًنبيوًمفًاهللًتعالىًلمفًعمؿًصالحاًن
حياةًًفًىذاًالعمؿًالمأمكرًبوًمشركعًمفًعندًاهللًبأفًيحييوًاهللاً بنيًآدـ,ًكقمبوًمؤمفًباهللًكرسكلو,ًًك

                                                           
اإلسالم هو العاصم من مفاسد املدىوة » ًأنظرًمقاؿًلمشيخًالسيدًسابؽًبعنكافً.(ًِْ:صً),ًالسيدًسابؽدعكةًالسالـ(ُ)

 http://www.ansaralsonna.com/web/play-1662.html « احلديثة

ً(.ًَّ:ص),ًالسيدًسابؽاسالمنا(ِ)

(ّ)ًً
-http://www.ansaralsonna.com/web/play «ًالسميمةًالعقيدة" أَظز يقال نهشيخ انسيذ سابق بعُٕاٌ

1675.html.ً
ً.(ٔٔ)ص:ً,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالمية(ْ)
ً(.َِٖٖ)ًرقـًحديث,ً...الدنياًفيًبحسناتوًالمؤمفًجزاءًباب,ًياموصفةًالقًكتاب,ًصحيحوًفيًمسمـًأخرجو(ٓ)



ّٔ 

 

اةًالطيبةًتشمؿًكجكهًالراحةًمفًأمًكالحيً,طيبةًفيًالدنيا,ًكأفًيجزيوًبأحسفًماًعمموًفيًالدارًاآلخرة
ً.(1)"جيةًكانت

ٌٜ ًقاؿًاهللًًكً َٔٚ َحَسَْ ْٕ ـَ َأْحَسُْقا ِِف َهِذِه افده ِذي َِّ ا فِ ْؿ َؿُٚفقا َخْرً ُُ َزَل َربه ْٕ ْقا َمَٚذا َأ ََ ـَ اتَّ ِذي َِّ َوَفَداُر ]َوؿَِٔؾ فِ

ََِغ[  َؿ َداُر اُدتَّ ًْ
ِ  ً {30}افْحؾ:أَِخَرِة َخْرٌ َوَفْ

كىذاًاليمافًىكًالذمًزكىًنفكسًالمؤمنيفًاألكليفًكطيرىاًً" يعمؽًالشيخًعمىًىذهًاآليةًبقكلو
نانية,ًألثرةًكاأل,ًكاةكالغمظًةمفًالحسدًكالحقد,ًكالكبرًكالعجب,ًكالفسؽًكالفحش,ًكالظمـًكالجكر,ًكالقصًك
ً".(2)ًتًالسافمةكىكًالذمًخمصيـًمفًدرفًالتربيةًالفاسدة,ًككضرًالبيئةًالرديئةًكشرًالكراثا

 

 
ً

ً

ً

                                                           
ً.(ًَُٔ/ْ)كثيرًابف,ًالقرآفًالعظيـًتفسير(ُ)
ً.(ًَّ:صً),ًالسيدًسابؽكتابًاسالمنا(ِ)



ْٔ 

 

 المبحث الثاني

 ووحدانيتهوجود اهلل عقيدة الشي  السيد سابد في 
 

ً:كفيوًثالثًمطالب

 وجود اهلل. عقيدة الشي  السيد سابد في إثبات المطمب االول:

 إثبات وحدانية اهلل. الشي  السيد سابد في عقيدة المطمب الثاني:

 ن التقميد.م الشي  السيد سابد موقفالمطمب الثالث: 

 



ٔٓ 

 

 المطمب االول

 عقيدة الشي  السيد سابد في إثبات وجود اهلل
ًكالبدييياتًكالكلياتًالعقميةً ًاهللًمفًالمسممات, ًاهللًأفًكجكد ًسابؽًرحمو ًالشيخًالسيد ًيعتقد

ًاهلل ًالدليؿًعمىًكجكد ًإلىًإقامو ًًالتيًليستًبحاجو ًفيًحكـًًحيثًيقكؿًالشيخ؛ ًسبحانو "إفًكجكده
ألكلية,ًكالمسمماتًالعقمية,ًكماًكافًذلؾًلًيطالبًبإقاموًالدليؿًعميو,ًإلًالمكابر,ًكاألعمىًالبدييياتًا

الذمًيطمبًإقامةًالدليؿًعمىًكجكدًالشمسًأثناءًالنيار,ًكمعًذلؾًفنحفًنسكؽًمفًالدلةًماًييدمًإلىً
ً.(ُ)ًالحؽًكينكشؼًعفًكجكهًالصكاب"

فًًكً"حيثًيقكؿًاهللبًاإليمافًىكأفًأشرؼًماًيككفًفيًقمبًاإلنسافًًالشيخًكبيف أشرؼًماًفيًا 
 .(ِ)ً"القمبًاإليمافًباهللًخالؽًالكجكدًككاىبًالحياة

البشريةًفاهللًًالشياء,ًكفيًالنفسكؿًفيًالككفًكفيًالطبيعة,ًكفيًًآياتوًكالكجكدًاإللييًتتجمى
ََٖفَؽ ِظَبٚدِي وَ ]ً: اهللًكؿقيًكماً,ًيسمعًدعاءه,ًكيمبيًنداءه,ًكيحقؽًرجاءهًقريبًمفًاإلنساف إَِذا َش

ْؿ َيْرُصُد  ُٓ َِّ ًَ ِمُْقا ِِب فَ ْٗ َْٔسَتِجُٔبقا ِِل َوْفُٔ ِْ اِع إَِذا َدَظِٚن َؾ ُٛ َدْظَقَة افدَّ ٌٛ ُأِجٔ  {239}البقرة:[ ونَ َظِّْل َؾِِ٘نِّ َؿِري
(ّ).ً

هًكفصؿًفيياًكبيفًأىميتياًكمفًىذًالدالةًعمىًكجكدًاهللًثـًيتناكؿًالشيخًمجمكعةًمفًاألدلة
ً-األدلة:

 : الطبيعةأوالً 

ًعمىًكجكدًاهلل,ًكعناصرًالكجكد,ًكمكادًالطبيعةًتؤكدًًأفًيعتقدًالشيخ كؿًماًفيًالككفًشاىده
ًيمفتًاألنظار,ًكيكجوًالفكارًالىًىذهًالحقيقةًلياًخالقانًكمدبراًنًأف ,ًكمفًًككتابًاهللًالكريـًكثيرانًما

ََمَواِت َوا]ً: اهللًذلؾ:ًقكؿ ِمِْغَ إِنَّ ِِف افسَّ ْٗ ُّ ِْ ََيٍٚت فِ َٔ ؿْ  َوِِف * َْٕرِض  ُُ َِ ِْ ٞه  َوَمٚ َخ ٍٜ  ِمـ َيبُ ْقمٍ  آَيٌٚت  َدابَّ ََ  فِّ

                                                           
ً.(ِٕ)ص:ًً,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةً(ُ)
(ًُ)ًإليوًالعالـًكحاجةًاإلسالـًمقاؿ"ًًبعنكافًسابؽًالسيدًلمشيخًمقاؿ(ِ)

http://www.ansaralsonna.com/web/play-1663.html 

ً.(َُ)ص:ً,ًالسيدًسابؽعناصرًالقكةًفيًالسالـً(ّ)



ٔٔ 

 

ْٔؾِ  َواْختَِلِف * ُيقؿُِْقنَ  َِّ ٚرِ  اف َٓ ـَ  اهللَُّ َإَٔزَل  َوَمٚ َوافَّْ ََمءِ  ِم ْزٍق  ِمـ افسَّ َْٖحَٔٚ رِّ َْرَض  بِفِ  َؾ ْٕ َد  ا ًْ ٚ َب يِػ  َمْقِْتَ َيٚ َوَتْكِ  ِح افرِّ

ْقمٍ  آَيٌٚت  ََ ُِقنَ  فِّ َِ
ًْ ً. {3/1 }اجلاثوة:[ َي

كدًعمىًًؤلطبيعةًلمنظرًكالعتبارًكالتفتيشًعفًاألدلةًالتيًتاالكريـًكجوًاإلنسافًإلىًًففالقرآ
ًالككف ِِْؼ  ِِف  إِنَّ ]ً  قاؿًاهللكماًًكجكدًخالؽًليذا ََمَواِت  َخ ْٔؾِ  َواْختِلَِف  َوإَْرضِ  افسَّ َِّ ٚرِ  اف َٓ  َيٍٚت ٔ َوافَّْ

ُْوِِل  ً.{ 290عمران آل }[ إْفَبِٚب  ِّٕ

ًكالشمسًظاىرًفيكًإلنكارىا,ًمجاؿًكلًأمرىا,ًفيًشؾًلًحقيقةًاهللًكجكدً"إفًيقكؿًالشيخ
ًأفًتؤكدًكعناصرىاًالطبيعةًكمكادًاإلليي,ًالكجكدًىذاًعمىًشاىدًالككفًيفًماًككؿًالصبح,ًكفمؽًباىر
ً.(ُ)ً"اًنكمدبًرًاًنخالقًليا

ًفيوًكماًاألرضيًكالعالـًكككاكب,ًكنجكـًكأقمارًشمكسًمفًفيوًكماًالعمكل,ًلعالـثـًيقكؿً"فا
ًكيحكـًالعكالـ,ًىذهًبيفًيؤلؼًالذلًالدقيؽ,ًكالتكازفًالكثيؽ,ًكالترابطًكجماد,ًكنباتًكحيكافًإنسافًمف

ًبدكفًياءاألشًىذهًتكجدًأفًالعقؿًيتصكرًكلًبالخمؽ,ًتفردهًكمظيرًاهلل,ًكجكدًآيةًإلًىكًما..ًًأمرىا
ُؿ َمٚ ُتَقْشِقُس ]ً  قاؿًاهللًصانعًبدكفًالصنعةًتكجدًأفًيتصكرًلًكماًمكجد, َِ ًْ َٕ َْٕسَٚن َو َْٚ اإِل َْ َِ ْد َخ ََ َوَف

ـْ َحْبِؾ افَقِريدِ  ِْٔف ِم ـُ َأْؿَرُب إَِف ْح َٕ ُسُف َو ٍْ َٕ ً.(ِ)ً" {29}ق:[ بِِف 

ًبعضي ًالككف ًأجزاء ًكافتقار ًالككف ًفي ًكاإلبداع ًالتناسؽ ًالخالؽًكىذا ًىذا ًعمى ًلبعضًيدلؿ ا
فإذاًكافًالعقؿًيحيؿًأفًتطيرًطائرةًفيًاليكاء,ًأكًتغكصًغكاصةًفيًً"يقكؿًالشيخًًالمبدعًفيًخمقو

ًجزمصانعًلمطائًرًاالماءًدكفًأفًيككفًفيي باستحالةًكجكدًىذاًًاًنقاطعًاًنة,ًكمنشئًلمغكاصة,ًفإنوًيجـز
ً.(ّ)ًخمقيا,ًكمدبرًدبرًأمرىا"ًالككفًالبديع,ًكىذهًالطبيعةًالجميمةًمفًغيرًخالؽ

ًكينتصرًلمحؽًاكيردًعميياًكيناقشيًفركضًلصدكرًالعالـًةثالثً"اهللًًةرحم"ثـًيفترضًالشيخً
ًمنيا:

 أن يكون صدور هذا الكون من العدم. الفرض األول:

                                                           
ً(.ِٕالعقائدًالسالمية)ص:ً(ُ)
ً.(ِٖالعقائدًالسالمية)ًص:ًً(ِ)
ً.(ِٖ)ًص:المصدرًالسابؽً(ّ)



ٕٔ 

 

كلً,ًكىذاًالفرضًباطؿًمفًأساسو؛ًألفًالمسبباتًمرتبطةًبأسبابيا,ًكالنتائجًمرىكنةًبمقدماتيا
كرًالعقؿًأفًيكجدًمعمكؿًبدكفًعمة,ًكلًمسب بًدكفًأفًيسبؽًبسبب,ًكلًنتيجةًمفًغيرًأفًيككفًيتص

فصدكرًالككفًمفًالعدـًمعناهًكجكدًالمعمكؿًبدكفًعمة,ًكالمسب بًدكفًسببوًكالنتيجةًدكفً,ًلياًمقدمات
نفسياًمنقطعةًعفًًدًمفًنفسوًكصدرًمنقطعناًعفًسببوًككجكدًاألشياءًمفجًًأفًالككفًكًيًأممقدماتياً..ً

 .أسبابياًمحاؿًعقالنًككاقعنا
ً ًالقكؿًفيقكؿ" ًالشيخًعمىًىذا ًيككفًأفًيتصكرًلًالعدـًألفًالبطالف؛ًفيًغايةًكىذاثـًيرد

قا ]ً: قاؿًاهللً:الكريمةًاآليةًإليوًأشارتًماًىكًكىذاًيعطيو,ًلًالشيءًففاقدًلمكجكد,ًمصدرنا َُ َأْم ُخِِ

ٍء َأْم ُهؿُ  ـْ َؽْرِ ََشْ َُقنَ  ِم ََمَواِت َوإَْرَض َبْؾ ٓ ُيقؿُِْقنَ *ًاخَلٚفِ قا افسَّ َُ َِ ًكجدكاًىؿًأم,  {13/19}الطُّور: [ َأْم َخ

 .ً(ُ)"مستحيؿًىذاًككؿ!ًيخمقيـ؟ًأحدًإلىًيحتاجكفًفالًأنفسيـ,ًخمقكاًأـ!ًخالؽ؟ًغيرًمف

 .نشأ عنها هذا الكون البديع التي هيأن تكون الصدفة وحدها والفرض الثاني: 
ينبثؽًعنياًىذاًالنظاـ,ًًأعظـًتيافتناًمفًالفرضًاألكؿ,ًفإفًالصدفةًلًيمكفًأفًكىذاًالفرض

فيًداخمياًًكماًحديثًعفًالذرًكعفًإلكتركناتلثـًيدلؿًعمىًكالموًباً,كلًأفًيصدرًعنياًىذاًاإلحكاـ
ً ًالككفًمكجدًيستدؿًثـ ًبً,بالشمسًعمىًأفًليذا ًكالمو ًأكيختـ الككفًلًًخمؽًفيفًالقكؿًبالصدفة

ثـًً,(ِ)ًيتصكرهًالعقؿ,ًكلًيقرهًالعمـ,ًكلًيقكلوًإنسافًإلًإذاًفقدًأخصًخصائصوًمفًاإلدراؾًكالتمييز
ًمثاؿًإدكاردًىارنماف,ًفكفًبايرألمافًاألً(ّ)ًيدلؿًعمىًعدـًكجكدًالككفًبالصدفةًبقكؿًبعضًالفالسفة

(ْ).ً
  نشأع.د أوجد هذا الكون، وأوجِ الفرض الثالث: أن يكون ثمة مُ 

ًكافًالككفًلـًيخمؽًصدفو,ًكلـًيخمؽًنفسوً ًالفرضًىكًالحقيقيةًالساطعةًكالشمسًفإذا كىذا
كىكًأفًليذاً"بخالؽًأكجدهًمفًالعدـ,ًكىذاًماًذىبًالعقالءًكالفالسفةًحيثًيقكؿًالشيخًكافًمخمكؽً

                                                           
 .(ِٖ)ص:ً,ًالسيدًالسابؽالعقائدًالسالمية(ُ)
 .(ِٖ)ص:ًالمصدرًالسابؽانظرًً(ِ)
مسفةًكممةًمعر بةًعفًاليكنانية,ًكلفظً"الفمسفة"ًمركبًمفًكممتيفًيكنانيتيفًىما:ًفيمك,ًأكًفيالًكمعناىما:ًالمحبة,ًأكًالف(ّ)

ًالحكمة"ً ً"محبة ًالفمسفة ًفتككف ًالكممة ًأصؿ ًىك ًفيذا ًالحكمة ًكمعناىما: ًسكفيا ًأك ًسكفيس, ًالثانية ًكالكممة اإليثار
ًمحبًالحكمة ًكًكالفيمسكؼًبأنو: ًتبًالعقائد"مصطمحاتًفي :ً ًالحمد, ًأحمد ًبف ًإبراىيـ ًبف ًبفً(ْٗ:ص)محمد ًدرا ,

 .الطبعة:ًالكلىً"ً,خزيمة
 .(ِّ)ص:ً,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةً:انظرً(ْ)



ٖٔ 

 

ً"إلىًاإليمافًباهللً(ُ)ً,ًكىذاًىكًمقتضىًالعقؿًكالمنطؽًالسميـًالذلًدعاً)سقراط(كمدبراًنًالككفًخالقاًن
(ِ).ً

أريستكديـًالذمًكافًينكرًاأللكىية,ًككيؼًأفًسقراطًأفحـًًثـًيعرضًالشيخًمناظرةًسقراطًمعً
أفًسقراطًآمفًباهللًاإليمافًالذمًدعتًلوً,ًكاستشيدًالشيخًمفًالمناظرةًأريستكديـًفيًمناظرةًرائعة

ًًالرسؿ؟؟ ًيجدىـ ًالفالسفة ًحاؿ ًالي ًالناظر ًإلىناإف ًأقساـًثةثالًقسمكا ًكالطبيعيكف,ًالدىريكف,:

 :كاإللييكف
 كىـًطائفةًمفًاألقدميفًجحدكاًالخالؽ,ًالعالـًالقادر,ًكزعمكا:ًأفًالعالـًلـًًالدىريكفً:الصنف األول

ًًيزؿًمكجكدانًكذلؾًبنفسو,ًكبالًصانع.
 ًبات,كالنًالحيكافًعجائبًكعفًالطبيعةًعالـًعفًبحثيـًأكثركاًقـكًكىـًالطبيعيكفًالثاني: الصنف

ًكبدائعًتعالى,ًاهللًصنعًعجائبًمفًفيياًفرأكا.ًالحيكاناتًأعضاءًتشريحًعمـًفيًالخكضًكأكثركا
ًبأفًبفاطرًالعتراؼًإلىًمعوًاضطركاًمماًحكمتو, ًقالكا ًكلكنيـ ًتعكدًكلًتمكتًالنفسًحكيـ,
ًكالنارًكالقيامة.ًالجنةًكأنكركاًاآلخرة,ًفجحدكا

 ًمفًاألكليفًالصنفيفًعمىًردكاًكىـًالفالسفةًمفًغيرهًكًسقراطًكىـًاإللييكفًالثالث: الصنف
ًكالميـًفيًيختمفكفًأنيـًإلًاإللو,ًيسمكنوًأعمىًمكجكدًبكجكدًالقائمكفًكىـً(ّ)كالطبيعية,ًالدىرية,

ًكتعالىًتبارؾًاهللًأفًادعاءًإلىًجممتياًفيًتعكدًأقكاؿًإلىًكأفعالوًلصفاتوًبالنسبةًاإللوًىذاًعف
ًكجكدًعمةًكىكًلعاشقو,ًالمعشكؽًكتحريؾًلألشياءًمحرؾًكىكًيتحرؾ,ًكلًيتغيرًلًأكحدًعقؿ

ً.األشياء

                                                           
احترؼًحرفةًأبيوًكلبثًيزاكلياًً,ؽ.ًـًمفًأبًيحترؼًصناعةًالتماثيؿ,ًكأـًقابمةًَْٕحكاليًسنةًسقراطًفيًأثيناًًكلدً(ُ)

بالفمسفةًحتىًًلمفمسفةًالتيًاعتبرىاًرسالتوًفيًالحياة,ًككافًيعيشًفيًأثيناًمشتغالًنًاتجوـًترؾًىذهًالمينةًًكثً,قصيراًنًحيناًن
ًًإنو ًفيًسف ًكىك ًعميوًًًالسبعيفأتيـ ًفحكـ ًالشباف, ًعقكؿ ًيفسد ًكأنو ًجديدة, ًآلية ًإلى ًكالدعكة ًاليكناف, ًآلية بإنكار

ًكأعدـ ًأميف"باإلعداـ ًأحمد ًاليكنانية, ًالفمسفة ًنجيبًمحمكد,)ص:)قصة ًزكي ,َُٓ)ً ًالكتابًالمصرية, القاىرة,ًً-دار
 الثانية(.الطبعة:ً

 .(ِّ)ًص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةً(ِ)
,ًأبكًحامدًمحمدًبفًمحمدًالغزالي,ًبقمـ:ًالدكتكرًعبدًالحميـًمحمكد,ًدارً(ُّٖأنظر:ًالمنقذًمفًالضالؿ)ًص:ًً(ّ)

 .مصرً-الكتبًالحديثة



ٔٗ 

 

ًآليةًكجعمتياًالككاكبًنفكسًصنعتًالكميةًالنفسًثـًالكمية,ًالنفسًيسمكنوًماًأكجدًكزعمكاًأفًاللو
ً(ُ)ً.كتدبيرهًالعالـًبقيةًصنعًفيًتعالىًاهللًمعًتعاكنتًالنفكسًىذهًإفًثـًمثميا,

ًأفًسقراطًكافًمؤمنبيفًلمباحثًأفًالشيخًمفًخالؿًماًسبؽًيت باهللًًاًنقدًجانبًالصكابًعندماًجـز
ًًليذاًًكاحدًمفًمفًقاؿًبكجكدًخالؽأفًيقكؿًعنوًأنوًمفًضًاألكلىًبوككافًمبيـًذلؾًعمىًالقارئ

ًالككف,ًكلكفًلـًيصؿًالتكحيدًالتيًجاءتًبوًالرسؿ.

رضًكالسماءًكالبحارًكاألنيار,ًاألعمىًخالؽًمبدع,ًالشجرًكالحجرًًكفكؿًماًفيًالكجكدًيدؿً
لياًن ًفالًيعقؿًأفًتكجدًالصدفةًنظاماًنًكخالقاًنًفكؿًذرةًمفًذراتًالككفًتشيدًبأفًليذاًالككفًربانًكمدبرانًكا 

 .كجدًنفسوأبديعانًأفًيككفًالككفًقدً
ًالزحيمي ًكىبة ًد. ًً(ِ)يقكؿ ًكاتساعيا,ً": ًاألكلىًفيًارتفاعيا ًالسمكاتًكاألرض, إفًفيًإبداع

ًبديعًكأفالؾًكككاكبًكمجٌرات,ًكالث ًمفًنظاـ ًفييا ًكما ًلمحياة, ًككثافتياًكصالحيتيا انيةًفيًانخفاضيا
كبحارًكجباؿًكأنيار,ًكزركعًكنباتًكأشجارًمثمرةًكغيرًمثمرة,ًكمعادفًكثركات,ًكتعاقبًالميؿًكالنيارً

ً ًدالة ًألدلة ًكالمكقع, ًكبحسبًالفصكؿ ًالعاـ ًعمىًمدار ًكالعتداؿ ًكالقصر ًالطكؿ ًاهللًمع عمىًكجكد
ككماؿًقدرتوًكعظمتوًككحدانيتو,ًبشرطًأفًيككفًمفًذكمًالعقكؿًالتامةًالناضجةًالتيًتدرؾًاألشياءً

ً.(ّ)"بحقائقيا,ًكليسكاًكالصـًالبكـًالذيفًلًيعقمكف
ْٝ : قاؿًاهلل ََ َْٔػ ُخِِ ـَ ْٝ * ]َأَؾَل َيُْْيُروَن إَِػ اإِلبِِؾ  ًَ

َْٔػ ُرؾِ ـَ ََمء  َْٔػ وَ  * َوإَِػ افسَّ ـَ َبِٚل  إَِػ اجْلِ

 ْٝ ِهَب ُٕ* ْٝ َْٔػ ُشىَِح ـَ َْرِض  ْٕ ككحدانيتوًكقدرتوًًاهللًعمىًكجكددالةًفيذهًاآلياتً {27/10}افٌٚصٜٔ:[ َوإَِػ ا

بماًيشاىدكنوًمفًآثارًالقدرةًمفًالسماءًالعالية,ًكاألرضًالتيًيسكنكفًفييا,ًكاإلبؿًالتيًينتفعكفًبياً

                                                           
-ىػَُِْ)الطبعة:ًً,(ٕٗ)ص:الخمؼسعكدًبفًعبدًالعزيزًً,قيدةًعندًالسمؼًكعندًالمبتدعةأصكؿًمسائؿًالع(ُ)

ً.ً(قُُِْ
عضكًمجٌمعًالفقوًاإلسالميًبجٌدةًاألستاذًالدكتكرًكىبةًالٌزحيميًرئيسًقسـًالفقوًالسالميًكمذاىبوًفيًجامعةًدمشؽً(ِ)

مفًأىـً فقوًالسالميًكمذاىبوًفيًجامعةًدمشؽرئيسًقسـًالً,ُِّٗمدفًريؼًدمشؽًعاـًعطيةًمفًًكلدًفيًمدينةًدير
لمزيدًيمكفًالرجكعًاليًمكقعًالمكتبةًالشاممةًعمىًًكسماحتوًاإلسالـًكسطيةًكأدلتوًالمنيرًالتفسيرًاإلسالميًكتبةًالفقو

http://shamela.ws/index.php/author/1052ً رابط

ً-ًالمعاصرًالفكرًدار,ًالزحيميًفيمصطًبفًكىبةً.دً،(َِٕ/ْ)ًكالمنيجًكالشريعةًالعقيدةًفيًالمنيرًالتفسيرً(ّ)
 .ًىػًُُْٖالثانية:ًًالطبعةً,دمشؽ



َٕ 

 

ًكالجباؿًالراسياتًالتيًترشدفيًنقؿًاألحماؿًكالنتفاعًبم ًكألبانيا, ًكأكبارىا ًفيستدلكفً حكميا السالكيف,
 .(1)بذلؾًعمىًقدرتوًتعالىًعمىًبعثًاألجسادًكالمعادًكصحةًعقيدةًالتكحيد

ً.(2)"ككحدانيتوًتعالىًاهللًكجكدًعمىًدليؿًالحكيـًالككفًىذاًنظاـًفيًكالتناسؽًالكحدةًإفثـً"
ًعمد,ًبغيرًالقائمةًالسماءًكأفعالوًكصفاتوًتعالىًاهللًكجكدًمىعًكاألدلةً"أيكبًمحمدًحسفيقكؿً

ًكمسارًبينيا,ًالركابطًتحكـًالتيًكالقكانيفًشمكسيا,ًحكؿًالمنتظمةًكالككاكبًأفالكيا,ًفيًالدائرةًكالنجـك
ً.(3)"مناسبةًبسرعةًشيءًكؿًلكجًرًمماثمة,ًعائمةًفيًجـرًكؿًكانتظاـًيعدكه,ًلًفمؾًفيًنجـًكؿ

ًالفائقةًكالدقةًالدقيؽًفالنظاـ.ًخمقوًالذمًتعالىًاهللًبكجكدًيشيدًمفتكحًكتابًهًمشيكدالًالككفًإف"
ً.(4)متيفًوًقكمً ًعظيـًحكيـًعميًـوًمدبرًوًصنعًمفًبأنوًتقرًًُّكمكجكداتو,ًأجزائوًكؿًفي

ً
ً.: الفطرةثانياً 

ًدليالنًآخرًكىكًدليؿًالفطرةًحيثًيألـًيتكقؼًالشيخًعندًدليؿًالطبيعةًبؿً ً":قكؿضاؼًإلييا
ًفيوًمفًنظاـ حكاـًكالككفًكما ًالشاىدًالكحيدًعمىًً,كا  بداع,ًليسًىكًكحده كجماؿًككماؿ,ًكتناسؽًكا 

ًالمغركسً ًالشعكر ًكىك ًآخر, ًشاىد ًىناؾ نما ًكا  ًكاألرض؛ ًالسماكات ًقيكـ النفسًاإلنسانيةًًفيكجكد
ً.(ٓ)ً"الدينيةكىكًشعكرًفطرمًفطرًاهللًالناسًعميوًكعبرًعنوًالعمماءًبالغريزةًً,بكجكدهًسبحانو

َسٚنَ  َمسَّ  َوإَِذا]: اهللالشيخًعمىًدليؿًالفطرةًبقكلوًًكيستدؿ ْٕ ه  اإِل ٚ افُضه َٕ ْْبِفِ  َدَظٚ  َؿٚئَِمً  َأوْ  َؿِٚظداً  َأوْ  جِلَ

َمَّ  َِ َْٚ َؾ ٍْ َن هُ  َظْْفُ  ـَ َٖنْ  َمرَّ  َُضَّ ْ  ـَ فُ  َُضٍّ  إَِػ  َيْدُظَْٚ ََل ىذهًاآليةًعمىًالفطرة,ًالشيخًبغيرًًيقكؿكلـً{ 21 : يقٕس} [ َمسَّ
ٚ : اهلل معًأفًالقرآفًممئًباآلياتًالتيًتتحدثًعفًدليؿًالفطرةًمثؿًقكؿ ًٍ ـِ َحِْٔ ي َؽ فِِدِّ َٓ َٖؿِْؿ َوْج ]َؾ

                                                           
ً.بتصرؼً(ُِْٕ/َّ)ًالزحيميًكىبةً,المنيرًالتفسير(ُ)

ًاإلسالميةًالعقيدةًلدراسةًمدخؿ(ِ) ًص)ًضميريةًجمعةًعثماف, ًلمتكزيعًالسكادمًمكتبةً(ِِٖ: ًالطبعة, ًالثانية:
ً.ـُٔٗٗ-ىػُُْٕ

ً-ًىػًًَُّْالخامسة,:ًالطبعة,ًبيركتً-الجديدةًالندكةًدار(ًّْ:ًص)ًأيكبًمحمدًحسفًاإلسالميةًالعقائدًتبسيط(ّ)
ًـًُّٖٗ

ً.ـًًََُِ-ًىػًًُُّْكمنقحة,ًمزيدةًالرابعة,:ًالطبعة(ًِٖ:ًص)ًالشحكدًنايؼًبفًعمي,ًاإليمافًأركاف(ْ)
"ًباهللًفاليما" ,أنظرًمقاؿًلمشيخًالسيدًسابؽًبعنكاف(ّْالعقائدًالسالمية)ًص:(ٓ)

http://www.ansaralsonna.com/web/play-1666.htmlً



ُٕ 

 

َثَر اف ـْ َـّ َأ
ُِّٔؿ َوَفُِ ََ ـُ اف ي ِؼ اهللِ َذفَِؽ افدِّ ِْ َٓ َتْبِديَؾ خِلَ  ٚ َٓ ْٔ َِ َس َظ سِ ؾِْىَرَة اهللِ افَّتِل َؾَىَر افَّْٚ قَن[  َّْٚ ُّ َِ ًْ وم:َٓ َي  {30}افره

 كغيرىاًمفًاآليات.

ًالحنيفيةًمفًلؾ,ًاهللًشرعوًالذمًعمىًكاستمرًكجيؾًفسدديقكؿًابفًكثيرًفيًتفسيرًىذهًاآليةً"
ًفطرًالتيًالسميمة,ًفطرتؾًلـزًذلؾًمعًكأنتًالكماؿ,ًغايةًلؾًككممياًليا,ًاهللًىداؾًالذمًإبراىيـ,ًممة
ً.(ُ)"غيرهًإلوًلًكأنوًكتكحيده,ًمعرفتوًعمىًخمقوًفطرًتعالىًفإنوًعمييا,ًالخمؽًاهلل

ؿْ ] : قاؿًاهلل ُُ ُٝ بَِربِّ ْؿ َأَفْس ِٓ ِس ٍُ ْٕ َدُهْؿ َظَذ َأ َٓ ْؿ َوَأْص ُٓ َت يَّ قِرِهْؿ ُذرِّ ُٓ ـْ ُط ـْ َبِْل آَدَم ِم  َوإِْذ َأَخَذ َربهَؽ ِم

ِٜ إِ  ََٔٚم
َِ قُفقا َيْقَم اْف َُ ٚ َأْن َت َٕ ْد ِٓ ـْ َهَذا َؽٚؾَِِِغ )َؿُٚفقا َبَذ َص َّْٚ َظ ـُ  ٚ َّٕ271 ًٜ يَّ َّْٚ ُذرِّ ـُ ـْ َؿْبُؾ َو ٚ ِم َٕ َك آَبُٚؤ ََم َأَْشَ َّٕ قُفقا إِ َُ ( َأْو َت

ُِقَن ) َؾ اْدُبْىِ ًَ َْٚ بََِم َؾ ُُ ِِ ْٓ ِدِهْؿ َأَؾُت ًْ ـْ َب ًُقَن )273ِم ْؿ َيْرِج ُٓ َِّ ًَ َيِٚت َوَف ْٔ ُؾ ا هِّ ٍَ ُٕ َذفَِؽ  ـَ -271:}إظراف[ (271( َو

271 }  
ًيككفًماًصمبوًمفًفأخرج,ًًآدـًصمبًعمىًاهللًمسحًيقكؿًابفًعباسًفيًتفسيرًىذهًاآلية" 

ًًالقيامةًيكـًإلىًذريتوًمف ًمفًغيرهًكل,ًًكافراًنًأحداًنًيسأؿًفالًذلؾًفأعطكه,ًربيـًأنوًميثاقيـًكأخذ,
ً.(ِ)"ًاهلل:ًقاؿًإلًربؾ؟

ً ًأف ًالشيخ ًيغفؿ ًالفًيستدؿكلـ ًعمىًدللة ًالحديثًالمشيكرًبالسنة ًاهللًفذكر ًعمىًكجكد طرة
ً. (ْ()ّ)"الِفْطَرِة  َعَمى ُيوَلدُ  َمْوُلودٍ  ُكلُّ ً: "الصحيح

ذا ذاًشأنو,ًجؿًالبارمًإلىًييدلًكأسرارهًالككفًفيًالعقميًالنظرًكافًكا  ًالفطرمًالشعكرًكافًكا 
ًكالحضرمًكاًاإلنسانية,ًالنفسًفيًأصيالًنًشعكرنا ًكالجاىؿ, ًالعالـ ًكالنساء,ًيستكمًفيو ًكالرجاؿ لبدكم,

الكصكؿًإلىًكاألكلكفًكاألخركفًكىذاًالشعكرًالنفسيًيستيقظًعندًكجكدًمثيرًيبعثًعمىًاليقظة,ًمفً
ً.(ٓ)"كمالوًالمادمًكاألدبي

                                                           
ً.(ُّّ/ًٔ)ً,ًابفًكثيرتفسيرًالقرافًالعظيـ(ُ)
ًمحمكد.ًد:ًتحقيؽً (ٖٗ/ًِ)ًالصنعاني,ًاليمانيًالحميرمًنافعًبفًىماـًبفًالرزاؽًعبدًبكرًأبكً,الرزاؽًعبدًتفسير(ِ)

 ىػ.ًُُْٗسنةًاألكلى,:ًبيركتًالطبعةً-ًالعمميةًالكتبًدار:ًعبدهًالناشرًمحمد

كأخرجوًً(ًُّٖٓ)أخرجوًالبخارمًفيًصحيحو,ًكتابًالجنائز,ًبابًماًيقاؿًفيًاكلدًالمشركيفًحديثًرقـًمتفؽًعميو:(ّ)
ً.(ِٖٓٔ)مسمـًفيًصحيحو,ًكتابًالقدر,ًبابًكؿًمكلكدًيكلدًعمىًالفطرة....ًحديثًرقـً

ً.(ٗ)ص:ً,ًالسيدًسابؽعناصرًالقكةًفيًالسالـ(ْ)
ً.(ْٕٓ/ًِ)ً,ًالسيدًسابؽالسنةًفقوً(ٓ)



ِٕ 

 

فمـًيقؿًبنظرياتً,ً(ُ)السمؼًفيًأدلتولمنيجًالشيخًرحموًاهللًبدليؿًالفطرةًمكافؽًًؿاستدلإفً
نماًعرًًٌ(ِ)المتكمميفًمفًمتأخرمًاألشاعرة عندماًأخرجًًذريةًفً عمىًكجكدًاهللًكدليؿالفطرةً جًعمىكا 

خاطبيـًكأمرىـًباإليمافًكنياىـًعفًالكفرًفأقركاًلوًبالربكبيةًفيـًيكلدكفًعمىًتمؾًالفطرةًًآدـًمفًصمبو
ذاًكقعًفيًضيؽًيتكجوًإليوًيناد يوًكعندماًخمقيـًفيـًيحسكفًأفًليـًربانًخالقانًكىكًيشعرًبالحاجةًإليوًكا 

 .(ّ)ًكيستغيثوًكىكًيستجيبًلو

قاؿًاهللً؛ فطرةًاإلنساف,ًأكًيقؼًحائالنًدكفكليسًفيًعقيدتوًكلًشريعتوًماًيصادـًيقكؿًالشيخً"
 [ؿ َوإَِذا ُٓ ْقٌج  َؽِنَٔ َِؾِ  مَّ ٚفيه ـَ  فَفُ  ُُمِِِْهغَ  اهللََّ َدَظُقا ـَ ي ََِمَّ  افدِّ ُٚهؿْ  َؾ ؿ اْفَزِّ  إَِػ  َٕجَّ ُٓ ْْ

ِّ َتِه  َؾ َْ َحُد  َوَمٚ ٌد مه َّٓ  بِآَيٚتَِْٚ ََيْ  إِ

ؾه  قرٍ  َختَّٚرٍ  ـُ ٍُ  .{31:فََمن}[ ـَ

ًماًً ًتكافؽ ًالفطرة ًكىذه ًخالؽ, ًبكجكد ًالعتراؼًكالقرار ًجبمتًعمى ًالفطرة ًأف ًالمعمكـ فمف
فًماًيحصؿًمفًانحراؼًأمرًطارئًعمىًىذهًالفطرةًكليذاًلماًسئؿًالعرابي قاؿًًأخبرتًبوًالرسؿ,ًكا 

ًفسماءًالمسير,ًعمىًيدؿًاألقداـًكآثرًالبعير,ًعمىًتدؿًالبعرةًفقاؿًربؾ؟ًعرفتً"ًبـميمةًبفطرتوًالس
ً. فماًاحسنوًمفًاستدلؿً(ْ)الخبير"ًالمطيؼًعمىًتدؿًألًفجاج,ًذاتًكأرضًأبراجًذات

يقكؿًابفًتيميةً"أماًإثباتًالصانعًفطرقوًلًتحصى,ًبؿًالذمًعميوًجميكرًالعمماءًًأفًاإلقرارً
ً(ٓ)فطرمًضركرمًمغركزًفيًالجبمة"ًبالصانعً

                                                           
ً,الرياضً–ًالرشدًمكتبة (ِٔٓ/ًُ)ًالمحمكدًصالحًبفًصالحًبفًالرحمفًعبد,ًاألشاعرةًمفًتيميةًابفًمكقؼأنظر:ًً(ُ)

ًالذىبيًقىاٍيمازًبفًعثمافًبفًأحمدًبفًمحمدًاهللًعبدًأبكًالديفًشمسً,العرش؛كتابًـُٓٗٗ/ًًىػًُُْٓاألكلى,:ًالطبعة
(ًُ ًتحقيؽ:(ُّٓ/ ًالتميميًعميًبفًخميفةًبفًمحمدً, ً,المنكرةًالمدينةً-اإلسالميةًبالجامعةًالعمميًالبحثًعمادة,

ً.ـََِّ/ىػًُِْْالثانية,:ًالطبعة
ًالشعرمًإسالمية,ًكالميةًفرقةً(ِ) ًالحسف ًأبك ًإلى ًالحؽًًبالبصرةًظير ينتسبكف ًمنيج ًالي ًرجع ًالحسف ًأبك ًأف إل

ًإلىًتنتسبًمعاصرةًفرؽً,ًأنظر:عداىاًفيماًكيؤكلكفًفقطًصفاتًسبعًتعالىًهللًيثبتكف كالبًابفًإلىكالصحيحًنسبتيـً
ًلمطباعةًالذىبيةًالعصريةًالمكتبة:ًالناشرً(َُِٓ/ًّ)ًعكاجيًعميًبفًغالب.ًد ,منياًاإلسالـًمكقؼًكبيافًاإلسالـ
ً.ـًًََُِ-ًىػًًُِِْالرابعة,:ًالطبعة,ًجدةًً-كالتسكيؽًكالنشر

ً.(َُ)ص:ًً,ًالسيدًسابؽالسالـعناصرًالقكةًفيًأنظر:ًً(ّ)
 .(ِِٕ/ًُ)ًالسفارينيً:البييةًاألنكارًلكامعً(ْ)
ًابفًالسالـًعبدًبفًالحميـًعبدًبفًأحمدًالعباسًأبكًالديفًتقي,ًالقدريةًالشيعةًكالـًنقضًفيًالنبكيةًالسنةًمنياج(ٓ)

ً-ًىػًًَُْٔاألكلى,:ًالطبعة,ًةاإلسالميًسعكدًبفًمحمدًاإلماـًجامعة,ًسالـًرشادًمحمد:ًتحقيؽ(,ًَِٕ/ًِ)تيمية
ً."ـًُٖٔٗ



ّٕ 

 

كمًأنوًمرةنًكافًيمشيًفيًطريؽًك كخمفوًتالميذًلوًأكثرًمفًمائةًأكًمائتيف,ًفمركاًعمىًًشيخًري
ًالجميؿًيحفظًألؼًدليؿًعمىً ًأبكًعبدًاهللًالرازمًالعالـ ًىذا ًقالكا: عجكزًفاستغربتوًكقالت:ًمفًىذا؟

ً.(ُ)ًقالتًالعجكز:ًأفيًاهللًشؾً,كجكدًاهللًتعالى

 .(2) تدؿًعمىًأنوًكاحدًًًً....ًًًكقاؿًالشاعر:ًكفيًكؿًشيءًلوًآية
كاإليمافًبكجكدًالخالؽًيككفًبالفطرةًفيًحؽًمفًسممتًفطرتو,ًكًقدًيحتاجً"  يقكؿًابفًتيمية

 . (ّ)ً"بعضًالناسًإلىًأدلةًعمىًكجكدهًسبحانوًعندًتغيرًفطرىـ

؟ًأمًأيشؾًفيًا هللًحتىًيطمبًإقامةًالدليؿًعمىًكجكده؟ًكأمًدليؿًيقكؿًابفًالقيـً"أىًفيًالم ًوًشىؾٌّ
؟ًثـًنبيكاًعمىًالدليؿًبقكليـًفاًطًرًفيأصحًكأظيرًمفًىذاًالمدلكؿ؟ًفكيؼًيستدؿًعمىًاألظيرًباألخ

ًً.(ْ)"الس ماكاًتًكىاأٍلىٍرضًً

ًًلٍمعيقيكًؿًكىاٍلفًً:ً"ابفًالقيـكيقكؿً ًتىعىالىىًأىٍظيىري ًالر بٍّ كدى ًكيجي ًأىف  ٍعميكـه مى ًكى ـٍ مىٍفًلى كًدًالن يىاًر,ًكى طىًرًًمٍفًكيجي
ًتًوًفىٍميىت ًيٍمييمىا ًفٍطرى ٍقًمًوًكى ًًفيًعى ًذىًلؾى  .(ٓ)ً"يىرى

 

ًالشياطيف,ًتجتالوًلـًلمفًدليؿًكؿًمفًأقكلًاهللًكجكدًعمىًالفطرةًيقكؿًابفًعثيميفً"فدللة
ٚاهللًًقاؿًكليذا َٓ ْٔ َِ َس َظ وم: []ؾِْىَرَة اهللِ افَّتِل َؾىََر افَّْٚ ٚ[ًقكلوًبعد {10}الرُّ ًٍ ـِ َحِْٔ ي َؽ فِِدِّ َٓ َٖؿِْؿ َوْج ًفالفطرةً]َؾ

ًاجتالتوًكمفًالشياطيف,ًاجتالتوًمفًلإًالفطرةًىذهًعفًيعدؿًأفًيمكفًكلًاهلل,ًبكجكدًتشيدًالسميمة
ً.(ٔ)الدليؿ"ًىذاًيمنعًقكمًمانعًحقوًفيًكجدًفقدًالشياطيف

ً ًمفًبخالقوًاإليمافًعمىًفطرًقدًمخمكؽًكؿًفإف:ًهكجكدًعمىًالفطرةًدللةً"أماكيقكؿًأيضان
ًعنياًيصرفوًماًقمبوًعمىًطرأًمفًإلًالفطرةًىذهًمقتضىًعفًينصرؼًكلًتعميـ,ًأكًتفكيرًسبؽًغير

                                                           
 http://ar.islamway.net/collection/2412ًًالطحاكيةًشرحًجبريفًتفريغًدرسًصكتيًلبف )ُ(

ً–ًالمعارؼًفراجًدارًأحمدًالستارًعبدً,ًتحقيؽ:(َِٕ:ًص)العباسيًالمعتزًابفًمحمدًبفًاهللًعبدًالشعراءًطبقات(ِ)
 .الثالثة:ًالطبعةً,القاىرة

ً.(ّٕ/ٔ)ًتيميةًبفا ً.مجمكعًالفتاكل(ّ)
ًكمكتبةًدارً,كاإلسالميةًالعربيةًكالبحكثًالدراساتًمكتبًتحقيؽً,ًً(ْٓ)ص:ًالجكزيةًقيـًابفً,لقرآفًالكريـتفسيرًا(ْ)

 .قًًَُُْ-ًاألكلى:ًالطبعةً,بيركتً–ًاليالؿ
 (ٓ)ً ًالسالكيف ًنستعيفمدارج ياؾ ًكا  ًنعبد ًإياؾ ًمنازؿ ًالجكزيةً,بيف ًقيـ ًابف ًص: (ًّٖ ًتحقيؽ: ًباهللً(, ًالمعتصـ محمد

ً(.ًـًُٔٗٗ-ىػًًًُُْٔ)الطبعة:ًالثالثةً,بيركتً–البغدادم,ًدارًالكتابًالعربيً
 .(ٕٓ)ص:ًًشركحًالعقيدةًالسفارينية(ٔ)

http://ar.islamway.net/collection/2412


ْٕ 

 

ًًالنبيًلقكؿ "ً رَاِنِه، َأْو يُ »: َداِنِه َأْو ُيَنصٍّ َساِنِه َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإال  ُيوَلُد َعَمى الِفْطَرِة، َفَأَبَواُع ُيَهوٍّ ً«َمجٍّ
(1)(2)

. 

  

 والتجارب الواقع : داللةثالثاً 
 

ً ًالشيخ ًأخرقدـ ًاهللًدليالن ًكجكد ًكتجاربوًعمى ًاإلنساف ًكاقع ًمف ًدعاءًمأخكذنا ًفي ًكتتمثؿ ,
ًككيؼًكافًاهللًيستجيبًكيعطيًكيشفيًًك ًكندائو, ًياإلنسافًلربو مفًًككـً,طىيعرزؽًًككيخفؼًاأللـ

ًًكربًفرجو, ًككـ ًاغناه, ًعائؿ ًأكاه,ككـ ًيتيـ ًمف ًككـ ًىداه, ًصاحبياًًضالن ًبيد ًالتجاربًتأخذ كىذه
كتكصموًإلىًاهللًمباشرة؛ًألنياًتكشؼًلوًعفًالحقيقة,ًكماًمفًإنسافًإلًكقدًكقعًفيًحياتوًمفًتجاربً

تجمبًالخيرًلو,ًأكًتدفعًًالتيفكثيرناًماًيفقدًاإلنسافًجميعًاألسبابًالماديةًباهلل,ًكىداهًإليو,ًًعرفتوً
,ًتحقؽًلوًمفًالخيرًماًيصبكًإليو,ًكاندفعًعنوًكمميكةًشيءعنوً..ًفإذاًتكجوًبقمبوًإلىًربًكؿًالشرً

كىؿًلياًتفسيرًًدكفًسببًظاىر,ًأكًتعميؿًمعقكؿ,ًفبماذاًتفسرًىذهًالظكاىر؟ً,مفًالشرًماًيخاؼًمنو
ً.(ّ)ًسكلًأفًمفًكرائياًربًاألربابًكمسببًاألسباب

ىكًحقيقةًتتجمىًفيًالككفًكفيًالطبيعةًكفيًاألشياءًكفيًكالكجكدًاإللييًكماًيقكؿًالشيخً"ًك
ً.(ْ)"يًنداءهًكيحقؽًرجاءهبالنفسًفيكًقريبًمفًاإلنساف,ًبؿًأقربًإليوًمفًنفسوًيسمعًدعاءهًكيم

كىكًالدليؿًً(ٓ)ً,كىذاًالدليؿًالذمًأستدؿًبوًالشيخًيطمؽًعميوًعندًبعضًالعمماءًبدليؿًالحس
قينيةًالخاليةًمفًاحتماؿًالخطاءًكىذاًالدليؿًىكًماًدعاًسحرةًفرعكفًالقائـًعمىًالمشاىدةًالصحيحةًالي

ً ًالناسًاليًاليمافًبنبكةًًرأكاعندما ًالذمًدعا ًباهلل,ًكىذا العصىًتتحكؿًاليًثعبافًحقيقي,ًأفًيؤمنكا

                                                           
ً-ىػًُِْْ)الثرياًلمنشر,ًالطبعةًالرابعةًًدارً(ًَٖ:صً)محمدًبفًصالحًبفًمحمدًالعثيميف,ًشرحًثالثةًاألصكؿ(ُ)

ً.(ـََِْ
حديثًرقـًًعميوًيصمىًىؿًفماتًالصبيًأسمـًإذا:ًبابًالجنائز,ًكتابً,فيًصحيحوًالبخارمًأخرجومتفؽًعميو:ً(ِ)
ً(.ِٖٓٔحديثًرقـ)ًالفطرةًعمىًإلًيكلدًمكلكدًمفًما:ًبابًالقدر,ًكتابًكمسمـ,(ً,ُّٖٓ)

ً.بتصرؼً(ّْ)ص:السيدًسابؽً,انظر:ًالعقائدًالسالميةًً(ّ)
(ْ)

-http://www.ansaralsonna.com/web/play"االيًاٌ باهلل"  يقال نهشيخ انسيذ سابق بعُٕاٌ :أَظز
1666.html.ً

ًمحمد:ً,ًتحقيؽ(ِْٓ:ًص)الطكسيًالغزاليًمحمدًبفًمحمدًحامدًأبك:ًفيالمستص انظرًدليؿًالحسًعفًالعمماء,ً(ٓ)
ًكجنةًالناظرًركضة ,ًـًُّٗٗ-ًىػًُُّْاألكلى,:ًالطبعةً,العمميةًالكتبًدارً:الشافي,ًالناشرًعبدًالسالـًعبد

ًقدامةًبفًمحمدًبفًأحمدًبفًاهللًعبدًالديفًمكفؽًمحمدًأبكًحنبؿ,ًبفًأحمدًاإلماـًمذىبًعمىًالفقوًأصكؿًفيًالمناظر
ًـ.ََِِ-ىػًُِّْالثانيةًالطبعة:ًكالتكزيع,ًالطبعةًكالنشرًلمطباعةًالرٌيافًمؤسسةً(َٔ/ًِ)ًالمقدسي



ٕٓ 

 

ًأنس ًركاه  الن اَس  َأَصاَبتِ : قىاؿًىًالرسؿًالذيفًجاءتًالمعجزاتًكدليؿًعمىًثبكتًنبكتيـ,ًكمفًذلؾًما
، َقامَ  ُجُمَعةٍ  َيْومِ  ِفي َيْخُطبُ   الن ِبيُّ  َفَبْيَنا ، الن ِبيٍّ  َعْهدِ  َعَمى َنةٌ سَ   َهَمكَ : الم هِ  َرُسولَ  َيا َفَقالَ  َأْعرَاِبيٌّ

 َما ِبَيِدِع، َنْفِسي ِذيَفَوال   ،(ُ)َقَزَعةً  الس َماءِ  ِفي َنَرى َوَما َيَدْيهِ  َفَرَفعَ  َلَنا، الم هَ  َفاْدعُ  الِعَياُل، َوَجاعَ  الَمالُ 
 ِلْحَيِتهِ  َعَمى َيَتَحاَدرُ  الَمَطرَ  رََأْيتُ  َحت ى ِمْنَبرِعِ  َعنْ  َيْنِزلْ  َلمْ  ُثم   الِجَباِل، َأْمثَالَ  الس َحابُ  ثَارَ  َحت ى َوَضَعَها
، اأَلْعرَاِبيُّ  َذِلكَ  َوَقامَ  اأُلْخَرى، الُجُمَعةِ  ت ىحَ  َيِميِه، َوال ِذي الَغِد، َوَبْعدَ  الَغدِ  َوِمنَ  َذِلَك، َيْوَمَنا َفُمِطْرَنا - 
 الم ُهم  : »َفَقالَ  َيَدْيهِ  َفَرَفعَ  َلَنا، الم هَ  َفاْدعُ  الَماُل، َوَغِردَ  الِبَناءُ  َتَهد مَ  الم ِه، َرُسولَ  َيا: َفَقالَ  - َغْيُرعُ : َقالَ  َأوْ 

ً.(2)«َعَمْيَنا َوالَ  َحَواَلْيَنا
أفًيغيثًالخمؽ,ًقاؿًالميـًأغثنا,ًالميـًأغثنا,ًثـًنشأًًلماًدعاًالنبيً ":ابفًعثيميفالشيخًًقاؿ

 .(3) "السحاب,ًكأمطرًقبؿًأفًينزؿًمفًالمنبر,ًىذاًيدؿًعمىًكجكدًالخالؽ
كيقكؿ:ًياًًاإلنسافًربوًيدعكًاهلل,ًكذلؾًعندماًالدليؿًالحسي:ًىكًماًنشاىدهًمفًإجابةًالدعاءف

ًكيحصؿاهللًفيجيبًاهللًدعاء ًكيكشؼًسكء ًاهللًإذًه ًيا ًقاؿ: ًإنما ًالمطمكبًكىك ىناؾًربًسمعًًاًنلو
ً.!!!فيكىذاًاألمرًمكجكدًفيًكؿًزمافًككؿًعصرًفمفًالذمًاستجابًكمفًالذمًشً(ْ)دعاءه,ًكأجابو,

 .التأييد اإللهي رابعًا:
ًأخرًعمىستدكي ًالشيخًبدليؿ ًاهللًًؿ ًاإللييًحيثًيقكؿكجكد ًالتأييد ًا"ً:كىك لكجكدًمفًدلئؿ

ًباهللًإيمانًاإلليي ًالمؤمنيف ًعممًحقيقياًنًاًنأف ًأدباًنأعمىًمفًغيرىـ ًكأكثر ًكأزكىًنفساًن, ًكأطيبًقمباًن, ,ًاًن,
ًإيثاًر ًكأعظـ ًككجيياًاًنكأكثرًتضحية, ًكميكليـ, ًكغرائزىـ ًالذلًغيرًطباعيـ ًفما ًالناسًلمناس, ًكأنفع ,

ىـًممفًلًيؤمنكفًباهللًمفًغمظًالجيؿ,ًلماذاًلـًيككنكاًمثؿًغيًرًكجيةًالحؽًكالخيرًكالجماؿًكالكماؿ؟
المطالبًكالمآرب؟ًلبدًكأفًيككفًًفيكجفاءًالطبع,ًكخبثًالنفس,ًكظممةًالقمب,ًكفسادًالخمؽ,ًكحيكانيةً

ًذلؾًسر ًاليًلكاً,كراء ًليصمكا ًالتيًتصححًحياتيـ ًبالقكة ًاهللًالربًالقكمًالذمًيمدىـ ًكجكد سرًىك
ً.(ٓ)ً"الكماؿ,ًكىذاًدليؿًعمىًكجكدًاهلل

                                                           
ًالقزعً(ُ) ًالغيـًمفًقطعةًكىيًالكبيرة,ًالسحابةًتحتًمفًمرتًإذاًظؿًكأنياًرقاؽ,ًالسحابًمفًقطع: ًأنظر: ًلساف,

 .(ُِٕ/ًٖ)ًالعرب
ً(.ّّٗحديثًرقـً)ً,الجمعةًيـكًالخطبةًفيًالستسقاء :بابً,لجمعةاًكتابً,فيًصحيحوًالبخارمًأخرجو(ِ)

ً.(ٕٔ)ص:ً:السفارينيةًالعقيدةًشرح(ّ)
ًّ)ًالعثيميفًصالحًبفًمحمدًالشيخًفضيمةًكرسائؿًفتاكلًمجمكع(ْ) ًكترتيبًجمع (ُْٖ/ ًإبراىيـًبفًناصرًبفًفيد:

ً.ىػًُُّْ:ًطبعةً,الثرياًدارً-ًالكطفًدارً,السميماف
 ً.بتصرؼ(ًّْ)ًص:,ًالسيدًسابؽانظر:ًالعقائدًالسالمية(ٓ)



ٕٔ 

 

ًالخاصة ًالربكبية ًعف ًيتحدث ًالشيخ ًكاصفيائوًً(ُ)ككأف ًالصالحيف ًاهلل ًبأكلياء ًالخاصة كىي
ًالمتقيفًفاهللًييدييـًكيربييـًلمصفاتًالحميدة,ًكالخالؽًالنبيمة,ًكييدييـًلماًفيوًالخيرًكالصالح.

ً

ًالنقل شواهد :خامساً 
ًبوًيستشيدً"مماالشيخًكؿًدليؿًأخرًعمىًكجكدًاهللًىكًشكاىدًالنقؿًحيثًيقبكيستدؿًالشيخً

ًعيدًمفًالناسًفيًنادكاًالناس,ًمفًكاألخيارًالعباد,ًمفًالمصطفيفًأفًالحقيقيًاإللييًالكجكدًعمى
ا,ًإليناًالككفًليذاًبأفًًمحمدًعيدًإلىًآدـ ًصدقيـًعمىًالشكاىدًقامتًكقدً,ذلؾًعمىًكأجمعكاًحكيمن
ًأبمغًدليؿًفأم..ًالسفمىًكفركاًالذيفًككممةًالعميا,ًىيًاهللًكممةًكجعؿًأعدائيـ,ًككبتًليـ,ًاهللًتأييدًمف
ً.(ِ)ً"بوًكالمؤيديفًفيو,ًكالمتفانيفًإليو,ًكالداعيفًلو,ًكالمخمصيفًاهلل,ًمعًالصادقيفًقكؿًمف

ًعفًىذاً ًيشذ ًاهللًكلـ ًبكجكد ًعمىًالقرار ًخمقيـ ًالناسًمنذ ًيتحدثًعفًأجماع ًالشيخ ككأف
ٚ َيٚ ؾِْرَظْقنُ  َوَؿَٚل ]ًقاؿًاهللًتابوًعندماًتحدثًعفًفرعكفًذكرىاًاهللًفيًكًةقميمًةالجماعًالًقم َ  ادََْلُ  َأُّيه

ُٝ  َمٚ ّْ
ؿ َظِِ ُُ ـْ  فَ ي إَِففٍ  مِّ َٚل ]ًكقكلوً,ً{38:فَهص}ا[ َؽْرِ ََ ٚ َؾ َٕ ؿُ  َأ ُُ َْظَذ  َربه ْٕ كلـًيكفًً{11:فْٚزظٚت}ا[ ا

ٚ َوَجَحُدوا]قكلوًمعتقدانًبياًكلكنوًكبرًمنيـًأفًيؤمنكاًبدليؿًقكؿًاهللً ٚ ِِبَ َٓ َْتْ ََ ْٔ ؿْ  َواْشَت ُٓ ُس ٍُ َِْمً  َإٔ ّقاً  ُط ُِ  َوُظ

َْٔػ  َؾُٕٚيرْ  ٚنَ  ـَ ُٜ  ـَ ـَ  َظٚؿَِب ِسِدي ٍْ ًً{21:افّْؾ}[ اْدُ

ًالًقمةًمفًالبشريةًفقدً" ًدكفًىذه ٍنسًعمىًًكما ًكىاإٍلً ًالسميمةًمفًاٍلًجٌف اتٌفؽًأىؿًاٍلعقؿًكالفطرة
انىوًيًكجكدًاهللًتىعىالىىًبؿًكجكبًكجكده ًقيقىةًاٍلكيٍبرىلًاٍلفٍطرىةًالسميمةًالمكدعةًً,سيٍبحى ككماًدٌؿًعمىًىىًذهًاٍلحى

ةًمفًاٍليكلًكالمكدعةًًفيًالرؤكسًفقدًدٌؿًكىذىًلؾًالبراىيفًكالحججًاٍلقىاًئمىةًًفيً اًلصى ًفيًالنُّفيكسًكالعقكؿًاٍلخى
يىكىافًًك ًفيًاٍلحى نىفسًكركحًكعقؿًكعاطفةًكى ٍنسىافًمفًجسـًكى ًفيًاألىٍرضًكالرمؿًكىالتُّرىابًكىاٍلحجرًاإٍلً النباتًكى

اًلؽًاٍلكىاًحدً ًآيىاتًتدؿًعمىًاٍلخى ًميعيىا ًفيًالس مىاءًمفًريىاحًكأمطارًكليؿًكنيارًًفيًجى كالسيؿًكالجبؿًكى
انىوي" دًسيٍبحى  .(ّ)ًاأٍلىحى

                                                           
ًالعثًمحمدًبفًصالحًبفًمحمدً,كالبقرةًالفاتحةًتفسير(ُ) ًُ)يميف السعكديةًًالعربيةًالمممكةًالجكزم,ًابفًدار (ٗٗ/

 .ىػًًُِّْاألكلى,:ًالطبعة
ً.(ّْ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالمية(ِ)
تحقيؽًكىبيًسميمافًً(ُٗ:صً)محمدًبفًإبراىيـًبفًسعدًاهللًالشافعيًإيضاحًالدليؿًفيًقطعًحججًأىؿًالتعطيؿ,(ّ) 

ً.(ـًَُٗٗ-ىػًًَُُْ)ًالطبعة:ًاألكلىً,مصرً–األلبانيًدارًالسالـًلمطباعةًكالنشرً



ٕٕ 

 

 المطمب الثاني

 في إثبات وحدانية اهلل سابد السيد منهج الشي 

 
ًإ ًكالقيكـًالذلًقامتًبوًًفيفًاهللًكاحد ألكىيتوًلًيعبدًمعوًغيره؛ًألنوًىكًالحىًالتاـًالحياة

ٌٜ :ًيقرىاًقكؿًاهللكىذهًىيًالمكرًالتيًً(ُ)ًالسماكاتًكاألرض َٓ َتُْٖخُذُه ِشَْ ٔهقُم  ََ َّٓ ُهَق اَِلله اف َٓ إَِفَف إِ ]اهللُ 

ََمَواِت َوَمٚ ِِف إَ  ْقٌم َفُف َمٚ ِِف افسَّ َٕ  َٓ َٓ َو ْؿ َو ُٓ ٍَ ِْ ُؿ َمٚ َبْغَ َأْيِدُّيِْؿ َوَمٚ َخ َِ ًْ َّٓ بِِْ٘ذِِٕف َي ُع ِظَْْدُه إِ ٍَ ـْ َذا افَِّذي َيْن ْرِض َم

ََم  ُٓ يُ ٍْ َٓ َيُئقُدُه ِح ََمَواِت َوإَْرَض َو ٔهُف افسَّ ْرِش ـُ َّٓ بََِم َصَٚء َوِشَع  ِف إِ ِّ ِْ ـْ ِظ ٍء ِم ِعه اُُئُِىقَن بَِقْ ًَ ئُِؿ[ َوُهَق اف ًَ ف

جميعًًكأفًكأفعالو,ًذاتوًكصفاتوًفيأنوًكاحدًًأم" {2:إلخلص}ا[ َأَحٌد  اهللَُّ  ُهقَ  ُؿْؾ ] كقكلوً{133}افبَرة:
 .(ِ)ً"إليوًاألمكر

ًالعجيبًقاؿًاهللًًالككفًىذاًنظاـًلبطؿًإليٌيتوًفيًلوًشريؾًاهللًمعًكجدًكلك"يقكؿًالشيخًثـً
 َّٓ ٌٜ إِ ََم َآَِلَ ِٓ َٚن ؾِٔ ـَ قَن[  ]َفْق  ٍُ ْرِش َظَمَّ َيِه ًَ َسَدَتٚ َؾُسْبَحَٚن اهللِ َربِّ اف ٍَ ًالسماكاتًيفًكافًلكًمأ {11}إٕبٔٚء:اهللُ َف

ًيريدًكاحدًكؿًألفًعمييما؛ًالمشرفيفًلتنازعًنظاميماًلختؿًليماًالخالؽًغيرًأمرىماًتدبرًآليةًكاألرض
ـْ ًكقاؿًاهللًًالمتصرؼًىكًيككفًأف َذ اهللُ ِم َ ََِؼ  ]َمٚ اَّتَّ ؾه إَِفٍف بََِم َخ ـُ  َٛ ـْ إَِفٍف إًِذا فََذَه ُف ِم ًَ َٚن َم ـَ َوَفٍد َوَمٚ 

قَن[  ٍُ ًٍْض ُشبَْحَٚن اهللِ َظَمَّ َيِه ْؿ َظَذ َب ُٓ ُو ًْ َل َب ًَ ًإلو؛ًمفًمعوًيككفًأفيًينبغًلًكاهلل....  {92}ادٗمْقن:َوَف

ًعمىًبعضيـًكلعالًخمؽ,ًبماًكاحدًكؿًبلذىًمعو,ًكيخمؽًاأللكىية,ًفيًيشاركوًإلوًمعوًكافًلكًألنو
اًبعضيـًغالبًأمً؛بعض  .(ّ)ً"العالـًنظاـًلفسدًىذاًحصؿًكلكًممكو,ًليكسعًبعضن

ُف الجالؿًًمذًكمزاحمةًاهللًمغالبةًلطمبكاًالمشرككف,ًيزعـًكماًآليةًمعوًكافًكلك ًَ َٚن َم ـَ ]ُؿْؾ فَْق 

ْقا إَِػ ذِ  ٌَ ْبتَ َٓ قُفقَن إًِذا  َُ ََم َي ـَ  ٌٜ ْرِش َشبًِٔل َآَِلَ ًَ فُ * ي اف َٕ َٚػ  ُشْبَحٚ ًَ قُفقنَ  َظَمَّ  َوَت َُ ّقاً  َي ُِ بِراً  ُظ  . {11}اإلرساء:[ ـَ

ًسبؽًيتضحًأفًالشيخً نيتوًسبحانوًفاهللًاباآلياتًالقرآنيةًالدالةًعمىًكحدًيستدؿمفًخالؿًما
َْٔس ] حدًفيًأفعالواكًًكحدًفيًصفاتوًاكًًككاحدًفيًذاتوً ْثِِفِ  فَ ِّ ءٌ  ـَ ٔعُ  قَ َوهُ  ََشْ ِّ

ً{22:شورى}ال[ افَبِهرُ  افسَّ

                                                           
 .ً(ْْ)ص:ًًالسيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,أنظر:ً(ُ)
ً.(ًْٔ:صً)ًالمصدرًالسابؽًً(ِ)
ً.ً(ْٔ)ص:المصدرًالسابؽ(ّ)



ٕٖ 

 

ذكرًىذاًالدليؿًلـًيسموًكىذاًالمسمؾًالذمًسمكوًالشيخًيتكافؽًمعًمنيجًالسمؼًالصالحًكذلؾًعندماً
ًكلكفًذكرًالدليؿًبدكفًاسـ.ً(ِ)كلًبدليؿًالتمانعً(ُ)قياسًالخمؼبامًاسـًلً

ً

ً

ً

                                                           
ًأحدىما,ً(ُ) ًمف ًالمحؿ ًيخمك ًكل ًيجتمعاف, ًل ًالنقيضيف, ًألف  ًكذلؾ ًنقيضو؛ ًببطالف ًاألمر ًإثبات ًىك ًالخمؼ قياس

ثباتوًفيًىذهًالحاؿ,ًفإفًانتًبيفًالعدـًكالكجكد,ًكالمقابمةكالمقابمةً ًفيبيفًنفيًأمرًمعيفًفيًمكافًمعيفًكزمافًمعيف,ًكا 
ًالمعركؼًأحمدًبفًفيمصطًبفًأحمدًبفًمحمد ,المعجزةًالكبرلًالقرآفً"انظر:ًً؛بالدليؿًكافًذلؾًحكمناًبكجكدًنقيضو

ً.العربي"ًالفكرًدار:ًالناشرً(ِِٕ)ص:ً,زىرةًبأبي
ًأفًمثؿًخالفو,ًاآلخرًكأرادًأمراًأرادًإذاًأحدىماًلكافًصانعافًلمعالـًكافًلكًأنو:ًالمتكمميفًعندًالمشيكرًالتمانعًدليؿ(ِ)
ًبيفًجمعًذلؾًألف؛ًمرادىماًيحصؿًأفًامتنعًمغربياًمفًإطالعياًاآلخرًكيريدًمشرقيا,ًمفًالشمسًإطالعًأحدىماًيريد

ماًرباًمنيماًكاحدًيككفًفالًمنيما,ًكاحدًمرادًيحصؿًلًأفًإماًفيمـزًالضديف, ًاآلخرًدكفًأحدىماًمرادًيحصؿًأفًكا 
/ًّ)تيميةًابف,ًالقدريةًالشيعةًكالـًنقضًفيًالنبكيةًالسنةًمنياج :أنظر"ًاآلخرًدكفًالربًىكًمرادهًحصؿًالذمًفيككف
َّْ."ً)ً



ٕٗ 

 

 المطمب الثالث

 سابد من التقميد السيد موقف الشي 

ً.التقميد ىمعن :أوالً 

 -في الغة:

ًكذلؾًالبدنة,ًتقميدًشيء,ًعمىًشيءًتعميؽًعمىًأحدىماًصحيحاف,ًأصالفًكالداؿًكالالـًالقاؼ
ًأمالخيؿًىًقىمٍّديكاً:العربًتقكؿً(ُ)ىدمًأنياًليعمـًشيءًعنقياًفيًيعمؽًأف ًفيًلياًلزماًذلؾًاجعمكاً:

ً.(ِ)إياهًألزموأمً:ًاألمرًكقمدهً,أعناقيا

 -:ء في تعريف التقميدأقوال العمما

ًالقرطبيًًُّقاؿ ً»العمماءًعندًالتقميد": ةًوًبالًقىٍكؿًوًقىبيكؿًًًحقيقةًي: ج  ًقكؿًقبؿًفمفًىذاًكعمىً؛ً«حي
ً.(ّ)ً"مقمٍّداًنًيككفًفالًفييا,ًنظرًمفًكأم اًمقمٍّدان,ًيككفًمعجزتو,ًفيًنظرًوًغيرًمفًًالنبيًٍّ

 

ًكافًماًالمقمدًفيمـزًحجةًبغيرًالمقمدًقبكؿًكىكً(ْ)ً"دليؿًغيربًالقكؿًقبكؿًالتقًميدًي"ًتىٍيًمي ةًاٍبفًيًقىاؿًى
 .كشرًخيرًمفًالقكؿًذلؾًفي

ًغيرًمفًمسممةًاألكليفًقضاياًتؤخذًأفًالتقميدًمعنىًإف"ًىٌراسًحسفًخميؿًبفًيقكؿًمحمد
ً.(ٓ)ً"تقميداًنًذلؾًيسمىًفالًكاقتناعًدليؿًعفًبياًاإليمافًكأماًليا,ًالمثبتةًاألدلةًفيًنظر

                                                           
 .(ُٗ/ًٓ)ًابفًفارسً,مقاييسًالمغةأنظر:ً(ُ)
ً.كماًبعدىاً(ًّٔٔ/ّ) ابفًمنظكرًالعربًلسافأنظر:ًً(ِ)
ًالقرآفًألحكاـًالجامعً(ّ) براىيـًالبردكنيًأحمد:ًتحقيؽً(ُِِ/ًِ)القرطبيًاهللًعبدًأبك, ًالناشرًأطفيشًكا  ًالكتبًدار:

ًالكتابً)اً,ـًًُْٔٗ-ًىػًُّْٖالثانية,:ًالطبعةً,القاىرةً–ًالمصرية ًالديفًسراجًحفصًأبك (ُٗٓ/ًّلمبابًفيًعمـك
ًاألكلى,:ًالطبعة,ًمعكضًمحمدًعميًكالشيخًالمكجكدًعبدًأحمدًعادؿًالشيخ:ًتحقيؽً,الحنبميًعادؿًبفًعميًبفًعمر

 .ًبيركتً-ًالعمميةًالكتبًدار:ًالناشرًـُٖٗٗ-ًىػًُُْٗ
ًبفًمحمدًكرتبوًجمعوً,تيميةًبفًالحميـًعبدًبفًأحمدًالعباسًأبكًالديفًتقي (ِِٓ/ًِ)ًالفتاكلًمجمكعًعمىًالمستدرؾ(ْ)
ً.ىػًًُُْٖاألكلى,:ًبعةالطً,قاسـًبفًالرحمفًعبد
ًالكىابية(ٓ) ًالحركة ًىٌراسًحسفًخميؿًبفًمحمد, ًالطبعةً,التكيجرمًالعزيزًعبدًبفًأحمدًتحقيؽً,(ِْ)ص: ًاألكلى:

ً.السنةًدار,ًًىػًًُِْٖ-ًىػًُِْٖ



َٖ 

 

 .التقميد حجاب العقل: ثانياً 

فاهللًيثنيًعمىً,ًالتقميدًىكًالمانعًلمعقؿًمفًالنطالؽ,ًكالمعكؽًلوًعفًالتفكيريعتقدًالشيخًأفً"

ًلمحقائؽ,ًكيميزكفًبيفًاألشياءًبعدًالبحثًكالتمحيص,ًفيأخذكفًاألحسف,ًكيدعكفًغيرهًفًىكًٍصًيميًخًٍالذيفًيًى
ْ ِظبِٚد )]ً: قاؿًاهلل ـَ يَ 27َؾَبؼِّ ـَ َهداُهُؿ اهللَُّ َوُأوفئَِؽ ُهْؿ ( افَِّذي قَن َأْحَسَُْف ُأوفئَِؽ افَِّذي ًُ َٔتَّبِ ْقَل َؾ ََ قَن اْف ًُ

ِّ ْسَت

َْفبِٚب ) ْٕ مر[ (28ُأوُفقا ا كينددًبالمقمديفًالذيفًلًيفكركفًإلًبعقكؿًغيرىـ,ًكيجمدكفًعمىًالقديـًً {}الزُّ

تَّبُِع َمٚ ]ً قاؿًاهللًالمألكؼًكلكًكافًالجديدًأىدلًكأجدلًليـ َٕ َزَل اهللُ َؿُٚفقا َبْؾ  ْٕ قا َمٚ َأ ًُ بِ ُؿ اتَّ َوإَِذا ؿَِٔؾ ََلُ

َتُدونَ  َٓ َُّيْ ًْٔئٚ َو ُِقَن َص َِ
ًْ َٓ َي َٚن َآَبُٚؤُهْؿ  ـَ ٚ َأَوَفْق  َٕ ِْٔف َآَبَٚء َِ َْْٔٚ َظ ٍَ {210}البقرة:[ َأْف

(ُ) 

كًكظيفة,ًككظيفةًالعقؿًإفًلكؿًعض"ًكيبيفًالشيخًأفًكظيفةًالعقؿًالتأمؿًكالنظرًحيثًيقكؿ
ًالقكل,ًبطؿًعمؿًالعقؿ,ًكعطؿًمفًأىـًكظائفو,ًكتبعًذلؾًًالتأمؿ ًتعطمتًىذه ذا كالنظرًكالتفكير,ًكا 

عقالو,ًًمفًفًينيضأًرادًلمعقؿأكالسالـًًتكقؼًنشاطًالحياة,ًمماًيتسببًعنوًالجمكدًكالمكتًكالفناء
عفًًاًنكقدًعنكفًالشيخًعنكانً(ِ)"العبادةًجكىرًفمًذلؾًكعىدًًٌ,,ًفدعاًإلىًالنظرًكالتفكيركيفيؽًمفًسباتو
ً.(ّ)النييًعفًالتقميد

فاإلسالـًلـًيفرضًعقيدةًخاصة,ًأكًيكجبً"لـًيقيدًالعقؿ,ًحيثًيقكؿًأفًاإلسالـًالشيخًكيبيفً
نظريةًعمميةًعمىًالعقؿ,ًفمكؿًإنسافًالحؽًفيًالنظرًفيًالككف,ًكاستعماؿًاألدكاتًالتيًتكصؿًإلىً

ً.(ْ)ً"التيًتخضعًلياًالظاىرةًالككنيةًالسنف,ًكالقكانيف

 .ميادين التفكيرثالثًا: 

الىًالتفكيرًكرحبًبو,ًإنماًًهحيفًدعاتحدثًالشيخًعفًالمياديفًالرحبةًالتيًفتحياًاإلسالـًأماـًالعقؿً
,ًفيًشيءلىًالنظرًفيماًخمؽًاهللًمفًإ,ًفدعاًونطاؽًالعقؿًكحدكدًمداركًةأفًًيككفًذلؾًفيًدائًرًدأرا

إلنسافًنفسو,ًكفيًالجماعاتًالبشرية,ًكلـًيحظرًعميوًإلًالتفكيرًفيًذاتًاًفيكاألرض,ًًكالسمكاتً

                                                           
 .(َِص:),ًالسيدًسابؽأنظرًاسالمنا(ًُٓ:صً),ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالمية(ُ)
 .(ًُٕص:)يدًسابؽ,ًالسانظرًالعقائدًالسالمية(ِ)
ًالطبعةً,القاىرةً-مصرًالعربيًالفتحًدار(,ًٓٓ:ص)ًسابؽًالسيد,ًكمميزاتياًالسالميةًالشريعةًخصائصأنظر:ً(ّ)

ً.قَُْٗ-ـًُٖٖٗالكلى
 .(ُُْ)ص:ً,ًالسيدًسابؽعناصرًالقكةًفيًالسالـ(ْ)



ُٖ 

 

َؾِٚق َشُِْرُّيِْؿ آَيٚتَِْٚ ِِف ]  قاؿًاهللً(ُ)ًألفًذاتًاهللًفكؽًاإلدراؾً؛اهلل ْٔ ؼه  ا ُف اِْلَ َّٕ ْؿ َأ َ ََلُ ْؿ َحتَّك َيَتَبغَّ ِٓ ِس ٍُ ْٕ [ َوِِف َأ

ً.{12:ؾهِٝ}

ْؿ  ]قاؿًاهلل ,مفًنشاطًالعقؿًكالتفكيرًدحكليسًىناؾًحدكدًت ُُ َِّ ًَ يِٚت َف ْٔ ُؿ ا ُُ ُ اهللَُّ فَ ذفَِؽ ُيبَغِّ ـَ

ُرونَ  َُّ ٍَ ِخَرةِ  (129) َتَت ْٔ ٔٚ َوا ْٕ ًالسماكاتًممىكيكت كقدًكجوًاهللًالنسافًاليًالتفكيرًفي { 110:}افبَرة[ ِِف افده
(ِ)ًاهللًآياتًفيًالتفكيرًإلىًعقكليـًكتيكًقظًكاألرض,

. 

ًالفكرة...ًيقكؿًالشيخً" ًفإفًذاتًاهللًلًتحيطًبيا ًالتفكيرًإلًفيًذاتًاهلل, ًيمنعًاإلسالـ كلـ
ًف ًالشيخ ًتقيدًأجعؿ ًعف ًل ًكاقتناع ًيقيف ًعف ًالتفكير ًيككف ًأف ًكيجب ًكالنظر ًالتفكير ًالعقيدة ساس

ُف إَْبَهُٚر َوُهَق ُيْدِرُك إَْبَهٚرَ  قاؿًاهللًاكم...باءاآل ـُ َٓ ُتْدِر َِّىُِٔػ اخَلبُِر[  ]  {203}إًٕٚم:َوُهَق اف
"(ّ).  

َْٔػ ًًقاؿًاهللكماً ,النظرًفيًالنفسالشيخًبدعكلًًكستدؿ ـَ َُْْٔيُروا  ْ َيِسُروا ِِف إَْرِض َؾ ]َأَوََل

 َّ ًة َوَأَثُٚروا إَْرَض َوَظ ْؿ ُؿقَّ ُٓ ُٕقا َأَصدَّ ِمْْ ٚ ـَ ْؿ  ِٓ ـْ َؿْبِِ ـَ ِم ُٜ افَِّذي َٚن َظٚؿَِب ْؿ ـَ ُٓ ُِ ْؿ ُرُش ُروَهٚ َوَجَٚءْْتُ َّ َّٚ َظ َثَر ِِم ـْ ُروَهٚ َأ

قَن[ ُّ
ْؿ َييِِْ ُٓ َس ٍُ ْٕ ُٕقا َأ ٚ ـَ ـْ 

ْؿ َوَفُِ ُٓ َّ
َٔيِِْ

َٚن اهللُ فِ ـَ َِِّْٔٚت َؾََم  وم: بِٚفَب  {9}الرُّ
(ْ).ً

ًف ًفحسب ًكليسًىذا ًالكريـ ًًممئالقرآف ًالنظر ًإلى ًالداعية ًاآليات ًالككفًًفيبمئات مجالت
يِٚت  ]  قاؿًاهللًلًتحدًبحد,ًكلًتقؼًعندًنيايةًالتيكآفاقوًالرحبةًالفسيحة,ً ْٔ ُؿ ا ُُ ُ اهللَُّ فَ ذفَِؽ ُيَبغِّ ـَ

ُرونَ  َُّ ٍَ ْؿ َتتَ ُُ َِّ ًَ ِخَرةِ  (129) َف ْٔ ٔٚ َوا ْٕ ً { 110:}افبَرة[ ِِف افده ًأكسعًالدنيا ًإلىًالتفكيرًًالتيكما ًاإلسالـ دعا

ً.(ٓ)ًعةًاآلخرةجانبًسًفيًبشيءفييا,ًكسعتياًليستً

السمعياتًالمتكاترةًًاهللًككحدانيتوًكالرسالةًكلًفيًأنوًلًيجكزًالتقميدًفيًمعرفة"يقكؿًابفًتيمية:ً
ً.(ٔ)ً"الظاىرةًكالصمكاتًككجكبًالزكاةًكصياـًشيرًرمضافًكحجًالبيت

ً

                                                           
ً.(َِ)ص:ًًالسيدًسابؽً:اسالمنا,ًكأنظرً(ُٔ)ص:ًًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالمية(ُ)
(ِ)ًً

-http://www.ansaralsonna.com/web/play ""انعقيذة انسهيًت  أَظز يقال نهشيخ انسيذ سابق بعُٕاٌ
1675.htmlً

ً.(ُُّ)ص:ًالسيدًسابؽً:عناصرًالقكةًفيًالسالـ(ّ)
ً.(ًِّ:)صًالسيدًسابؽً:اسالمناأنظر:ًً(ْ)
ً.(ُٔ :)صًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةأنظر:ً(ٓ)
ً(.ِْٓ/ِ)عمىًمجمكعًالفتكلالمستدرؾً(ٔ)



ِٖ 

 

ًال"السفارينيةً:ًالعقيدةًقاؿًابفًمانعًفيًشرحً تقميدًفيًأخذًمذىبًالغيرًكاتباعوًبالًدليؿ,ًيحـر
ًكاشتير ًتكاتر ًمما ًالخمسة ًفيًأركافًاإلسالـ ًككذا ًكالرسالة, ًكفيًالتكحيد ًاهللًتعالى, ًماًًمعرفة ككؿ

ًيمتنعًالتقميدًفيوًويطمبًفي ً.(ُ)"الجـز

ًالسفاريني"ًك ًكذبًلجكازًبتقميدًتحصؿًكلًتعالى,ًاهللًمعرفةًكجكبًعمىًكاإلجماعًيقكؿ
ًعمما,ًأفادًلكًالتقميدًكألفًقدمو,ًفيًقمدًككمفًالعالـ,ًدكثحًفيًقمدًكمفًحصكليا,ًكاستحالةًالمخبر,

ماًباطؿ,ًكىكًبالضركرة,ًفإما ً.(2)"بالنظرًيحصؿًكالعمـًعدمو,ًكاألصؿًالدليؿًفيستمـزًبالنظر,ًكا 

ًال ًذـ ًاهلل ًأف ًالقكؿ ًًيدمقتكخالصة ًاهلل َّٕٚ]  يقكؿ ٚ إِ َٕ ٚ َوَجْد َٕ ٍٜ  َظَذ  آَبَٚء ًَُّٕٚأمَّ  ؿْ آَثِٚرهِ  َظَذ  َوإِ

َتُدونَ  ْٓ ًمقتدكفًكطريقتيـًمنياجيـًعمىأمًً...ًكديفًممةًعمىًآباءناًكجدناًإنا"امًً{11افزخرف:}[ ُم

ًكيتدبرًً(3)"يعبدكفًكانكاًماًكنعبدًفعمكا,ًكالذمًنفعؿًبفعميـ ًفيو ًيتفكر ًلكي ًعقالن ًاإلنساف ًمنح فاهلل
ًكينظر.

                                                           
ً.(ًّٗٔ:ص)ًالسفارينيةًالعقيدةشرحً(ُ)
ً(.ِٕٔ/ُلكامعًالنكارًالبيية,ً)(ِ)

ًالرسالةًمؤسسة:ًالناشر,ًشاكرًمحمدًأحمدًتحقيؽً(ٖٔٓ/ًُِ)ًالطبرمًجريرًبفًمحمدً,القرآفًتأكيؿًفيًالبيافًجامع(ّ)
ً.ـًًَََِ-ًىػًًَُِْاألكلى,:ًالطبعة



ّٖ 

 

 المبحث الثالث

 تء والصفااألسماابد في سعقيدة الشي  السيد 

ًكفيوًمطمبيف:

 .أسماء اهلل عقيدة الشي  السيد سابد في المطمب األول: 

 

 .صفات اهلل عقيدة الشي  السيد سابد في المطمب الثاني: 



ْٖ 

 

 المطمب األول

 أسماء اهلل في  عقيدة الشي  السيد سابد

ً ًالكسائؿ ًمف ًىاتخذىًالتيإف ًالناسًباهلل, ًلتعريؼ ًاإلسالـ ًالحسنى,ًيا ًاهلل ًعرضًأسماء
القمبًعمىًاهللًمباشرة,ًًيطؿًمنياًيالتًالنكافذًىيكصفاتوًالعميا,ًفييًالتيًتعر ؼًاهللًبياًإلىًخمقو,ًًك

ً.(ُ)تحرؾًالكجداف,ًكتفتحًأماـًالركحًآفاقناًفسيحةًتيشاىىدًفيياًأنكارًاهللًكجاللوًيالتًىيًك

ً.(ِ)ًاهللًمفًأشياءًىذهًالكسيمةًجعمياًالشيخًكسيمةًثانيةًبعدًكسيمةًالعقؿًكالنظرًفيماًخمؽًك

تفتحًآفاقناًكاسعةًمفًالمعرفةًباهللًإذاًفيمياًاإلنساف,ًًالتيكيقكؿًفيًمكضعًآخرً"فيذهًاألسماءً
ًحقائؽًىذاً ًمف ًحقيقة ًأكبر ًعف ًتكشؼًلو ًفإنيا ًنبراسنا, ًكاتخذىا ًنفسو, ًكانفعمتًبيا ًمعناىا, كأدرؾ

ـَ ] قكلوًًيوًفذكرىاًاهللًسبحانًالتيًىيكىذهًاألسماءًكيقكؿً"ً(ّ)الكجكد" ْْحَ ُؿِؾ اْدُظقا اهللَ َأِو اْدُظقا افرَّ

ُف إَْشََمُء اُِلْسَْك َِ ٚ َمٚ َتْدُظقا َؾ َوهللِ إَْشََمُء اُِلْسَْك ]مرناًأفًندعكهًبياًقاؿًاهللًأيًًالتيًىيكً {220}اإلرساء:[ َأيًّ

ٚ ً.(ْ)"عبدكهًكتقربكاًإليوًبيامًسمكهًكاذكركهًكاأكمعنىًفادعكهًبياً {230}األعراف:[ َؾْٚدُظقُه ِِبَ

ً.عدد أسماء اهللأواًل: 

ًاهللًأسماءًاهللًفيًالتسعًكتسعيف ًاسماءًاهللًتسعةً"يقكؿًحيثًًلقدًحصرًالشيخًرحمو كعدد
ِلّمِه ِتْسَعٌة َوِتْسُعوَن اْسمًا َمْن َحِفَظَها  :ً)بحديثًرسكؿًاهللًًبماًذىبًإليوًكستدؿ,ً(ٓ)"اًنكتسعكفًاسم

ن  الم َه ِوْتٌر ُيِحبُّ اْلِوْترَ َدَخَل اْلَجن   ً.(ٔ)ً(َة َواِ 

                                                           
ًً(ُُ:ص),ًالسيدًسابؽةًفيًالسالـعناصرًالقًك:ًأنظرًً(ُ)
ً.(ُٖ:ص),ًالسيدًسابؽانظر:ًالعقائدًاإلسالميةًً(ِ)
ً.(ِْ:ص)المصدرًالسابؽًًً(ّ)
ً.(ُٖ:ص)المصدرًالسابؽًًً(ْ)
ً.(ُٖ)ص:المصدرًالسابؽًًً(ٓ)
غيرًكاحد(,ًأخرجوًالبخارمًفيًصحيحوً,ًمفًحديثًأبيًىريرة,ًكتاب:)الدعكات(,ًباب:)ًهللًمائةًاسـًًمتفؽًعميو:ًً(ٔ)

ًأحصاىا(,ًَُْٔرقـ:) ًمف ًفضؿ ًتعالى, ًاهلل ًباب:)أسماء ًكالدعاء(, ًكتاب:)الذكر ًصحيحو, ًفي ًمسمـ ًكأخرجو (؛
ً(.ِٕٕٔرقـ:)



ٖٓ 

 

فيًًالترمذمًهركاًبمابالحديثًالمشيكرًًاًنتسعةًكتسعكفًاسمًعددًأسماءًاهللأفًعمىًًثـًاستدؿ
ًسننو "ً اْلُمَهْيِمُن،  ُهَو الم ُه ال ِذي ال ِإَلَه ِإال ُهَو الر ْحَمُن، الر ِحيُم، اْلَمِمُك، اْلُقدُّوُس، الس الُم، اْلُمْؤِمُن،:

ز   ُر، اْلَغف اُر، اْلَقه اُر، اْلَوه اُب، الر  اُد، اْلَفت اُح، اْلَعِميُم، اْلَعِزيُز، اْلَجب اُر، اْلُمَتَكبٍُّر، اْلَخاِلُد، اْلَباِرُئ، اْلُمَصوٍّ
، الس ِميُع، ا  الر اِفُع، اْلُمِعزُّ  اْلَباِسُط، اْلَخاِفُض   اْلَقاِبُض  ْلَبِصيُر، اْلَحَكُم، اْلَعْدُل، الم ِطيُف، اْلَخِبيُر، اْلُمِذلُّ

، اْلَكِبيُر، اْلَحِفيُظ، اْلُمِقيُت، اْلَحِسيُب، اْلَجِميُل، اْلكَ  ِريُم، الر ِقيُب، اْلَحِميُم، اْلَعِظيُم، اْلَغُفوُر، الش ُكوُر، اْلَعِميُّ
، اْلُمِجيُب، اْلَواِسُع، اْلَحِكيُم، اْلَوُدوُد، اْلَمجِ  ، اْلَمِتيُن، اْلَوِليُّ يُد، اْلَباِعُث، الش ِهيُد، اْلَحدُّ، اْلَوِكيُل، اْلَقِويُّ

، اْلَقيُّوُم، اْلَواِجُد، اْلَماِجُد، اْلوَ  َمُد، اْلَحِميُد، اْلُمْحِصي، اْلُمْبِدُئ، اْلُمِعيُد، اْلُمْحِيي، اْلُمِميُت، اْلَحيُّ اِحُد، الص 
، الت و اُب،  اْلَقاِدُر، اْلُمْقَتِدُر، ُل، اآلِخُر، الظ اِهُر، اْلَباِطُن، اْلَواِلي، اْلُمَتَعاِلي، اْلَبرُّ ُر، اأَلو  اْلُمَقدٍُّم، اْلُمَؤخٍّ

، ا ، الر ُءوُف، َماِلُك اْلُمْمِك، ُذو اْلَجالِل َواإِلْكرَاِم، اْلُمْقِسُط، اْلَجاِمُع، اْلَغِنيُّ ، اْلَماِنُع، ْلُمْغِنياْلُمْنَتِقُم، اْلَعُفوُّ
ارُّ  ُبورُ   الض  ًً.(ُ)ًالن اِفُع، النُّوُر، اْلَهاِدي، اْلَبِديُع، اْلَباِقي، اْلَواِرُث، الر ِشيُد، الص 

ًالصكاب ًالشيخ ًجانب ًكقد ًاألمة ًعمماء ًجماىير ًعميو ًالذم ًألف ًأ, ًاهلل ًأسماء غيرًًف
َأْسأَُلَك ِبُكلٍّ اْسٍم ُهَو َلَك َسم ْيَت ِبِه  " المهم إني بدليؿًحديثً(ِ)سماءألكًمقتصرةًعمىًىذهًاأمنحصرةً

ِب ِعْنَدَك، َأْن َتْجَعَل َنْفَسَك، َأْو َعم ْمَتُه َأَحًدا ِمْن َخْمِقَك، َأْو َأْنَزْلَتُه ِفي ِكتَاِبَك، َأِو اْستَْأَثْرَت ِبِه ِفي ِعْمِم اْلَغيْ 
 .(3)َوَذَهاَب َهمٍّي"ُحْزِني،  اْلُقْرآَن َرِبيَع َقْمِبي، َوُنوَر َصْدِري، َوِجاَلءَ 

                                                           
كقاؿًعنوًابكًعيسىىًىذاًحديثًغريبًحدثناًبوًغيرً(ًَّٕٓ)أخرجوًالترمذمًفيًسننوًكتابًالدعكاتًحديثًرقـًًً(ُ)

ًمحمد,ًالترمذمًسنف؛ًمفًحديثًصفكافًبفًصالح:ًكىكًثقةًعندًأىؿًالحديثًكاحدًعفًصفكافًبفًصالح,ًكلًنعرفوًإل
ً,مصرً–ًالحمبيًالبابيًفيمصطًكمطبعةًمكتبةًشركةً,شاكرًمحمدًأحمدًتحقيؽًعيسىًأبكًالترمذم,ًعيسىًبف

ً:ص)ًكزيادتوًالصغيرًالجامعًضعيؼ,ًكحكـًعميوًاللبانيًبالضعؼًأنظر:ًـًًُٕٓٗ-ًىػًًُّٓٗالثانية,:ًالطبعة
ِِٖ).ً

(ِ)ً ًالمحسفًالبدر,)ص:ً ًالرزاؽًعبد ًعبد ًفقوًاألسماءًالحسنى, ًالثانيةًً(,َٕأنظر: ًالطبعة ًالكطنية, ًالممؾًفيد مكتبة
ََُِ.ً

,ًالشيبانيًحنبؿًبفًأحمدًاإلماـًمسندً(,ُِّٕ أخرجوًأحمدًفيًمسنده,ًجزءًمفًحديثًعبدًاهللًابفًمسعكد,ًرقـ:)ًً(ّ)
ًالطبعةً,ًكآخركفًدمرشًعادؿً-ًاألرنؤكطًشعيبًتحقيؽ ًًـًًََُِ-ًىػًًُُِْاألكلى,: ًقاؿًالرسالةًمؤسسة, ,

 /ُ),ًكشيءًمفًفقيياًكفكائدىاًسمسةًالصحيحة:ًاأللباني:ًكجممةًالقكؿًأفًالحديثًصحيحًفيًركايةًابفًمسعكدً)انظر
ً.الطبعة:ًاألكلىً,الرياضً-مكتبةًالمعارؼًلمنشرًكالتكزيعً,محمدًناصرًالديف,ًاأللباني (ّٕٖ
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دليؿًعمىًأفً"ًاْستَْأَثْرَت ِبِه ِفي ِعْمِم اْلَغْيِب ِعْنَدكَ  َأوِ  "ًيقكؿًابفًالقيـ:ًفيًشرحًًقكؿًالنبيً
أسمائوًأكثرًمفًتسعةًكتسعيفًكأفًلوًأسماءًكصفاتًاستأثرًبياًفيًعمـًالغيبًعندهًلًيعممياًغيرهً

ً(ُ)أحصاىاًدخؿًالجنةًلًينفيًأفًيككفًلوًغيرىا"فقكلوًأفًهللًتسعةًكتسعيفًمفً
"ًفالكالـًً(2)«ِإن  ِلم ِه ِتْسَعًة َوِتْسِعيَن اْسًما َمْن َأْحَصاَها َدَخَل الَجن ةَ "ًًكيقكؿًأيضانًأماًقكلوً

ً "ً ًكقكلو: ًًَمْن َأْحَصاَها َدَخَل الَجن ةَ جممةًكاحدة مفً"ًصفةًلًخبرًمستقؿًكالمعنىًلوًأسماءًمتعددة
ًتقكؿًلفالفًمائةً ًكما ًأفًمفًأحصاىاًدخؿًالجنةًكىذاًلًينفيًأفًيككفًلوًأسماءًغيرىاًكىذا شأنيا
مممكؾًقدًأعدىـًلمجيادًفالًينفيًىذاًأفًيككفًلوًمماليؾًسكاىـًمعدكفًلغيرًالجيادًكىذاًلًخالؼً

ً.(ّ)ً"بيفًالعمماءًفيو
ًتيميةًك ًابف ً"يقكؿ :ً ًأف ًالمسمميف ًجماىير ًالذمًعميو ًكتسعيفًفإف ًمفًتسعة ًاهللًأكثر أسماء

كالحديثًكماًيقكؿًالقائؿ:ًإفًليًمائةًغالـًأعددتيـًلمعتؽًكألؼًدرىـًأعددتياًلمحجًفالتقييدًبالعددًىكً
 "فيًالمكصكؼًبيذهًالصفةًلًفيًأصؿًاستحقاقوًلذلؾًالعدد؛ًفإنوًلـًيقؿًإفًأسماءًاهللًتسعةًكتسعكف

(4). 

ًًكيقكؿًأبفًعثيميفً"ًك ًقكلو ًأما ًمفًأحصاىاً: ًإلًكاحدنا, ًمائة ًكتسعيفًاسما, "إفًهللًتسعة
دخؿًالجنة"ًفالًيدؿًعمىًحصرًاألسماءًبيذاًالعدد,ًكلكًكافًالمرادًالحصرًلكانتًالعبارة:ًإفًأسماءً

 (5) ."اهللًتسعةًكتسعكفًاسما,ًمفًأحصاىاًدخؿًالجنة,ًأكًنحكًذلؾ

 .أقسام األسماء الحسنىثانيًا: 

فيماًسبقوًمفًالعمماءًًالباحثًجديكلـًً(ُ)ًاسماءًاهللًالحسنىًإلىًثمانيةًاقساـقسـًالشيخًرحموًاهللً
ً.ىذاًالتقسيـ

                                                           
ً-بيركتًالمعرفة,ًدار,ً(ِٕٕ :صً)ًالجكزيةًالقيـًابفً,كالتعميؿًكالحكمةًكالقدرًالقضاءًمسائؿًفيًشفاءًالعميؿًً(ُ)

ًـ.ُٖٕٗ/ىػُّٖٗ:ًالطبعةً,لبناف

ً.حكـًاأللبانيً:ًصحيحً(َّٖٓ رقـ:)ًالترمذمًفيًسننو,ًكتابًأبكابًالدعكات,ًبابًباب,ًحديثأخرجوًًً(ِ)
ً.طبعةًرقـًبدكفً,لبنافً-بيركتًالعربي,ًالكتابًدارً,(ُٕٔ/ُ)الجكزيةًقيـًابفً,بدائعًالفكائدً(ّ)
ً(ُّٖ/ًٔ)ً,ًابفًتيميةمجمكعًالفتاكلًً(ْ)
ًالثالثة,:ًالطبعةً(ُْ)ص:ًً,العثيميفًمحمدًبفًصالحًبفًمحمدًالقكاعدًالمثمىًفيًصفاتًاهللًكأسمائوًالحسنىًً(ٓ)

ً.ًالمنكرةًالمدينةً-اإلسالميةًالجامعةًالناشر:ًـََُِ/ىػُُِْ
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 :ًالكاحد؛ًاألحد؛ًالحؽ؛ًالقدكس؛ًالصمد؛ًالغنى؛ًاألكؿ؛ًاآلخر؛ًالقيكـ.يكىًأسماء اهلل بذاته تعالى .ُ
 :ًالخالؽ؛ًالبارئ؛ًالمصكر؛ًالبديع.يكىًأسماء متعمقة بالتكوين .ِ
ًكىًالحب والرحمة يتأسماء متعمقة بصف .ّ ًكرحيـ ًكرحمف, ًرب, ًعدا ًالكدكد؛ًيفيما ًالرءكؼ؛ :

 المطيؼ؛ًالحميـ؛ًالعفك؛ًالشككر؛ًالمؤمف؛ًالبار؛ًرفيعًالدرجات؛ًالرزاؽ؛ًالكىاب؛ًالكاسع.
؛ًالقكل؛ًالقيار؛ًالجبار؛ًيالعظيـ؛ًالعزيز؛ًالعمى؛ًالمتعالً:يكىًأسماء متعمقة بعظمة اهلل وجالله .ْ

 الكريـ؛ًالحميد؛ًالمجيد؛ًالمتيف؛ًالظاىر؛ًذكًالجالؿًكاإلكراـ.المتكبر؛ًالكبير؛ً
ًالرقيب؛ًً:يكىًأسماء متعمقة بعممه تعالى .ٓ ًالشييد؛ ًالبصير؛ ًالخبير؛ ًالسميع؛ ًالحكيـ؛ العميـ؛

 الباطف؛ًالمييمف.
ًالكلً:يكىًأسماء متعمقة بقدرته تعالى وتدبيرع لألمور .ٔ ًالككيؿ؛ ًالمالؾ؛ًيالقادر؛ ؛ًالحافظ؛ًالممؾ؛

 لفتاح؛ًالحسيب؛ًالمنتقـ؛ًالمقيت.ا
القرآفًالكريـ,ًكلكنياًاستمدتًمفًأفعاؿًأكًصفاتًلوًتعالىًًيلـًتذكرًبالنصًفًوهناك أسماء أخرى .ٕ

ًًك ًالكريـ ًبالقرآف ًالباسطىيكردت ًالمعزً:القابض؛ ًالمحصًالرافع؛ ًالباعث؛ ًالمجيب؛ ؛ًيالمذؿ؛
ًالمح ًالمعطى؛ًالمانع؛ًالياد؛ًالمميت؛ًمالؾًالممؾ؛ًالجامع؛ًيالمبدئ؛ًالمعيد؛ ًالباقمالمغنى؛ ؛ًي؛

 الكارث.
ًًكًيفًالواردة يوهناك أسماء أخرى له تعالى مستمدة من المعان .ٖ ًالكريـ ً:ىيالقرآف

ًالمؤخر؛ًالضارً؛ًالجميؿ؛ًالعدؿ؛ًالخافض؛ًالكاجد؛ًالمقدـ؛يالنكر؛ًالصبكر؛ًالرشيد؛ًالمقسط؛ًالكال
 النافعً..ًكيتصؿًبذلؾًصفتاًالتكمـًكاإلرادة.

من خالل ما سبد تبين ان الشي  رحمه اهلل قد خالف منهج السمف في القسم السابع من تقسيمه 
 ألسماء اهلل عندما قال أن هناك اسماء هلل مستمد من أفعال اهلل أو مستمد من صفاته تعالى.

 
ًًنماذج من تفسير أسماء اهلل ثالثًا: 

ًأس ًفييا ًكالتيًذكر ًىريرة ًالشيخًحديثًأبك ًذكر ًأفًيعندما ًاهللًحاكؿ مسًمعانيًىذهًتمماء
مفًأسماءًاهللًلوًًاسـفًكؿًسماءًففسرىاًتفسيرانًبسيطانًليتعرؼًالقارئًعمىًمعانيًىذهًالسماءًأللا

األسماءًالخرلًفأسماءًاهللًمتنكعةًفيًالمعانيًكالدللةًكىذهًًةكدللتختمؼًعفًمعنىًًةمعنىًكدلل
ً-بعضًالمثمةًالتيًذكرىاًالشيخ:

ً
ً

                                                                                                                                                                                   
ً(ُِ:ص),ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةًً(ُ)
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  .الجاللة اهلللفظ  .1
لفظًالجاللةًعمـًعمىًالذاتًاإللييةًالمقدسةًالكاجبةًالكجكدًالمستحقةًلجميعًالمحامد؛ًكأماًًيقول "

ًلمفظًالجاللة,ًكأفًيخبرًبياً ًيدؿًعمىًصفة,ًكليذاًصحًأفًتككفًكصفنا بقيةًاألسماءًفكؿًاسـًمنيا
 .(ُ)ً"عنو

ً ًكالصً(اهلل)فمفظًالجاللة ًالسماء ًلمعانيًجميع ًجانبًالشيخًالصكابًعندًًكميا,ًفاتجامع كقد
كلًفيًًلفظًكاجبًالكجكدًغيرًكاردًفيًكالـًاهللًًألفً(الكاجبًلمكجكد)ًالجاللةًبقكلوظًمفلًهتفسيًر

ً.(ِ)كقدًاستحدثوًالفالسفةًالمتأخركفًكالـًرسكلوً
فًسيناًكأمثالو,ً:ً"كأماًالكالـًبمفظًالكاجبًالكجكد,ًكممكفًالكجكد,ًفيذاًمفًكالـًابابفًتيميةيقكؿًً

ًالمعتزلة ًالمتكمميف ًكالـ ًمف ًاشتقكه ًالعمةًً(ّ)الذيف ًلفظ ًفيو ًيكجد ًإنما ًسمفيـ, ًفكالـ ل ًكا  كنحكىـ,
 ً.(ْ)كالمعمكؿ"

  .الرحيم الرحمن .2
المنعـً"كفيًمعنىًاسـًالرحيـًً"المنعـًبجالئؿًالنعـ"الرحمفًقاؿًمعناهًًسـلكفيًتفسيرًالشيخً

 ةًالرحمةًفيًىذاًالسـًمعًأفًالشيخًيثبتياًفيًمكضعًأخر.كىذاًتأكيؿًلصفحً(ٓ)"بدقائقيا
 الودود: .3
كؿًاألحكاؿًفقدًأثبتًالمحبًمفًقبؿًًيالمحبًالخيرًلخمقو,ًكالمحسفًإلييـًفقاؿًفيًتفسيرهً"ًفًًً

 .(ٕ)ًشيءًكؿًكسعتًيالتًبرحمتوًكيسألكه,ًبالدعاءًإليًاهللًفًالمالئكةًيتضرعكاأكذكرًً(ٔ)ًاهلل
 -العمي: .4

                                                           
ً(ُٖ:ص),ًالسيدًسابؽالعقائدًاإلسالميةً(ُ)
ً.طبعةًرقـًبدكفًً(ُِٖ)ص:ً,العمركًالعزيزًعبدًبنتًآماؿً,األلفاظًكالمصطمحاتًالمتعمقةًبتكحيدًالربكبيةً(ِ)
(ّ)ً ًبالقدريةً ًكيمقبكف ًكالتكحيد, ًالعدؿ ًأصحاب ً يسمكف ًبف ًنفكاًاصحابًكاصؿ ًالبصرم, ًلمحسف ًتمميذا ًكاف عطاء,

ًمحمدًالفتحًأبكً:الممؿًكالنحؿً)انظر:الصفاتًالقديمةً,ًفقالكا:ًىكًعالـًبذاتو,ًقادرًبذاتو,ًحيًبذاتو؛ًلًبعمـًكقدرةًكحياة
ً.(ّْ:ص)ًالسالميةًالفرؽًمعجـ,ًكانظر:ًالحمبيًمؤسسة,ًطبعةًرقـًبدكفً(.ْْ/ُ)ً,الشيرستانيًالكريـًعبدًبف
ًةتبمك:ًالناشر,ًسالـًرشادًمحمد:ًتحقيؽ(,ًَُٖ/ًِ)تيميةًابفًالحميـًعبدًبفًأحمدًالعىباسًأبكًالديفًتقيًً,الصفديةًً(ْ)
ً.ىػًَُْٔالثانية,:ًًالطبعةً,مصرًتيمية,ًابف
ً.(ًُٖ:صً),ًالسيدًسابؽالعقائدًاإلسالميةًً(ٓ)
ً(.َِص:ً)ً,ًالسيدًسابؽالعقائدًاإلسالميةًً(ٔ)

ً.(ُٗص:ً)ًالمصدرًالسابؽًً(ٕ)



ٖٗ 

 

ً"لًيتصكرىاًالعقؿ,ًكلًيدركياًالفيـًيالذلًبمغًأعمىًالمراتبًالت":ًقاؿسـًالعمىًافسيرًكفيًتًًً
َٚن َظْرُصُف َظَذ اْدَِٚء[معًأنوًفيًتفسيرًقكلوًًكىذاًتأكيؿًكأضحًفجعؿًالعمكًعمكًالمرتبةًكالمنزلةً(ُ) ـَ }ًً]َو

ً ًفًيقاؿًأفًالعرشًفً:{ٕىكد: ًتحتو ًكالماء ًالعمك, ًًكًيجية ًالسفؿ, ًأنوًمالصؽًلمماءًجية ليسًمعناه
ً.(ِ)ً"أنياًفكقياًدكفًمالصقتياًلياًأممحمكؿًعميو؛ًكماًيقاؿًالسماءًعمىًاألرض,ً

 :مالك الممك .ٓ
رادتوًيالذلًتجرلًاألمكرًفًيقكؿً" فقدًأثبتًالمشيئةًهللًً(ّ)"السماكاتًكاألرضًطبؽًمشيئتوًكا 

"ًً
 الحكيم:  .6

تقانوًكؿًأ اثبتًالحكمة؛ًكاسـًالرشيد:ًالمرشدًلعباده,ًفًشيءمًصاحبًالحكمةًلكماؿًعمموًكا 
ًبمنت فنجدًالشيخًيثبتًالمشيئةًكالحكمةًهللًفيًأسـًً(ْ)الحكمةًكالسدادًييكالذلًتجرلًتصاريفوًلغاياتيا

ً.مالؾًالممؾًكاسـًالحكيـ,ًكاسـًالرشيدًكماًفعؿًالسمؼً
أفًالشيخًًتبيفًحديثمعانيًاألسماءًالكاردةًفيًاللًهمفًخالؿًتتبعًالشيخًرحموًاهللًفيًتفسيًر

  .السماءًكالرحمفًكالرحيـًكالعميًمعًمعانيياًالظاىرةًكتأكؿًبعضًأثبتًىذهًالسماءًهلل

                                                           
ً.(ُٗص:ً)ًالسابؽًالمصدرًً(ُ)
ً.(ُْص:ً)المصدرًالسابؽًًً(ِ)
ً.(ُْص:ً)المصدرًالسابؽًًً(ّ)
ً.(ُْص:ً)المصدرًالسابؽًًً(ْ)



َٗ 

 

 المطمب الثاني

 صفات اهلل عز وجلفي  عقيدة الشي  السيد سابد

ًيكاهللًسبحانوًالمكجدًلمككف,ًلوًاألسماءًالحسنى,ًكالصفاتًالعميا,ًالتيقكؿًالشيخًرحموًاهللً"
ًفيياًمفًمًيى ًفالًيشاركو ًالخالؽ, ًبيا ًتفرد ًالصفاتًقد ًألكىيتوًكىذه قتضياتًكماؿًربكبيتوًكعظمة

ً.(ُ)ً"شريؾ؛ًألنوًكحدهًىكًالربًكاإللو,ًفالًربًغيره,ًكلًإلوًإلًاهلل

ًعتباريفابيقسـًالشيخًرحموًاهللًالصفاتً

ثباتها رباعتبا: أوالً   .نفيها وا 

ثباتياًنفيياًرباعتباكتنقسـًصفاتًاهللًعزًكجؿً كىذاًالتقسيـً,ًسمبية,ًكصفاتًثبكتيةًالىًصفاتًكا 
ً.(ِ)ًالسمؼلمصفاتًصفاتًسمبيةًكصفاتًثبكتيةًىكًتقسيـًعمماءً

 سمبتًعفًاهللًماًلًيميؽًبكمالو.ًالتيًىيًالصفات السمبية: .ُ
ًيىًميؽًبًً"ً ًالٌصفةًال ًتيًدٌلتًعمىًعدـًمىٍحضًكىاٍلمرىادًبيىاًأىفًتدؿًعمىًسمبًمىاًلى الم وًعىفًاهللًمفًًىيى

 .(ّ)"غيرًأىفًتدؿًعمىًمعنىًكجكدمًقىاًئـًًبالذ اتًً
 :فقطًىماًكقدًذكرًالشيخًتحتًىذاًالتقسيـًثالثةًصفات

 .صفتي األول واآلخر - أ

السابؽًكىكًًًمًأنوًسبحانوًلًأكؿًلكجكده,ًكأفًكجكدهًغيرًمسبكؽًبعدـأً,فاهللًسبحانوًىكًاألكؿ
بعدًفناءًالمكجكداتًكمعنىًًالباقيمًأكأنوًىكًاآلخرً,ًسبؽًالعدـًالكجكدًكؿًالمكجكداتًمفًغيرًفي

كأبدل,ًلًيسبقوًعدـ,ًًأزلي:ًأنوًسبحانوًلًآخرًلكجكده,ًكأنوًباؽًإلىًماًلًنياية,ًفيكًسبحانوًآخرتو
ًاهللً ًيقكؿ ًكاجبًالكجكد؛ ًألنو ًفناء؛ ًيمحقو ـُ وَ ًكل

ُل َوأَِخُر َوافيَِّٚهُر َوافبَٚضِ ٍء ]ُهَق إَوَّ ؾِّ ََشْ ُُ ُهَق بِ

                                                           
ً.(َْص:ً),ًالسيدًسابؽالعقائدًاإلسالميةًً(ُ)
ًالسنيةًالدرر:ًًالناشرً(ُّ:ًص)ًالس ق اؼًالقادرًعبدًبفًعمكم,ًكالسنةًالكتابًفيًالكاردةًكجؿًعزًاهللًصفات أنظر:ً(ِ)
ً(ُِٔ/ُالتبيافًشرحًأركافًاإليماف,ًسعدًعبدًاهللًعاشكر,)ً؛ـًًََِٔ-ًىػًًُِْٔ,ًالثالثة:ًًالطبعة,ًاليجرةًدارً-

ً.فمسطيف-طبعةًدارًالمنارًغزة
ً(ُٕصمنيجًكدراساتًآلياتًاألسماءًكالصفات:ًمحمدًاألميفًبفًمحمدًالمختارًبفًعبدًالقادرًالجكنيًالشنقيطيً)(ّ)

ً.ـًُْٖٗ-ىػًَُْْالطبعة:ًالرابعة,ً,ًالككيتً–الدارًالسمفيةً



ُٗ 

 

ُف[ كيقكؿًاهللً {3}اِلديد:َظٌِِٔؿ[  َٓ َّٓ َوْج ٍء َهٚفٌِؽ إِ ؾه ََشْ ـُ ٍيفًقاؿ:ًً {33}القصص: ] عفًعمرافًبفًالحيصى

",ًقالكا:ًبشرتناًفأعطنا,ًأقبموا البشرى يا بنى تميم,ًإذًجاءهًقكـًمفًبنىًتميـًفقاؿ:ً"ًىنبالعندًًإني
,ًقالكا:ًقبمنا,ًجئناً«اقبموا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبمها بنو تميم:ً»فدخؿًناسًمفًأىؿًاليمفًفقاؿ

قبمه، وكان عرشه  شيءكان اهلل ولم يكن »الديف,ًكلنسألؾًعفًأكؿًىذاًاألمرًماًكاف؟ًقاؿ:ًًيلنتفقوًف
 .(ِ)(ُ)ً«شيءالذكر كل  فيعمى الماء، ثم خمد السماوات واألرض، وكتب 

ًالشيخًفسرًًثـ ًوكان عرشه عمى الماء "معنىًقكلو ًقاؿ: ًكالماءًًيفًالعرشًفإ"" ًالعمك, جية
ًمكماًيقاؿًالسماءًعمىًاألرض,ًأً,جيةًالسفؿ,ًكليسًمعناهًأنوًمالصؽًلمماءًمحمكؿًعميوًيتحتوًف

ً.ً(ّ)"أنياًفكقياًدكفًمالصقتياًليا

ٍمؽًعظيـًمفًخمؽًاهلل,ًالمكحًالمحفكظ:"معنيًالذكرًفيًالحديثًبانوًًثـًفسر سجؿًاهللًفيوًًكىكًخى
ًالت ًالكائنات ًكجزئييا,ًًيجميع ًكمييا ًالمكجكدات: ًبسائر ًالمتعمؽ ًاهلل ًعمـ ًعف ًعبارة ًىك ًأك قدرىا,

ً.(ْ)"صغيرىاًككبيرىا

كيظيرًمفًاألحاديثًأفًالعرشًىكًأكؿًالمخمكقاتًالعمكية,ًكأفً" ثـًعرجًعمىًبدايةًالخمؽًفقاؿ:
العرشًكبعدًخمؽًالعرشًكالماء,ًخمؽًاهللًالسماكاتًالماءًىكًأكؿًالمخمكقاتًالمادية,ًكأنوًخمؽًقبؿً

اًمفًالحديثًالصحيحًأفًأكؿًالمخمكقاتًالمعنكيةًالقمـ,ًفقدًركياًعفًعبادةًبفًًكاألرض كيظيرًأيضن
بما هو كائن إلى يوم  هلل القمم، ثم قال له اكتب، فجرىأول ما خمد ا»قاؿ:ًًالصامتًأفًالنبىً

ً.(ٔ),(ٓ)ًً"القيامة

                                                           
حديثً"ًأخرجوًالبخارمًفيًصحيحةًكتابًبدءًالخمؽ,ًبابًماًجاءًفيًقكؿًاهللًتعالى:ً"كىكًالذمًيبدأًالخمؽًثـًيعيدهًً(ُ)

ً.(ُْٖٕ)ًحديثًرقـًقكلو:ً}ككافًعرشوًعمىًالماء{ًكانظرًايضانًكتابًالتكحيدًباب,ً(ُُّٗ)رقـً
ً.(ًُْ:صً),ًالسيدًسابؽالعقائدًاإلسالميةًً(ِ)
ً.(ًُْ:صً) المصدرًالسابؽًً(ّ)
ً.(ًُْ:صً)ًالسابؽًالمصدرًً(ْ)
(ٓ)ً ىذاًًكقاؿًعنةً(,ًُّّٗ)ًأخرجوًالترمذمًفيًسننو,ًكتابًأبكابًتفسيرًالقرآف,ًبابًتفسيرًسكرةًنكف,ًحديثًرقـً

ً.حديثًحسفًصحيحًغريب

ً.(ًُْ:صً)ًابؽالعقائدًالسالمية,ًالسيدًسًً(ٔ)



ِٗ 

 

:ً"ًككذلؾًالحديث,ًىذاًيثبتًفمـً,(ُ)لعدـًثبكتوًعفًالنبيًأفًأكؿًالمخمكقاتًالعقؿثـًردًحديثًً
ً.(ِ)ً"ًجابرًياًنبيؾًنكرًاهللًخمؽًماًأكؿ

ًكأفؽًالشيخًكبذلؾًيككفً ًالعمكقد ًجية ًبو ًيتكمـًعفًًإلًأنوًالسمؼًبالقكؿًبافًالعرشًالمراد لـ
كجؿًخمؽًالعرشًكأختصوًبالعمكًالرتفاعًفكؽًًىؿًالسنوًيقكلكفً"إفًاهللًعزأًكًاستكاءًاهللًعمىًالعرش

ً(ّ)جميعًخمؽ,ًثـًاستكلًعميوًكيؼًشاء"

مفًمخمكقاتوًكلًشيًمفًمخمكقاتوًًشيءتفردًاهللًبيذهًالصفاتًكأفًاهللًلًيماثموًًثـًيبيفًالشيخ
خطرًً,ًفكؿًمااًن,ًكلًيماثؿًشيئشيءلًيماثموًًسبحانوكاهللً"ً,ًقاؿًالشيخشيءاهللًليسًكمثموًيشبوًف

ُٔع افبَِهرُ ]ًاهللًًببالؾ,ًفيكًبخالؼًذلؾ,ًيقكؿ ِّ
ٌء َوُهَق افسَّ ْثِِِف ََشْ ِّ ـَ َْٔس  ورى:[ َف كمماثمةًغيرً {22}الشُّ

مفًحيثًالتسميةًلًمفًحيثًالحقيقة,ًفإذاًقيؿ:ًإفًفالنناًعالـًكحٌىًًىيبعضًالصفات,ًإنماًًياهللًف
ًفيكًمفًحيثًالظاىرً ًكرحيـ, ًكقادرًكحكيـ ًكالقدرةًكمكجكد ًكالحياة, ًالعمـ ًذلؾًفإفًكجكد ًكمع فقط,

األفرادًناقصةًغايةًالنقص,ًباإلضافةًإلىًاهللًًفياهللًكاممةًغايةًالكماؿ,ًككجكدىاًًفيكالحكمةًكالرحمةً
ِزيُز اَِلُِٔؿُ ]ًجؿًشأنوًقاؿًاهللً ًَ "{90}النحل:[ َوهللِ اَدثَُؾ إَْظَذ َوُهَق اف

نجدًالشيخًرحموًاهللًًقدًً(4)

ً.قيفًكنياًلًتشبوًصفاتًالمخمأالعمـًكالحياةًكالقدرةًكالحكمةًكالرحمةًًكاثبتً

نوًالحيًتاـًالحياةًكأنوًأًكًودلؿًالشيخًعمىًكحدانيةًاهللًفيًالكىيتًفقدًالكرسيًةيآعندًتفسيرًًك
ًًءعمموًبكؿًشيًبإحاطةذفًالرحمف,ًيقرًإحدًمفًالمخمكقيف,ًثـًيقرًبالشفاعةًيكـًالقيامةًبأًيماثمولً

                                                           
ً.(ِْْ/ًُ)"مجمكعًالفتاكلً الحديثًالذمًيركلً}أكؿًماًخمؽًاهللًالعقؿ{ًحديثًباطؿًعفًالنبيًًيقكؿًابفًتيميةًً(ُ)
"ًمخالؼًلصريحًالكتابًكالسنةًًحديثًأكؿًماًخمؽًاهللًنكرًنبيؾًياًجابر"ًقاؿ:ًمكضكعًمكذكبًعمىًرسكؿًاهللً(ِ)

ًالدخيؿًمحمدًبفًعمي:ًتحقيؽً,الجكزيةًقيـًابف (ّْص:ً)ًكالمعطمةًالجيميةًىعمًالردًفيالصكاعؽًالمرسمةًأنظرً:
ً.قًَُْٖاألكلى,:ًالطبعةًالسعكديةًالعربيةًالمممكةً-الرياضًالعاصمة,ًدار:ًالناشر,ًاهلل
(ّ)ً ًالسماءًكالصفاتأنظر: ًابفًعثيميف,ًمكسكعة ًابفًالقيـ, ًابفًتيمية, ًالحافظًالبييقي, ًاألعالـ, ً,(ُّٗ/ُ)ًلألئمة

ً.بيركت,ًالطبعةًالكلىً–تحقيؽ:ًعادؿًبفًسعد,ًعمركًبفًمحركس,ًدارًالكتبًالعمميةً
ً.(ّْ:ص),ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالمية(ْ)



ّٗ 

 

رضًدكفًأفًألفًالكرسيًكسعًالسماكاتًكاأكيقكؿًبًءمفًعمموًإلًبالقدرًالذلًيشاًئاحدًيدرؾًشيأكلً
ً.(1)يفسرًمعنيًالكرسي

ُٔع افَبِهُر[  قكلو:ًيقكؿًابفًالقيـًفي ِّ
ٌء َوُهَق افسَّ ثِِِْف ََشْ ِّ ـَ َْٔس  ورى:]فَ إنماًقصدًبوًنفيً {22}الشُّ

يقصدًبوًًعبادةًكالتعظيـ؛ًكماًيفعموًالمشبيكفًكالمشرككف,ًكلـأفًيككفًمعوًشريؾًأكًمعبكدًيستحؽًال
نفيًصفات:ًكمالو,ًكعمكهًعمىًخمقو,ًكتكمموًبكتبو,ًكتكمموًلرسمو,ًكرؤيةًالمؤمنيفًلوًجيرةًبأبصارىـً

ً.(ِ)"كماًترلًالشمسًكالقمرًفيًالصحك

 .األحدصفة  - ب
فاتًكاألفعاؿ,ًيقكؿًالشيخ"ًكاألحدًصفوًمفًصفاتًاهللًالتيًتسمبًعنوًالشراكةًفيًالذاتًكالص

أفًذاتوًليستًمركبةًمفًأجزاء,ًكأنوًً:ًمعناىاووحدة الذاتً,كأفعالوذاتوًكصفاتوًًفيسبحانوًكاحدًًفيك
ٚرُ ]ًًممكوًقاؿًاهللًفيلًشريؾًلوً َّٓ ََ ُف ُهَق اهللُ افَقاِحُد اف َٕ مر:[ ُشبَْحٚ معناىاًأنوً :ووحدة الصفات,  {4}الزُّ

:ًمعناىاًأنوًليسًألحدًغيرهًفعؿًمفًاألفعاؿ,ًووحدة األفعال ،مفًصفاتوًليسًألحدًصفةًتشبوًصفة
ً.(ّ)",ًفيكًسبحانوًمستقىؿًباإليجادًكاإلبداعشيء,ًكمبدعًكؿًشيءفاهللًخالؽًكؿً

فاهللًأحدًليسًكذاتوًذات,ًكليسًكاسموًاسـ,ًكليسًكصفاتوًصفات,ًكليسًكأفعالوًأفعاؿًفيكً
فًالتشابوًبينيـًتشابوًفيًالسـًًولًيشبًعظيـًفيًكبريائو,ًكصفاتوًصفاتًكماؿ شيئاًمفًمخمكقاتو,ًكا 

ًفعؿًكفعموًحقيقي,ًكاألشاعرةًلًفيًالمسمىًفالًتشابوًبيفًصفاتًالخالؽًكصفاتًالمخمكؽ ,ًكلمعبد
ً.ينفكفًأفًيككفًلإلنسافًفعؿًحقيقي

ًاإلخالصً ًالشيخًسكرة ً)"كيفسر ًَأَحٌد فيقكؿ ًًأم(, ًكاحد ًكأفعالًفيأنو ًكصفاتو ًكأفًجميعًذاتو و,

)لـًيمد(:ًحكائجيـًفيالغنىًالذلًيقصدهًالناسًًأمقبضتوًكىكً)الصمد(,ًًفيًشيءاألمكرًإليو,ًككؿً

                                                           
ً.(ْْص:ً),ًالسيدًسابؽالعقائدًاإلسالميةًأنظر:ً(ُ)
ًالرياض,ًالمعارؼ,ًبةمكت,ًالفقيًحامدًمحمد:ًتحقيؽ,ً(ُِّ/ًِ)الجكزيةًقيـًابفً,إغاثةًالميفافًمفًمصايدًالشيطاف(ِ)

ً.طبعةًرقـًبدكفً,ًالسعكديةًالعربيةًالمممكة
ً.(ْٓ:ص)ًسابؽًالسيد,ًاإلسالميةًالعقائدًً(ّ)



ْٗ 

 

ْ ] لـًينبثؽًعنوًكلد,ًفيكًكامؿًغايةًالكماؿ,ً)كلـًيكلد(ًلـًينبثؽًعفًغيره؛ًألنوًلًأكؿًلكجكده, ـ َوََل ُُ  َي

قاً  فَّفُ  ٍُ ً.(ُ)"يو,ًكيماثمولـًيكفًلوًأحدًيساًك {1:إلخلص}ا[ َأَحٌد  ـُ

أمًالكاحدًالكتر,ًالذمً"ً{2}اإلخالص: ]ُؿْؾ ُهَق اهللَُّ َأَحٌد[:ًقكلوًًقاؿًاإلماـًالقرطبيًفيًتفسيرهً:

ً.(ِ)"لًشبيوًلو,ًكلًنظيرًكلًصاحبة,ًكلًكلدًكلًشريؾ

عالىًأفًىذهًاآليةًتعدًمفًأعظـًاآلياتًالدالةًعمىًإثباتًكحدانيةًاهللًتًإلىًابفًكثيرًكماًذىب
ًحيثًقاؿ ًكصفاتو, ًكأسمائو ًكأفعالو ًذاتو ًالذمً ]ُؿْؾ ُهَق اهللَُّ َأَحٌد["ًككماؿ ًاألحد, ًالكاحد ًىك يعني:

ىذاًالمفظًعمىًأحدًفيًاإلثباتًإلًعمىًاهلل,ًًنظيرًلوًكلًكزير,ًكلًنديدًكلًشبيوًكلًعديؿ,ًكلًيطمؽل
"؛ًألنوًالكامؿًفيًجميعًصفاتوًكأفعالو(ّ).ً

ًرحم ًكالشيخ ًاهلل ًأحديو ًتتضح ًحتى ًمقارنو ًاهللًعقد ًًو ًاهللًً"حيثًقاؿًشيءفيًكؿ قاؿ
[َِِِّزيزُ  َوُهقَ  إَْظَذ  اْدََثُؾ  َوهلل ًَ ُِٔؿُ  افْ  .{60:افْحؾ}[ اِْلَ

مؽًاإلنسافًإف ً.عزيزًقكلًكاهللًضعيفنا,ًخي
ً.حميدًغنىًكاهللًفقيرنا,ًخمؽًكاإلنساف
ً.يكلدًـكلًيمدًلـًكاهللًكمكلكد,ًكالدًكاإلنساف
ً.ينسىًكلًيضؿًلًكاهللً,أمنسًكاإلنساف
ً.المطمؽًالكماؿًىكًكاهللًناقص,ًكاإلنساف
ً.(ْ)يمكتًلًيحًكاهللًبالمكت,ًعميوًمحككـًكاإلنساف

بآيةًالكرسيًالدالةًعمىًكحدانيةًكحياتوًكتنزييوًكعمموًكممكوًكعظمتو,ًكمفًالمالحظًًيستدؿثـً
عددًمعيفًكلـًيذكرًسكلًاثنتيفًأكًثالثةًفقطًصفةًاألكؿًأفًالشيخًلـًيحصرًالصفاتًالسمبيةًفيً

لمصفاتًالسمبيةًًكالخرًكاألحد,ًفيؿًىذهًكؿًالصفاتًالسمبيةًالتيًعدىاًأـًأنياًعبارةًعفًأمثمةًفقط

                                                           
ً.(ًْٔ:صً),ًالسيدًسابؽالعقائدًاإلسالميةًً(ُ)
ً.(ِْْ/َِ)ًانقزطبي,ًالقرآفًألحكاـًالجامعًً(ِ)
ً(.ِٕٓ/ٖ)ًابفًكثيرًتفسيرًالقرآفًالعظيـ,ًً(ّ)

ً.(ْٗ:صً),ًالسيدًسابؽميةاإلسالالعقائدًًً(ْ)



ٗٓ 

 

ًعنعنده ًكلكف ًخمسوًًد, ًعندىـ ًالسمبية ًالصفات ًأف ًنجد ًالصفات ًليذه ًالمتكمميف ًتقسيـ ًفي النظر
ً.(ُ)ًكالمخالفةًلمحكادثًكالقياـًبالنفس(ًيةالكحدانًكًالبقاءًكًكىي)القدـ

 (ِ)"ىيًماًأثبتوًاهللًتعالىًلنفسوًفيًكتابوًأكًعمىًلسافًرسكلوً"ًك .: الصفات الثبوتيةثانياً  .2
 كقدًذكرًالشيخًتحتًىذاًالتقسيـًالصفاتًالتالية:

 القدرةصفة  - أ

,ًكصدكرًىذاًشيءًكىكًسبحانوًقادرًلًيعجزهًيفسرًالشيخًرحموًاهللًمعنىًصفةًالقدرةًبقكلو"
ًىكًإلًمظيرًمفًمظاىرًقدرتوًكعظمتو,ًكقدرتوًسبحانوًصالحةً كؿًكقتًإليجادًكؿًًفيالككفًما

عدامو,ًكالتأمؿًاليسيرً السماكاتًكاألرض,ًكالميؿًكالنيار,ًكالحياةًكالمكت,ًكماًيجرلًمفًًفيممكفًكا 
ََمَواِت َوإَْرَض َوَمٚ وَ ]ًقاؿًاهللً؛ًًكؿًلحظة,ًييدلًإلىًمعرفةًالقدرةًالباىرةًفيشئكفً َْٚ افسَّ َْ َِ ْد َخ ََ َف

ٌُقٍب  ـْ ُف َْٚ ِم ٍٚم َوَمٚ َمسَّ  َأيَّ
ِٜ ََم ِِف ِشتَّ ُٓ َْْٔ ِٚر ]ًكيقكؿ {38}ق:[ َب َٓ ِْٔؾ َوافَّْ َِّ ُٝ َوَفُف اْختَِلُف اف ٔ ِّ ِٔل َوُي َوُهَق افَِّذي ُُيْ

ُِقنَ  َِ
ًْ  .(ّ)"{80}ادٗمْقن:[ َأَؾَل َت

قادرًعمىًجميعًًصفةًأزليةًتؤثرًفيًالمقدكراتًعندًتعمقياًبيا,ًفإنوًلقدرةًيقكؿًالسفارينيً"ا
ًكالترؾ,ً ًالفعؿ ًعفًصحة ًالمتكمميفًعبارة ًعند ًالقدرة ًلكف ًالحكماء, الممكناتًباتفاؽًالمتكمميفًككذا

فًلـًيشأًلـًيفعؿ ً(ْ)ً."كعندًالحكماءًعبارةًعفًككنوًإفًشاءًفعؿًكا 

ًق ًأزلية ًكجكدية ًصفة ًالقدرة ًبذاتًاهللًإذان ًقائمة ًالمخمكقاتًكىيًغيرًًديمة ًبجميع متعمقة
ٚنَ  َوَمٚ]  متناىيةًقاؿًاهلل ِجَزهُ  اهللَُّ ـَ ًْ ءٍ  ِمـ فُِٔ ََمَواِت  ِِف  ََشْ َٓ  افسَّ َْرضِ  ِِف  َو ْٕ َّٕفُ  ا ٚنَ  إِ  {11:ؾٚضر}[ َؿِديراً  َظَِِٔمً  ـَ

ؾِّ  َظَذ  اهللَّ  إِنَّ ] كقاؿًاهللً ءٍ  ـُ  .{77:ْحؾ}اف[ َؿِديرٌ  ََشْ

                                                           
ًعميًجاميًعميًبفًأمافًمحمدًأحمدًأبك ,كالتنزيوًاإلثباتًضكءًفيًالنبكيةًكالسنةًالكتابًفيًاإللييةًالصفاتً(ُ)
ً.ىػًَُْٖاألكلى,:ًالطبعة,ًالمنكرةًالمدينةً-اإلسالميةًبالجامعةًالعمميًالمجمس(ًُٗٗ:ص)

ًبفً(ِ) ًمحمد ًأقساميا: ًتعريفيا, ًبفًعميًالتميميالصفاتًاإلليية ًٕٓ:ص),خميفة ًالمممكةًً( ًالرياض, ًالسمؼ, أضكاء
ً.ـََِِىػ/ُِِْالطبعة:ًاألكلى,ً,ًالعربيةًالسعكدية

ً.(َٓ:صً),ًالسيدًسابؽالعقائدًاإلسالميةًً(ّ)
ً.(ًَُٓ/ًُ)ًالسفارينيً,لكامعًاألنكارًالبييةًً(ْ)



ٗٔ 

 

ًًاإلرادةصفة  -ًب

"ً ًبقكلو ًالرادة ًمعنى ًالشيخ ًمعنىًًيبيف ًليا نما ًكا  ًالميؿ, ًأك ًالرغبة ًىنا: ًاإلرادة ليسًمعنى
جكزًعميو,ًفيجعموًءًالممكفًببعضًماًييأنوًيخصصًالشًأمكاهللًسبحانوًمريد:ًًثـًيقكؿ",ً(ُ)"خاص

غيره؛ًكىكًسبحانوًلوًأفًًيالمكاف,ًأكًفىذاًًفيأكًجاىالن؛ًً؛ًعالماًناًنأكًقبيحًاًن؛ًحسناًنطكيالنًأكًقصيًر
رادتوًكحكمتوًفييتصرؼً ـْ ًقاؿًاهللًًالككفًحسبًمشيئتوًكا  ـُ َُقَل َفُف  َٕ ُٚه َأْن  َٕ ٍء إَِذا َأَرْد ََم َؿْقُفَْٚ فَِقْ َّٕ ]إِ

قُن[  ُُ َٔ ُؿ اخلِ  قاؿًاهللً  {10}افْحؾ:َؾ َٚن ََلُ ـَ َتُٚر َمٚ  ُؼ َمٚ َيَنُٚء َوََيْ ُِ َؽ ََيْ َٚػ َظَمَّ ]َوَربه ًَ ُة ُشْبَحَٚن اهللِ َوَت َرَ

قَن[  ـُ ؿَّ  ُؿؾِ ]ًقاؿًاهللًًك {68}افَهص:ُيْؼِ ُٓ َِّ ِِْؽ  َمٚفَِؽ  اف ِت  ادُْ ْٗ َِْؽ  ُت ـْ  اْدُ َِْؽ  َوَتِْْزعُ  َتَنٚءُ  َم ـْ  اْدُ َّ زه  َتَنٚءُ  ِِم ًِ  َوُت

ـْ  ـْ  َوُتِذله  َتَنٚءُ  َم ْرُ  بَِِٔدكَ  َتَنٚءُ  َم ََّٕؽ  اخْلَ ؾِّ  َذ ظَ  إِ ءٍ  ـُ ًًو {16:آل ظّران}[ َؿِديرٌ  ََشْ ًاهلل ُِْؽ  هللَِِّ]ًقاؿ  ُم

ََمَواِت  ُُِؼ  َوإَْرضِ  افسَّ ُٛ  َيَنٚءُ  َمٚ ََيْ ـْ  َُّيَ ٚثًٚ  َيَنٚءُ  دَِ َٕ ُٛ  إِ ـْ  َوَُّيَ قرَ  َيَنٚءُ  دَِ ـُ ؿْ  َأوْ *  افذه ُٓ ُج ًٚ  ُيَزوِّ َرإ ـْ ًٚ  ُذ ٚث َٕ ُؾ  َوإِ ًَ  َوََيْ

ـْ  َٔمً  َيَنٚءُ  َم َِ َّٕفُ  َظ ً  {19:نقرى}اف[ َؿِديرٌ  َظِِٔؿٌ  إِ ًاهلل ؿْ  ُيِريُد ]ًقاؿ ـُ َر ِّٓ ُٔتِؿَّ  فَُِٔى
تَفُ  َوفِ َّ ًْ

ؿْ  ِٕ ُُ ْٔ َِ ؿْ  َظ ُُ َِّ ًَ  َف

ُرونَ  ُُ ًالتيًبمعنيًالمشيئةً(ِ)"{10:ٚئدة}اد[ َتْن ًالككنية ًاهللًاإلدارةًًكالشيخًيثبتًالرادة ًيثبتًرحمو كلـ

ً.كىذاًمخالؼًلمنيجًالسمؼًالشرعية

مريدًعمىًالحقيقةًكليسًمعنىًككنوًًًممذىبًأىؿًالحؽًأفًالباًر"ًاآلمدمًالحسفًيقكؿًأبك
ذاًقيؿًًمريداًن إلًقياـًاإلرادةًبذاتوًكذىبًالفالسفةًكالمعتزلةًكالشيعةًإلىًككنوًغيرًمريدًعمىًالحقيقةًكا 

ً.(ّ)"كًإضافةأإنوًمريدًفمعناهًعندًالفالسفةًلًيرجعًإلىًالًسمبً

إرادةًككنيةًترادفياًالمشيئة,ًًإفًاإلرادةًعمىًنكعيف:عندًالسمؼًنكعافًككنيةًكشرعيةً"رادةًإلكا
حداثو,ًفيكًسبحانوًإذاًأرادًشيئاًكشاءه؛ًكافًعقبًإرادتوًلو؛ًكماً كىماًتتعمقافًبكؿًماًيشاءًاهللًفعموًكا 

ُُ :ًقاؿً ـْ َؾَٔ ـُ َُقَل َفُف  ًْٔئٚ َأْن َي ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َص َّٕ رادةًشرعيةًتتعمؽًبماًيأمرًاهللًبوًً{31}يس:قُن[ ]إِ كا 

                                                           
ً.(ُٓ:صً),ًالسيدًسابؽالعقائدًاإلسالميةًً(ُ)
ً.(ُٓ:صً)بؽالمصدرًالساًً(ِ)
ًاألعمىًالمجمس:ًالناشر,ًالمطيؼًعبدًمحمكدًحسفًتحقيؽً,(ِٓص:)اآلمدمًالحسفًأبكً,غايةًالمراـًفيًعمـًالكالـًً(ّ)

ً.القاىرةً–ًاإلسالميةًلمشئكف



ٕٗ 

 

[ ًعبادهًمماًيحبوًكيرضاه,ًكىيًالمذككرةًفيًمثؿًقكلوًتعالى: َٓ ُيِريُد بُِكُم الُعْْسَ ]ُيِريُد اهللُ بُِكُم الوُْْسَ َو

" {233}البقرة:
(ُ). 

ً.العممصفة  -ًت

عممنا,ًًشيء,ًكقدًأحاطًبكؿًيءشاهللًعالـًبكؿًفقاؿً"ًيثبتًالشيخًرحموًاهللًصفةًالعمـًاهللً
كًعٍمـًاهللًلـًيسبؽًبجيؿ,ًكلًيعتريوًنسياف,ًًسكاءًمنياًالمعمكماتًالماضية,ًأكًالحاضرة,ًأكًالمستقبمة

تقافًًفيكعمموًبالكمياتًكعمموًبالجزئيات,ًكماًيبدكًًكلًيتقيدًعمموًبزمافًكلًمكاف الككفًمفًنظاـًكا 
حكاـًماًىكًإلًبرىافًساطعًعمىًشمًك ً.(ِ)"ؿًعمموًككماؿًحكمتوكا 

ًالمكحًالمحفكظًكقاؿً" ًبانو ًالذكر ًعرؼًالشيخ ًالمكجكدات:ًكعندما ًاهللًمتعمؽًبسائر ًعمـ أنو
ً.(ّ)"يا,ًصغيرىاًككبيرىاتياًكجزئيتكمي

ََمَواِت َوَمٚ ًمدللةًعمىًصفةًالعمـًبقكؿًاهللًلالشيخًًيستدؿثـً ُؿ َمٚ ِِف افسَّ َِ ًْ ْ َتَر َأنَّ اهللَ َي ِِف ]َأََل

ـْ  َٕك ِم َٓ َأْد ْؿ َو ُٓ َّٓ ُهَق َشِٚدُش ٍٜ إِ َس َٓ ََخْ ْؿ َو ُٓ ًُ َّٓ ُهَق َرابِ ٍٜ إِ َْٕجَقى َثَلَث ـْ  قُن ِم ُُ َّٓ ُهَق  إَْرِض َمٚ َي ثََر إِ ـْ َٓ َأ َذفَِؽ َو

ِٜ إِنَّ اهللَ  ََٔٚم
َِ ُِقا َيْقَم اف ِّ ْؿ بََِم َظ ُٓ ُٕقا ُثؿَّ ُيَْبِّئُ ٚ ـَ ـَ َمٚ  ْؿ َأْي ُٓ ًَ ٍء َظٌِِٔؿ[  َم ؾِّ ََشْ ُُ ً{7}ادجٚدفٜ:بِ

ٚتُِح  َوِظَْْدهُ ]ًقاؿًاهللً ٍَ ِٛ  َم ْٔ ٌَ ٚ ٓ افْ َٓ ُّ َِ ًْ َِؿُ  ُهقَ  إَِّٓ  َي ًْ َُطُ  َوَمٚ َواْفَبْحرِ  افَْزِّ  ِِف  َمٚ َوَي ـْ  َتْس ٍٜ  ِم  إَِّٓ  َوَرَؿ

ٚ َٓ ُّ َِ ًْ ٍٜ  َوٓ َي ََمِت  ِِف  َحبَّ ُِ ٍٛ  َوٓ إَْرضِ  ُط ًً{39:إًٕٚم}[ ُمبِغٍ  ـَِتٍٚب  ِِف  إَِّٓ  َيٚبِسٍ  َوٓ َرْض

قنُ  َوَمٚ]ًقاؿًاهللً ُُ ْٖنٍ  ِِف  َت ُِق َوَمٚ َص ـْ  ِمْْفُ  َتْت ُِقنَ  َوٓ ُؿْرآنٍ  ِم َّ ًْ ـْ  َت ؾٍ  ِم َّ َّْٚ إَِّٓ  َظ ؿْ  ـُ ُُ ْٔ َِ قداً  َظ ُٓ  إِذْ  ُص

ُٔوقنَ  ٍِ ُزُب  َوَمٚ ؾِٔفِ  ُت ًْ ـْ  َي ـْ  َربَِّؽ  َظ ٚلِ  ِم ََ ةٍ  ِمْث ََمءِ  ِِف  َوٓ َْٕرضِ ا ِِف  َذرَّ رَ  َوٓ افسَّ ٌَ ـْ  َأْص َزَ  َوٓ َذفَِؽ  ِم ـْ  ـَِتٍٚب  ِِف  إَِّٓ  َأ

ً.{62:يقٕس}[ ُمبِغٍ 

                                                           
:ًالناشر,ًالسقاؼًالقادرًعبدًبفًعمكم:ًأحاديثوًخر ج(,ًٗٗص:ً)ىٌراسًحسفًخميؿًبفًمحمدً,شرحًالعقيدةًالكاسطيةًً(ُ)
ً.ىػًًُُْٓالثالثة,:ًالطبعةً,الخبرً–ًكالتكزيعًلمنشرًاليجرةًدار
ً.(ِٓ:صً)ً,ًالسيدًسابؽالعقائدًاإلسالميةًً(ِ)
ً.(ُْ:ص),ًالسيدًسابؽالعقائدًاإلسالميةًً(ّ)



ٖٗ 

 

ًكردتلتًالشيخًاأثب ًالعمـًكما ًفعمـًاهللًعمـًمطمؽًيعمـًً,صفة يكافؽًمذىبًالسمؼًالصالح,
ًكيؼًسيككف ً.حالوًكأيفًسيككفًالصغيرًكالكبيرًكالحقيرًكالجميؿًكالماضيًكالمستقبؿًكالمعدـك

ًبوًينكشؼًذاتي,ًباؽًقديـًكجكدمًكاحدًبعمـًعالـًتعالىًبأنوًالجـزًقاؿًالسفارينيً:"ًيجبً
ً.(ُ)بيا"ًتعمقوًعندًالمعمكمات

 منها واألدلة من القرآن عمى صفة العمم كثيرة

ِٛ  َظَِٚلُ ]ًقاؿًاهللً .ُ ْٔ ٌَ َٚدةِ  افْ َٓ ُِٔؿُ  َوُهقَ  َوافنَّ بِرُ  اِْلَ  ً{73:مإًٕٚ}[ اخْلَ

ْٔفِ ]ًقاؿًاهللً .ِ ِْؿُ  ُيَرده  إَِف ِٜ  ِظ َٚظ ُرُج  َوَمٚ افسَّ َراٍت  ِمـ ََّتْ َّ ـْ  َث ٚ مِّ َٓ ََمِم ـْ ُؾ  َوَمٚ َأ ِّ
ـْ  ََتْ َٓ  ُإٔثَك ِم َّٓ  َتَوعُ  َو  إِ

فِ  ِّ ِْ ًِ ـَ  ُيَِْٚدُّيِؿْ  َوَيْقمَ  بِ ٚئِل َأْي ـَ َّٕٚكَ  َؿُٚفقا َُشَ ٔدٍ  ِمـ ِمَّْٚ َمٚ آَذ ِٓ ًً{17:ؾهِٝ}[ َص

ؾِّ  َأَحٚطَ  َؿْد  اهللََّ  َوَأنَّ ]ًاهللًًقاؿ .ّ ُُ ءٍ  بِ َِْمً  ََشْ ًً{21:فىلقا}[ ِظ

ءٍ  ُُئُِىقنَ  َوَٓ ]ًقاؿًاهللً .ْ ـْ  بَِقْ فِ  مِّ ِّ ِْ  ً{133:فبَرةا}[ ِظ

كىناؾًماًلًيحصىًمفًاآلياتًالتيًتدؿًعمىًعمـًاهللًالمطمؽًبكؿًشيء,ًكعمىًذلؾًفصفةًالعـً
كأفًاهللًقدًأحاطًعمموًبالظكاىرًكالبكاطفًكالسرائرًكالخفاياًكاألمكرًً,ًمفًالصفاتًالذاتيةًالثبكتيةًهلل

ًالمتقدمةًكالمتأخرةًجممةًكتفصيالن.

ً.الحياةصفة  -ًث

ًالتيالصفةًًىيكاهللًسبحانوًىكًالحى,ًكالحياةً"حيثًقاؿًًسبحانوًأثبتًالشيخًصفةًالحياةًهلل
ًكالع ًكاإلرادة ًالتصاؼًبالقدرة ًفمكًلـًيكفًحيمـًكالسمعًتصححًلمكصكفيا ًثبتتًلوًىذهًًاًنكالبصر, ما

الصفاتًكحياةًاهللًحياةًكاممة,ًليسًأكمؿًمنيا,ًلًيكتنوًكنيينا,ًكلًتعمـًحقيقتياًكسائرًصفاتوًكحياتوً
ًقاؿًاهللًً:حيلًيمحقياًعدـ,ًكلًيقضىًعميياًبالنقضاءًكالفناءًكالعالـًلًيمكفًأفًيصدرًإلًمفً

ْؾ َظَذ اَِللِّ  َـّ قُت[  ]َوَتَق ُّ َٓ َي ـْ ًقاؿًاهللًً {38}افٍرؿٚن:افَِّذي  ٔهقِم َوَؿْد َخَٚب َم ََ َِْحلِّ اف ِٝ افُقُجقُه فِ ]َوَظَْ

                                                           
ً.(ُْٓ/ًُ)ً,ًالسفارينيالبييةًاألنكارًلكامعًً(ُ)



ٗٗ 

 

ًَِْم[  له  ُهقَ ]ًقاؿًاهللًً{222}ضف:َْحََؾ ُط ـَ  َففُ  ُُمِِِْهغَ  َؾْٚدُظقهُ  ُهقَ  إَِّٓ  إَِففَ  ٓ اِْلَ ي ُد  افدِّ ّْ َٚدِغَ  َربِّ  هللَِِّ اِْلَ ًَ [ اْف

{63:ؽٚؾر}
(ُ).ً

ة,ًكصفةًكقدًكأفؽًالشيخًمذىبًالسمؼًفيًتقريرًصفةًالحياةًفالحيًىكًالذمًلوًالحياءًالدائم
ًتأتًً ًلـ ًذاتية ًصفة ًاهللًًالحياة ًأف ً,كما ًالخالؽ ًمف ًمكتسبة ًالمخمكقاتًفيي ًكحياة ًأخر ًمصدر مف

ًبدايةًكلًنياية,ًكصفةًالحياةًمفًأعظـًصفا تًاهللًلفًالحياةًيتصؼًبياًكصفةًأزليةًأمًليسًليا
ًمستمزموًلجميعًصفاتًالكماؿ.

ًً ًأزلية,قاؿًالسفارينيً"الحياة ًقديمة ًثبكتية, ًذاتية ًكالقدرةًصفة ًالعمـ لستحالةًًتقتضيًصحة
 .(ِ)"الحيًقياميماًبغير

 .الكالمصفة  - ج

كاهللًسبحانوًمتكمـ,ًككالموًليسًبحرؼًكلً"ًيقكؿً,كالشيخًرحموًفيًكالموًعفًصفةًالكالـ
ًكقصكت ,ً ًمكسى ًكمـ ًكأنو ًلنفسو, ًالصفة ًىذه ًاهلل ًأثبت ًد ًاهلل ًَِِٔم[ ًقاؿ ُْ َؿ اهللُ ُمقَشك َت َِّ ـَ ]َو

ًأنبياءهًً {261}افْسٚء: َّٓ َوْحًٔٚ[ ًقاؿًاهللًًكأنوًيكمـ ُف اهللُ إِ َّ ِِّ َُ َٚن فِبََؼٍ َأْن ُي ـَ قرى:]َوَمٚ  كأفًً {32}افنه

ََِِمُت ]ُؿْؾ فَ :ًحيثًقاؿًاهللًًكمماتوًلًحصرًليا: ـَ َد  ٍَ َد افبَْحُر َؿْبَؾ َأْن َتْْ
ٍِ ََِِمِت َرِبِّ َفَْ َُ َٚن افبَْحُر ِمَداًدا فِ ـَ ْق 

ثِِِْف َمَدًدا[  ِّ ًالصفةًمفًصفاتًاهللًالت {209}افُٓػ:َرِبِّ َوَفْق ِجْئَْٚ بِ ًلنفسو,ًفنؤمفًبيا,ًكلًًيكىذه أثبتيا

ً.(ّ)ً"لًيمكفًالكصكؿًإلىًالعمـًبحقائقياًيالتنبحثًعفًحقيقتيا؛ًألنياًكغيرىاًمفًالصفاتًاإللييةً

عميوًسمؼًاألمو,ًًيخالؼًماً,(ْ)ً"أفًكالـًاهللًبالًحرؼًكلًصكتًبقكلوً"ًكالشيخًرحموًاهلل
ًبالتكمـً ًآياتو ًمف ًالكثير ًفي ًنفسو ًكصؼ ًكاهلل ًييسمع, ًبحرؼًكصكت ًمتكمـ ًاهلل ًأف ًيقركف فالسمؼ

ًالصكت, ًىك ًكالنداء ًينادمًتعالىًاهللًبأفًالسنةًأئمةًكأقكاؿًكاآلثارًحاديثاألًكاستفاضتًكالمنادة,

                                                           
ً.(ًّٓ:ص),ًالسيدًسابؽالعقائدًاإلسالميةًً(ُ)
ً.(ُُّ/ًُ)ً,ًالسفارينيييةلكامعًاألنكارًالبًً(ِ)
ً.(ًْٓ:صً),ًالسيدًسابؽالعقائدًاإلسالميةًً(ّ)
ً(.ّٓ:ًص)ً,ً,ًالسيدًسابؽاإلسالميةًالعقائدًً(ْ)



ََُ 

 

ً(ِ)كالشيخًبقكلوًأفًكالـًاهللًًبالًحرؼًأكًصكتًقدًكأفؽًاألشاعرةًً(ُ)بصكتًبالكحيًكيتكمـًبصكت

ًالمكحىًيسمعًأفًكىكًعندماًتحدثًعفًأنكاعًالكحيًمفًكراءًحجابًقاؿ:"ًرحموًاهللًأفًالشيخًكالغريب
فيكًىناًيثبتًً(ّ)"الشجرةًكراءًمفًالنداءًالسالـًعميوًمكسىًسمعًكماًيراه,ًلًحيثًمفًاهلل,ًكالـًإليو

ًسماعًالميكحىًإليوًالنداء,ًكىؿًيككفًالسماعًبدكفًصكتًمسمكعًيسمعوًالميكحىًإليو.

الكماؿًالمطمؽًكالقدرةًالتامة,ًيتكمـًالكالـًالحقيقيًًأفًهللًكالسمؼًرضكافًاهللًعمييـًيقكلكف"ً
كرسموًبإثباتًأنوً ,ًثـًجاءتًكتبًاهللً,ًكمتىًشاءكمـًكيؼًشاءيتةًكحرؼًكصكتًالمعركؼًبعباًر

ًمفًتكمـً سبحانوًتكمـًكيتكمـ,ًككمـًكيكمـ,ًكأفًالقرآفًىذاًالمعركؼًكالـًاهللًعمىًالحقيقةًالحقةًكلًيمـز
ً.ً(ْ)"أفًيككفًلوًجكؼًاكًغيرًذلؾًمماًىكًمنزهًعنوًاهللً

ً.ً(ٓ)النص"ًبحكـًكصكتًحرؼًاهللًكالـ:ًكؿفنقًنحفًيقكؿًابفًتيميةً"كأما

رادتو,ً ًيزؿًلـًتعالىًالجبريفً"ًفاهللًالعزيزًعبدًبفًاهللًيقكؿًعبدكالكالـًعفًالسمؼًيتعمؽًبمشيئةًاهللًكا 
رادتوًبمشيئتوًمتكمماًن ًخمقو,ًمفًيشاءًمفًكيسمعوًكصكت,ًحرؼًحقيقي,ًبكالـًشاءًككيؼًشاءًبماًكا 
ً .(ٔ)"كعظمتوًبجاللوًيؽيمًماًعمىًحقيقةًقكؿًًككالمو

                                                           
ًفقياءًمفًمؤرخ,:ًالفراءًابفًلوًكيقاؿًيعمى,ًأبيًبابفًالمعركؼًالفراء,ًابفًالحسيفًأبك(ًيعمىًأبي)ًمحمدًبفًمحمدًً(ُ)

ًفيًالمجردًكً,ًالحنابمةًطبقات)ًكتبوًبمالوًمفًطمعاًيخدمو,ًكافًمفًبعضًاغتالوًقتيالًافييًكماتًببغداد,ًكلدً.الحنابمة
ًمحمدًبفًمحمكدًبفًالديفًخير(ًِّ/ًٕ)ًلمزركميًاألعالـ"ًأنظر:ًالعتقادًكًسفيافًأبيًبفًمعاكيةً,أحمدًاإلماـًمناقب

ًـًًََِِمايك/ًًأيارً-ًعشرًالخامسة:ًالطبعةًلممالييفًالعمـًدار:ًالناشرًالدمشقيًالزركميًفارس,ًبفًعميًبف
ً.(ُِٕٓ/ًّ)ًالمحمكدًصالحًبفًصالحًبفًالرحمفًعبدً,األشاعرةًمفًتيميةًابفًمكقؼًً(ِ)
(ّ)ً ًسابؽاإلسالميةًالعقائدً ًالسيد ًص)ً, :ُٔٗ)ً ًأنظر ًالتكحيدًجكىرةًعمىًالصاكمًشرح, ًمحمدًأحمد,

ً.الثانيةًطبعةالًكثيرًابفًدار,ًالبـزًالفتاحًعبدًتحقيؽ(,ًُٖٕ:ص)الصاكم
ًالديفًناصرًمحمدًتحقيؽًً(َِِص:ً)ًاليمانيًالعتميًالمعمميًيحيىًبفًالرحمفًعبدً,القائدًإلىًتصحيحًالعقائد(ْ)

/ًُ)ً,ًالسفارينيالبييةًاألنكارًلكامعً,ًأنظر:ـًُْٖٗ/ًًىػًَُْْالثالثة:ًالطبعةً,اإلسالميًالمكتب:ًالناشر,ًاأللباني
ُّٖ).ً

ًبفًمحمدًاإلماـًجامعة:ًالناشرً,سالـًرشادًمحمدًالدكتكر:ًتحقيؽ(ًّٗ/ًِ),تيميةًابف,ًلنقؿكاًالعقؿًتعارضدرءًًً(ٓ)
 .ـًًُُٗٗ-ًىػًًُُُْالثانية,:ًالطبعةً,السعكديةًالعربيةًالمممكةًاإلسالمية,ًسعكد

(ٔ)ً ًالعصيميًدارًالثانية:ًالطبعة,ًالجبريفًحمادةًبفًالعزيزًعبدًبفًاهللًعبد(ًُُْ:ًص,ً)اإلسالميةًالعقيدةًتسييؿً
 .كالتكزيعًلمنشر



َُُ 

 

ً.(ِ):"ًكىكًحرؼًمفيكـ,ًكصكتًمسمكع"(ُ)كيقكؿًابفًابيًيعمى

ًنقرأهًالذمًالقرآفًىذاًكأفًالمخاطب,ًيسمعوًبصكتًيتكمـًاهللًأفًيعتقدكفًكًالسمؼًيثبتكفف
ًعفًيبحثكفًكلًكمعناه,ًلفظوًحقيقةًاهللًكالـًأنوًككتبناًألكاحناًفيًكنكتبوًصدكرناًفيًكنحفظوًبألسنتنا,

ً.(ّ)عمماًنًبوًنحيطًكلًبو,ًنؤمفًألنناًبو,ًتعالىًتكمموًكيفية

,ًثـً(ْ)"كقتًفيًالكالـًصفةًلوًتحدثًكلـًشاء,ًإذاًمتكمماًيزؿًلـًفإنوًقاؿًشارحًالطحاكية"
ً.(ٓ)"النقصًأكصاؼًمفًكضدهًالكماؿ,ًأكصاؼًمفًبالتكمـًكالكصؼًيقكؿً"

ًمنيا:ًدرركصفةًالكالـًمنثكرةًفيًآياتًالقرآفًالكريـًكال

ـَ  إِنَّ  ]ؿٚل اهلل  .ُ قنَ  افَِّذي ُّ ُت ُْ ـَ  اهللُّ َإَٔزَل  َمٚ َي ونَ  افَُِْتِٚب  ِم ًٚ  بِفِ  َوَيْنَسُ ْ َّ ُِقنَ  َمٚ ُأوَفـئَِؽ  َؿِِٔلً  َث ـُ ْٖ  ُبىُقِِنِؿْ  ِِف  َي

رَ  إَِّٓ  ؿُ  َوَٓ  افَّْٚ ُٓ ُّ ِِّ َُ ِٜ  َيْقمَ  اهللُّ ُي ََٔٚم
َِ ؿْ  َوَٓ  افْ ِٓ ٔ ِـّ ؿْ  ُيَز  .{271:فبَرة}ا[ َأفِٔؿٌ  َذاٌب ظَ  َوََلُ

وا َؿَٚل ]ًقاؿًاهللًً .ِ ُٗ ٚ اْخَس َٓ َٓ  ؾِٔ قنِ  َو ُّ ِِّ َُ  . {208:ٗمْقن}اد[ ُت

ٚتَِْٚ ُمقَشك َجٚء َوَدَّٚ]ًقاؿًاهللً .ّ ََ فُ  دِِٔ َّ َِّ ـَ فُ  َو  .{213:ظراف}آ[ َربه

َِّؿَ ]ًقاؿًاهللً .ْ ـَ َِِٔمً  ُمقَشك اهللُّ  َو ُْ ًً.{261:فْسٚء}ا[ َت

ًباببكبًالبخارمًفيًصحيحوًثالثةًأبكابًفيًصفةًكالـًاهللًيثًفيًالسنةًكثيرةًفقدًكاألحاد
ًباب,ًًككغيرىـًاألنبياءًمعًالقيامةًيكـًًالربًكالـًبابًكً,المالئكةًاهللًكنداءًجبريؿ,ًمعًالربًكالـ
ً.الجنةًأىؿًمعًالربًكالـ

                                                           
(ُ)ً ًالعتقادً ًتحقيؽ(,ًِٓ:ًص)ًيعمىًأبيًابفًالحسيفًأبك, ًالخميسًالرحمفًعبدًبفًمحمد: ,ًالخضراءًأطمسًدار,

 .ًََِِ-ًىػًًُِّْ,ًاألكلى:ًًالطبعة
(ِ)ً ًالعتقادً ًتحقيؽ(,ًِٓ:ًص)ًيعمىًأبيًابفًالحسيفًأبك, ًالخميسًالرحمفًعبدًبفًمحمد: ,ًخضراءالًأطمسًدار,

 .ًََِِ-ًىػًًُِّْ,ًاألكلى:ًًالطبعة
:ًص)ًعميًجاميًعميًبفًأمافًمحمدً,كالتنزيوًاإلثباتًضكءًفيًالنبكيةًكالسنةًالكتابًفيًاإللييةًالصفاتًأنظر:ًً(ّ)

ً.(ِِٗ:ًص)الس ق اؼًالقادرًعبدًبفًعمكمً,كالسنةًالكتابًفيًالكاردةًكجؿًعزًاهللًصفاتً,ً(ِِٔ
ً(.َُّ:ًص)ًالحنفي,ًالعزًأبيًابف,ًحاكيةالطًالعقيدةًشرحًً(ْ)
ً(.َُٕ:ًص)ً,المصدرًالسابؽًً(ٓ)



َُِ 

 

 الَعْصرِ  َصاَلةِ  ِفي َوَيْجَتِمُعونَ  ِبالن َهاِر، َوَماَلِئَكةٌ  ْيلِ ِبالم   َماَلِئَكةٌ  ِفيُكمْ  َيَتَعاَقُبونَ :ً"ًقاؿًرسكؿًاهللً .ُ
: َفَيُقوُلونَ  ِعَباِدي؟ َتَرْكُتمْ  َكْيفَ : ِبِهمْ  َأْعَممُ  َوُهوَ  َفَيْسأَُلُهمْ  ِفيُكْم، َباُتوا ال ِذينَ  َيْعُرجُ  ُثم   الَفْجِر، َوَصاَلةِ 
 .(ُ)"ُيَصمُّونَ  َوُهمْ  اُهمْ َوَأَتْينَ  ُيَصمُّوَن، َوُهمْ  َتَرْكَناُهمْ 

 َيْخُرجُ  َرُجلٌ  الن ارِ  ِمنَ  ُخُروًجا الن ارِ  َأْهلِ  َوآِخرَ  الَجن َة، ُدُخواًل  الَجن ةِ  َأْهلِ  آِخرَ  ِإن  "ً:قاؿًرسكؿًاهللً .ِ
 َذِلكَ  َفُكلُّ  َمر اٍت، َثاَلثَ  َذِلكَ  َلهُ  َفَيُقولُ  ،يَمأْل  الَجن ةُ  َربٍّ : َفَيُقولُ  الَجن َة، اْدُخلِ : َربُّهُ  َلهُ  َفَيُقولُ  َحْبًوا،
ً."ً(ِ)ِمرَارٍ  َعْشرَ  الدُّْنَيا ِمْثلَ  َلكَ  ِإن  : َفَيُقولُ  ،يَمأْل  الَجن ةُ  َعَمْيهِ  ُيِعيدُ 

 َوالَخْيرُ  َوَسْعَدْيكَ  َرب َنا َلب ْيكَ : َفَيُقوُلونَ  الَجن ِة، َأْهلَ  َيا: الَجن ةِ  أِلَْهلِ  َيُقولُ  الم هَ  ِإن  " ً:قاؿًرسكؿًاهللً .ّ
 ِمنْ  َأَحًدا ُتْعطِ  َلمْ  َما َأْعَطْيَتَنا َوَقدْ  َربٍّ  َيا َنْرَضى الَ  َلَنا َوَما: َفَيُقوُلونَ  َرِضيُتْم؟ َهلْ : َفَيُقولُ  َيَدْيَك، ِفي

: َفَيُقولُ  َذِلَك، ِمنْ  َأْفَضلُ  َشْيءٍ  َوَأيُّ  َربٍّ  َيا: َفَيُقوُلونَ  َذِلَك، ِمنْ  َأْفَضلَ  ُأْعِطيُكمْ  َأالَ : َفَيُقولُ  َخْمِقَك،
  .(ّ)"َأَبًدا َبْعَدعُ  َعَمْيُكمْ  َأْسَخطُ  َفالَ  ِرْضَواِني َعَمْيُكمْ  ُأِحلُّ 

ً.السمع والبصرصفتي  -ًح

,ًحتىًإنوًليسمعًشيءاهللًسبحانوًسميعًيسمعًكؿًأثبتًالشيخًصفتيًالسمعًكالبصرًهللًفقاؿً"
الميمةًالظمماء,ًدكفًأفًيشغموًسماعوًجماعةًعفًسماعوًًفيمساءًدبيبًالنممةًالسكداءًعمىًالصخرةًالم

,ًكىكًسبحانوًجماعةًآخريف,ًكدكفًأفًيشتبوًعميوًلغة,ًأكًيؤثرًعميوًضجيج,ًأكًيشكشًعميوًمشكش
ًإلىًرسكؿًاهللًًًلًيسمعًبجارحة,ًكلًبآلة,ًكلًبأذف,ًكلًبصماخ ,ًكقدًشكتًإحدلًالنساءًزكجيا

ََم ًكأخذتًتجادلو؛ًفأنزؿًاهلل ـُ ُٚوَر ُع ََتَ َّ ٚ َوَتْنَتُِل إَِػ اهللِ َواهللُ َيْس َٓ ِٚدُفَؽ ِِف َزْوِج َع اهللُ َؿْقَل افَّتِل َُتَ ِّ ]َؿْد َش

ٌٔع َبِهٌر[  ِّ رؤيةًشاممةًتستكعبًًشيء,ًفيكًيرلًكؿًشيءككماًأفًاهللًيسمعًكؿًً{2}ادجٚدفٜ:إِنَّ اهللَ َش

ًيرلًغيرهًكقدًأرسؿًاهللًمكسىًكىاركفًإلىًفرعكف,ًكؿًالمدركات,ًكرؤيتوًسبحانوًليستًبحد قةًكما
ُع َوَأَرى]ً كقاؿًليما: َّ ََم َأْش ُُ ًَ ِْل َم َّٕ َٚؾٚ إِ َٓ ََّتَ ً.(ْ)" {49}صه:[ َؿَٚل 

                                                           
ًرقـًحديث,ًالمالئكةًاهللًكنداءًجبريؿ,ًمعًالربًكالـًبابًباب,ًالتكحيدًكتاب,ًصحيحوًفيًالبخارمًأخرجوًً(ُ)
(ْٕٖٔ.)ً

ًرقـًحديث,ًكغيرىـًاألنبياءًمعًالقيامةًيـكًكجؿًعزًالربًكالـًباب,ًالتكحيدًكتاب,ًصحيحوًفيًالبخارمًأخرجوًًً(ِ)
(ُُٕٓ.)ً

ً(.ُٖٕٓ)ًرقـًحديث,ًالجنةًأىؿًمعًالربًكالـًباب,ًالتكحيدًكتاب,ًصحيحوًفيًالبخارمًأخرجوًً(ّ)
ً.(ًْٓ:صً),ًالسيدًسابؽالعقائدًاإلسالميةًً(ْ)



َُّ 

 

مفًخالؿًماًسبؽًيتبيفًأفًالشيخًأثبتًصفتيًالسمعًكالبصرًهللًمعًتنزيوًاهللًعفًمشابيةً
سمعًكالبصرًعمىًالحقيقةًتدلفًعمىًالمعنىًالحقيقيًالحكادثًكماًىكًحاؿًعمماءًالسمؼًفصفتيًال

ً(ُ)"كقدرةً,كعمماًنً,كبصراًنً,كسمعاًنً,كجياًنًلوًأففًيثبتًكفالسمؼً",ًكعمىًالكيفيةًالالئقةًباهللًتعالى

ًسميعاًنًمتكمماًنًمريداًنًعالماًنًقادراًنًحياًنًمكجكداًنًيزؿًلـًتعالىًأنوًكأجمعكاً"يقكؿًاألماـًالشعرم
ً.(ِ)"نفسوًبوًكصؼًماًعمىًبصيراًن

"ً ًعالمان,ًبوًيزؿًلـًكعمماًنًحيان,ًبياًيزؿًلـًكجؿًعزًاهللًحياةًإثباتًعمىًكأجمعكاكقاؿًأيضان
رادةًمتكممان,ًبوًيزؿًلـًككالماًنًقادران,ًبياًيزؿًلـًكقدرة ًبوًيزؿًلـًكبصراًنًكسمعاًنًمريدان,ًبياًيزؿًلـًكا 
ً.(ّ)"بصيراًنًسميعاًن

ًالكىابً" ًبفًعبد ٍضًعوكًىيقكؿًالشيخًمحمد ًسميعاًنًقراءتوًعندًكعينيوًًًأذنيوًًًعمىًأصبعوًًكى
ًفمم وًكعظمتو,ًالم وًبجالؿًيميؽًماًعمىًكتعالىًسبحانوًلم وًكالبصرًالسمعًصفةًإثباتًمعناهً,بصيراًن
َْٔس ً]ًقاؿًبصرنا,ًكلًكسمعناًليسًكلكفًكبصرًسمع ْثِِفِ  َف ِّ ءٌ  ـَ ٔعُ  َوُهقَ  ََشْ ِّ

ً{22:نقري}اف[ افَْبِهرُ  افسَّ
"(ْ). 

عفًمشابيةًالمخمكقات,ًفاهللًًإثباتًالصفتيفًمعًتنزيوًاهللًًأفًالشيخًرحموًاهللًوالخالصة:
ًبعدًكخًسمكعاتلوًسمعًيسمعًبوًالم ,ًفقدًسمعًاهللًقكؿًتمؾًفيكلوًبصرًيرلًفيوًالمخمكقاتًميما

ًفيًزكجيا.ًؿالصحابيةًالتيًجاءتًتجاد

 .ثانيا: صفات الذات وصفات االفعال

                                                           
,ً(ٓٓ:ًص)الجرجانيًاإلسماعيميًمرداسًبفًالعباسًبفًإسماعيؿًبفًإبراىيـًبفًأحمدًبكرً,ًأبكالحديثًأئمةًاعتقادًً(ُ)

ًىػ.ًُُِْاألكلى,:ًالرياض,ًالطبعةً–ًالعاصمةًالخميس,ًدارًالرحمفًعبدًبفًتحقيؽ:ًمحمد

ًعمادة,ًالجنيدمًمحمدًشاكرًاهللًعبدًتحقيؽً(َُِ:ًص)األشعرمًالحسفًأبكً,األبكابًببابًالثغرًأىؿًإلىًرسالةًً(ِ)
ً.ًىػُُّْ:ًبعةالط,ًالمنكرةًالمدينةً-اإلسالميةًبالجامعةًالعمميًالبحث

ً.(ُُِ:ًص)ًالمصدرًالسابؽًً(ّ)
(ْ)ً ًكاألكقاؼًاإلسالميةًالشؤكفًكزارةًالجكابرةًفيصؿًباسـ:ًتحقيؽً(ّّ:ًص)ً,الكىابًعبدًبفًمحمدً,اإليمافًأصكؿً

ً.ىػًَُِْالخامسة,:ًالسعكديةًالطبعةًالعربيةًالمممكةً-ًكاإلرشادًكالدعكة



َُْ 

 

ً:افعالذات وصفات صفات ًالصفاتًإلىًتقسيـفيًالشيخًالسمؼًًفؽاًك

ًالصفاتًذاتية:ًكىيًالتيًًك ًمىًشيئىتيوًي" ًتتعم ؽًًبيىا ًكىأىبىدنا,ًكىلى ًأىزىلن ًزمىةهًلىيىا ًلى ,ًبىٍؿًًىيى ًالذ اتي ٍنيىا ًعى ًتنفؾُّ لى

ًكًى , ًكىاٍلًعٍمـً يىاًة, ًاٍلحى ًكىًصفىاًت: ذىًلؾى ًكى تيوي, قيٍدرى ًكى ًكىاٍلًكٍبًريىاًء,ًتىعىالىى ًة, ًكىاٍلعىظىمى ًكىاٍلميٍمًؾ, ًكالعز ة, ًكىاٍلقيك ًة, اٍلقيٍدرىًة,
ؿًً الى ٍجًد,ًكىاٍلجى ً(ُ)"كىاٍلمى

فًشاءًلـًيفعميا"كالصفاتًالفعمية:ًكىيًً ً.(ِ)المتعمقةًبمشيئةًاهللًكقدرتوًإفًشاءًفعمياًكا 

ً:كالشيخًرحموًاهللًفرؽًبيفًالقسميفًفقاؿ ًالثبكتيةًلصفاتاًىي"ًكً:صفاتًذات" :ًالمعانىًصفاتًأك,
ًأفعاؿً؛ًكًصفاتًأفعاؿ:"ًكصفاتكالكالـ",ًكالبصر,ًكالسمع,ًكاإلرادة,ًكالقدرة,ًكالعمـ,ًالحياةًصفةًىيًك

ً.(ّ)الرزؽ"ًكيمنح,ًالخمؽًيفعؿًالذلًىكًكالرازؽ,ًفالخالؽ..ًًكالرزؽ,ًالخمؽًصفة:ًمثؿ

ً ً"كقدًحيثًيقكؿً,ةًغيرًالصفاتًالفعميةذكرًالشيخًأتفاؽًالعمماءًعمىًأفًالصفاتًالذاتيثـ
ً.(ْ).عمييا"ًزائدةًكأنياًالذاتًغيرًاألفعاؿًصفاتًأفًعمىًالعمماءًاتفؽ

ًحيثًقاؿ"ًعميياًفيًصفاتًالذاتًىؿًىيًعيفًالذاتًأـًزائدةًالعمماءًخالؼالشيخًثـًيبيفً
لذات,ًكىكذاًإلىًآخرًأفًاهللًعالـًبالذات,ًكحٌىًباًأمعيفًالذات؟ًًيصفاتًالذات:ًىؿًىًفيكاختمفكاً

أنوًعالـًبعمـ,ًكحٌىًبحياة,ًكقادرًبقدرة,ًكمريدًًأمالصفاتًالثبكتية؛ًأكًأنياًصفاتًزائدةًعمىًالذات؟ً
ً.(ٓ)ً"بإرادة,ًكسميعًبسمع,ًكبصيرًببصر,ًكمتكمـًبكالـ

مفًًأمكنحفًنرلًًرمفًالقكليفًفقاؿً"ًًقكلًنًيميؿًأكًيرجحًكيردًالشيخًعمىًىذاًالخالؼًدكفًأف
مفًالعمماء,ًكأئمةًالديف,ًأفًىذاًمفًالدخيؿًعمىًاإلسالـ,ًكمفًالبدعًالطارئةًعمىًالعقيدة,ًكمفًًأمًر

                                                           
ً.(ُٗٓصحسفًىٌراسً)ًمحمدًبفًخميؿً:شرحًالعقيدةًالكاسطيةًً(ُ)
ًاألكلى:ًالطبعة,ًعسيرمًماجدًدار,ً(ِّٗ:ًص)متكليًمحمكدًمحمدًتامرً,العقيدةًفيًرضاًرشيدًمحمدًالشيخًمنيجًً(ِ)

:ًص)ًالبدرًالمحسفًعبدًبفًالرزاؽًالعقيدة,ًعبدًضيحًتكًفيًكجيكدهًسعدمًبفًالرحمفًعبدًالشيخ ,ـََِْ-ىػُِْٓ
ًبالجامعةًالعمميًالبحثًعمادةً(,ِّٗ:ًص)الغامدم,ًًعميًبفًعطيةًبفًأحمد اإللييات,ًمفًكمكقفوًالبييقي ,(ُِٔ

ًـ.ََِِ/ىػًُِّْالثانية,:ًًالمدينة,ًالطبعةً-اإلسالمية

ً.(ًٓٓ:ص),ًالسيدًسابؽاإلسالميةالعقائدًًً(ّ)
ً.(ًٓٓ:ص)ً,ًالسيدًسابؽاإلسالميةالعقائدًًً(ْ)
ً.(ًٓٓ:ص)ًالسابؽًالمصدرًً(ٓ)



َُٓ 

 

يجبًعمىًالمسمميفًأفًيتنزىكاًعنيا؛ًفإفًذاتًاهللًأجؿًمفًأفًتتناكؿًعمىًىذاًالنحكًًيالمنكراتًالت
اؽًالعقؿًالمحدكد,ًكذاتًاهللًكىذاًالنكعًمفًالتفكيرًمماًنيييناًعنو,ًكلـًيكمفياًاهللًبو؛ًألنوًخارجًعفًنط

َِّىُِٔػ اخَلبِرُ ]:ًاإلدراؾفكؽً ُف إَْبَهُٚر َوُهَق ُيْدِرُك إَْبَهَٚر َوُهَق اف ـُ  .(ُ)ً" {201}األىعام:[ َٓ ُتْدِر

وهذع من حسنات الشي  رحمه اهلل عندما ترك الخوض في تفاصيل قضايا الغيب ومنها ذات اإلله 
 .ن االشاعرةوخرج بذلك عمن تكمم بهذا م

 صفة النزول

ًالفجر؟ًطمكعًإلىًأكًالصبحًصالةًانقضاءًإلىًاإللييًالنزكؿًيدكـًىؿيسأؿًالشيخًكيجيبً"ثـً
ً.ً(ِ)"كىذاًىذاًفيوًكردًكقد

ينزؿًاهللًكؿًليمةًإلىًالسماءً:ً»ًيقكؿًالماـًاللبانيًمعمقاًيعنيًبػً"ًالنزكؿًاإللييً"ًقكلوً
رًفيقكؿ:ًمفًيدعكنيًفأستجيبًلوًمفًيسألنيًفأعطيوًمفًيستغفرنيًالدنياًحيفًيبقىًثمثًالميؿًاآلخ

ً.(ْ)ً(ّ)فأغفرًلو

ًكقدًأحسفًالشيخًفيًإثباتًىذهًالصفةًاهللًينزؿًنزكؿًيميؽًبجاللو.

أفًنسيرًعمىًيجبًًصفاتًاهللًأعالـًىاديةكبعدًذكرًتقسيـًالصفاتًيبيفًالشيخًرحموًاهللًأفً
ًاألع ًمثمنا ًكنتخذىا ًالصفات, ًىذه ًالنفسىدل ًالسمك ًدرجات ًأقصى ًإلى ًنصؿ ًحتى ًكالرتقاءًيمى,

ً.يالركح

                                                           
ً.(ًٓٓ:صً)ًالسابؽًالمصدرًً(ُ)
ً.(157/ 1) سابؽ السيدًفقوًالسنو,ًً(ِ)
(,ًُُْٓالميؿ,ًحديثًرقـً)ًآخرًمفًالصالةًفيًالدعاءًبابمتفؽًعميوًأخرجوًالبخارمًفيًصحيحة,ًكتابًالتيجد,ًًً(ّ)

ًكاإلجابةًالميؿ,ًآخرًفيًكالذكرًالدعاءًفيًالترغيبًكقصرىا,ًبابًالمسافريفًصالةًكتابًأخرجوًمسمـًفيًصحيحة,ً
ً(ٖٕٓحديثًرقـً)فيو,ً

(ْ)ً ً(ً ,ًنعمافًآؿًسالـًبفًمحمدًبفًشادم,ًجمع:ًاأللبانيًالديفًناصرًمحمد (ْٕٔ/ًٕمكسكعةًاأللبانيًفيًالعقيدة
ًًُُّْاألكلى,:ًالطبعة ,اليمفً–ًصنعاءًكالترجمة,ًالتراثًكتحقيؽًاإلسالميةًكالدراساتًلمبحكثًالنعمافًمركز الناشر:

ً.ـًًََُِ-ًىػ



َُٔ 

 

 خالصة قول الشي  في الصفات

اآلياتًالكريمةًكالسٌنةًالمطيرةًًفيكماًكردً"إثباتانًعامانًفيقكؿًًالصفاتيثبتًًالشيخًرحموًاهللًفإ .ُ
ؿ,ًكلًبعضًصفاتيـ,ًفنؤمفًبوًبدكفًتشبيو,ًكلًتمثيًفيمماًيكىـًبظاىرهًمشابيةًاهللًلخمقوً

ذلؾًماًقالوًاإلماـًالشافعى:ً"ًًفيكأرضاىـًكأحسفًماًيقاؿًًتعطيؿ,ًكيسعناًماًيسعًالسمؼً
 .(ُ)آمنتًبكالـًاهللًعمىًمرادًاهلل,ًكبكالـًرسكؿًاهللًعمىًمرادًرسكؿًاهللً"ً

زيادةً,ًكلـًيبؽًفيياًشافياًنًنتًفيًالكتابًكالسنة,ًبياناًنًيًبيًًفًذاتو,ًكصفاتوًكافعالوً"إً:كقاؿًالشيخ .ِ
معًأفًالشيخًً(ِ)"لمزيد؛ًكيجبًعميناًفيًدراستياًأفًنقتصرًفيياًعمىًماًجاءًفيًالكتابًكالسنة

ًلـًيصيرًعمىًىذاًالمنيج.
إلىً,ًكقسمياًًاليًصفاتًسمبيةًكصفاتًثبكتيةًياقسمفالصفاتًًصؿًفيًالحديثًعفثـًإذاًفًى .ّ

 .فيًىذاًالتقسيـًالسمؼًفيكًيكافؽًكصفاتًأفعاؿًصفاتًذات

ًال .ْ ًيعرجًعمىًسبعةًصفاتًفقطًكاألشعريةًحديثًعفًالصفاتًالثبكتيةعند كلًيباليًً.(ّ)تراه
بغيرىاًمماًثبتًفيًالقرآفًكالسنةًفيثبتًهللًصفةًالحياة,ًكصفةًالعمـ,ًكصفةًالقدرة,ًكاإلرادة,ً

 كالسمع,ًكالبصر,ًكالكالـ.

 .كالحبكالنزكؿًالعمكًًمفًصفاتًاألفعاؿ,ًصفةًكأثبت .ٓ

 .تكاءًكالكجوًكاليديفًكالرضاًكالغضبالسًكلـًيتحدثًعفً .ٔ

الفتاحًالذلًيفتحًخزائفًرحمتوًاسـًًفاثبتياًفيًفيًاسماءًكأكلياًفيًاسماءًةأثبتًصفةًالرحمً .ٕ
معناهًالمنعـًبجالئؿًالنعـًكفيًمعنىًًالرحمف"ًقاؿفًًكلـًيثبتياًفيًاسـًالرحمفًالرحيـً,لعباده

ً.(ْ)"اسـًالرحيـًالمنعـًبدقائقيا

                                                           
ً.(ًْٓ:ص)ًالسيدًسابؽً,الميةالعقائدًالسًً(ُ)
ً.(ًٓٔ:ص)ً,ًالسيدًسابؽعناصرًالقكةًفيًالسالـًً(ِ)
ًبفًمحمدًحامدًأبكًالعتقادًفيًالقتصاد (ُّٔأنظرًشرحًالصاكمًعمىًجكىرةًالتكحيد,ًأحمدًمحمدًالصاكم)ص:ًً(ّ)

لبنافًً-ًبيركتًالعممية,ًبالكتًدار:ًالخميميًالناشرًمحمدًاهللًعبد:ًحكاشيوًكضعً (ُٓ:ًص)الطكسيًالغزاليًمحمد
ً.ـًًََِْ-ًىػًًُِْْاألكلى,:ًالطبعة

ً.(ُٗ:ص)ًً,ًالسيدًسابؽالعقائدًاإلسالميةًً(ْ)



َُٕ 

 

ًًصفةًالشيخًأثبت .8 ًأسـ ًفي ًهلل ًالحب ًإلييـ ًكالمحسف ًلخمقو, ًالخير ًالمحب كؿًًفيالكدكد:
إعالنيـًعمفًيحبوًاهللًكفيًذكرًأعماؿًالمالئكةًيقكؿًً,األحكاؿًفقدًأثبتًالمحبًمفًقبؿًاهلل

ٍيرىةًىًكعمفًيبغضو: ٍفًأىًبيًىيرى ًاهلًلًعى ًرىسيكؿي :ًقىاؿى ا ِجْبِريَل ِإن  اهلَل ِإَذا َأَحب  َعْبًدا َدعَ  :ً",ًقىاؿى
 ُيِحبُّ َفَقاَل: ِإنٍّي ُأِحبُّ ُفاَلًنا َفَأِحب ُه، َقاَل: َفُيِحبُُّه ِجْبِريُل، ُثم  ُيَناِدي ِفي الس َماِء َفَيُقوُل: ِإن  اهللَ 

َذا َأْبَغَض َعْبًدا َدَعا ُفاَلًنا َفَأِحبُّوُع، َفُيِحبُُّه َأْهُل الس َماِء، َقاَل ُثم  ُيوَضُع َلُه اْلَقُبوُل ِفي اأْلَْرِض، وَ  اِ 
 ِإن  ِجْبِريَل َفَيُقوُل: ِإنٍّي ُأْبِغُض ُفاَلًنا َفَأْبِغْضُه، َقاَل َفُيْبِغُضُه ِجْبِريُل، ُثم  ُيَناِدي ِفي َأْهِل الس َماءِ 

 .(ِ)(ُ) ِفي اأْلَْرِض " اهلَل ُيْبِغُض ُفاَلًنا َفَأْبِغُضوُع، َقاَل: َفُيْبِغُضوَنُه، ُثم  ُتوَضُع َلُه اْلَبْغَضاءُ 
العمكًاهللًًصفةًعفًامأ .ٗ

لًًيالعمي:ًالذلًبمغًأعمىًالمراتبًالت"العمىًقاؿًًاسـكفيًتفسيرًً
معًأنوًكىذاًتأكيؿًلصفةًفجعؿًالعمكًعمكًالمرتبةًكالمنزلةًً(ّ)ً"يتصكرىاًالعقؿ,ًكلًيدركياًالفيـ

َٚن َظْرُصُف َظَذ اْدَٚءِ ] فيًتفسيرًقكلوً" ـَ "ًقاؿ:ًأفًالعرشًفيًجيةًالعمك,ًكالماءًً{1 د:هو }[  َ

ًعمىً ًالسماء ًيقاؿ ًكما ًعميو؛ ًمحمكؿ ًلمماء ًمالصؽ ًأنو ًكليسًمعناه ًالسفؿ, ًفيًجية تحتو
ً.ً(ْ)ًأنياًفكقياًدكفًمالصقتياًلياًاألرض,ًأم

كىذاًتأكيؿًظاىرًلصفةًً(ٓ)"الظاىرًبنفسوًكالمظيرًلغيره"ً,ًفقاؿالنكرصفةًًالشيخًكؿأ .َُ
 ,مذىبًالسمؼلًلفاًنمخاًالنكر

ًليسًبحرؼًًكً .ُُ ًككالمو ,ً ًمتكمـ ًاهللًسبحانو ًاهللًكأف ًكالـ نفيًالصكتًكالحرؼًعف
 .كصكت

ً

 
 

                                                           
 .(ِّٕٔبابًإذاًأحبًاهللًعبداًحببوًلعباده,ًحديثًرقـ)ًأخرجوًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًالبرًكالصمةًكاآلداب,(ُ)
ً.(ًَٗ)ًص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًاإلسالمية(ِ)
ً.(ُٗ:صً)رًالسابؽالمصدًً(ّ)
ً.(ُْ:صً)ًالسابؽًالمصدرًً(ْ)
ً.(ُِ:ص)ًالسابؽًالمصدرًً(ٓ)



َُٖ 

 

 المبحث الرابع

 في القضاء والقدر الشي  السيد سابدعقيدة 

 
ً:كفيوًثالثةًمطالب

 المطمب األول: تعريف القضاء والقدر.

 المطمب الثاني: الهداية والضالل.

 اهلل. بأفعالة أفعال العباد المطمب الثالث: عالق



َُٗ 

 

 المطمب األول

 تعريف القضاء والقدر

 أواًل: تعريف القضاء والقدر في المغة

ًالقدر ًفيقكؿًيعرؼًصاحبًكتابًمقايسًالمغة ًحيحًهًأٍصؿًكىالر اءًكىالد اؿًاٍلقىاؼ": مىىًيىديؿًًُّصى ًعى
ٍبمىغًً كيٍنًيوًًًالش ٍيءًًًمى ًنيىايىًتوًًًكى ًكى ًفىاٍلقىٍدرًي. بًٍ: ًييقىاؿًيًشىٍيءًوًكيؿًًٍّمغمى ٍبمىغيوًيًأىمًًٍكىذىا,ًقىٍدريه: ًكقدرتًالقدرًككذلؾًمى

ًكنياياتياًمبالغياًعمىًاألشياءًتعالىًاهللًقضاء:ًكالقدرًأقدره؛ًكقدرتوًالتقدير,ًمفًكأقدرهًأقدرهًالشيء
ً.ًأقدارًكالجمع(ُ)ًليا"ًأرادىاًالتي

ًالقىدىرًي ًيقاؿًالمكفؽ,ًالقضاء: ًتقديراًنًاهللًقىدره: ذا. ًقيؿًشيئاًنًالشيءًكافؽًكا  .ًقىدىًرهًعمىًجاء:
ًلكؿًأمًمقاديرًكاألشياء.ًماتًالًمقدارًىًالعبدًبمغًإذاًالقدرًاسـ:ًكالًمقدارًي.ًبالقىدرًًًيكذبكفًقكـ:ًكالقىدىرٌية
ً.(ّ)القضاءًمفًكجؿًعزًاهللًيقدرهًما:ًأيضاًنًكالقىٍدرًي(ِ)ً.كأجؿًمقدارًشيء

ادًيًاٍلقىاؼًي ٍرؼًيًكىالض  ًحيحًهًأىٍصؿًهًاٍلميٍعتىؿًًُّكىاٍلحى مىىًيىديؿًًُّصى ٍتقىاًنوًًًأىٍمرًوًًإٍحكىاـًًًعى ٍنفىاًذهًًًكىاً  ًلًجيىًتوًًًكىاً 
ًقىضىىً(ْ)

ىًحكـ,ًأمًكقىضٌيةًنًقىضاءًنًيىقضي ًًقكلوًكمنوًالكصية,ًمعناهًعيداًنًإليوًكقىضى َوَؿَؤَْْٚ إَِػ َبِْل ]:

َمَّ ؿَ ]ًكقكؿًاهللً {4}اإلرساء:[ إرْسائَِٔؾ  َِ ِْٔف ادَْقَت َؾ َِ َْْٔٚ َظ  {24}سبي:[ َو
ً(ٓ).ً

ً

ً

ً
                                                           

ً.(ِٔ/ٓ),ًفارسًابفً:انظرً(ُ)
(ِ)ً ًً (ً ًالفراىيدم ًالخميؿ ًالعيف, ًتحقيؽًُُِ/ٓانظر: ًاليالؿ,ًً(, ًكمكتبة ًدار ًالسامرائي, ًإبراىيـ ًالمخزكمي, ميدم

ً.(ّٕ/ًٗ)ًاألزىرمًمحمدً,تيذيبًالمغةًكانظر:
ًعبدًأحمد:ًتحقيؽً(ٖٕٔ/ًِ)ًالفارابيًالجكىرمًحمادًبفًإسماعيؿًنصرًأبكً,احًتاجًالمغةًكصحاحًالعربيةالصحًً(ّ)

بفًاً,,ًكانظر:ًمجمؿًالمغةبيركتً–ًلممالييفًالعمـًدار:ًالناشرً,ـًًُٕٖٗ-ًًىػًًَُْٕالرابعة:ًالطبعةً,عطارًالغفكر
ً.(ْٕٓفارسً)ص:ً

ً.(ِٔ/ٓ)ًفارسًابف,ًالمغةًمقاييسًمعجـانظرًً(ْ)
ً.(ٗٗ/ًٓالمصدرًالسابؽً)ًً(ٓ)



َُُ 

 

 ثانيًا: تعريف القضاء والقدر اصطالحاً 

ىكًالنظاـًالمحكـًالذلًكضعوًاهللًليذاًالكجكد,ًكالقكانيفً"ًبقكلوًالشيخًرحموًاهللًالقدريعرؼً
ً.(ُ)ربطًاهللًبياًاألسبابًبمسبباتيا"ًالتيالعامة,ًكالسنفً

ًبتعريؼًالنككم ًالشيخ ًيستدؿ ًفيقكؿًثـ ًاألشياء ًقدر ًكتعالى ًاهللًتبارؾ ً"إف ًكعمـًًفي: القدـ,
ً ًستقع ًأنيا ًفيًفيسبحانو ًعزًكجؿًكعمىًصفاتًمخصكصة؛ ًعنده تقعًحسبًماًًيأكقاتًمعمكمة

َداٍر[ : قاؿًاهللً(ِ)ًقدرىا" َْ ِّ ٍء ِظَْْدُه بِ ؾه ََشْ ـُ ٚ كقاؿًأيضان:ً  {8}افرظد:] َو َٕ َّٓ ِظَْْد ٍء إِ ـْ ََشْ َخَزائُُِْف ]َوإِْن ِم

ُِقٍم[  ًْ َدٍر َم ََ َّٓ بِ ُفُف إِ َْزِّ ُٕ َدٍر[ ًكقاؿًأيضاًن {12}اِلجر:َوَمٚ  ََ َُْٚه بِ َْ َِ ٍء َخ ؾَّ ََشْ ـُ  ٚ َّٕ ً. {19}افَّر:]إِ

:ً"قدًيحسبًكثيرًمفًالناسًأفًمعنىًالقضاءًكالقدرًإجبارًفيقكؿًالخطابيًثـًيذكرًالشيخًقكؿ
نماًمعناهًاإلخبارًعفًتقديـًعمـًاهللًسبحانوًالعبدًعمىًماًقدرهًكقضاهً. .ًكليسًاألمرًكماًيتكىمكف؛ًكا 

اهللًسبحانوًبماًيككفًمفًاكتساباتًالعبد,ًكصدكرىاًعفًتقديرًمنوًتعالى,ًكخمقوًليا,ًخيرىاًكشرىاً..ً
ً(ّ)ًكالقدرًاسـًلماًصدرًمقدرناًعفًفعؿًالقادر"

 اختالف العمماء في تعريف القضاء والقدر.

كمفًالعمماءًمفًفرؽًً,كالقدر,ًفمنيـًمفًقاؿًلًفرؽًالقضاءًبيفًتفريؽالًفيًالعمماءًاختمؼ
ً.كلكفًاختمفكاًفيًبيافًالفركؽً

ًحجر ًابف ًالحكـًذلؾًجزئياتًكالقدرًاألزؿًفيًاإلجماليًالكميًالحكـًىكً:"القضاء(ْ)يقكؿ
ً.(ٓ)كتفاصيمو"

                                                           
ً.(ِٕ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةًً(ُ)
(ِ)ً ًالديفًمحييًزكرياًأبك (ُْٓ/ًُ)ًالحجاجًبفًمسمـًصحيحًشرحًالمنياجكجدتًاستدلؿًالشيخًبكالـًالنككمًفيًً

 .بيركتً–ًربيالعًالتراثًإحياءًدار,ًًُِّٗالثانية,:ًالطبعة(ًىػٕٔٔ:ًفيالمتًك)ًالنككمًشرؼًبفًيحيى
 (ِٕ)ص:ًسابؽًالسيد,ًالعقائدًالسالميةًً(ّ)
شيابًالديفًأبكًالفضؿ,ًأحمدًبفًعميًبفًمحمدًبفًمحمدًبفًعمي,ًالكناني,ًالعسقالني,ًالشافعي.ًصاحبًأشيرًًً(ْ)

(ً ًسنة ًشعباف ًبالقاىرة ًككفاتو ًكمكلده ًبفمسطيف, ًعسقالف ًمف ًالبخارمًأصمو ًاإلماـ ًلصحيح قًًِٖٓ-قًًّٕٕشرح
 ("َٗ/ًُاإلصابةًفيًتمييزًالصحابةً)نظرً:أ("

 (.ْٕٕ/ُُ)العسقالنيًحجرًابف,ًالبخارمًصحيحًشرحًفتحًالبارمًً(ٓ)



ُُُ 

 

ًفيًتعريؼًالقدرً"كالقدر ًأقدرهًكفتحياًاؿالدًبتخفيؼًالشيءًقدرتًتقكؿًمصدرًكيقكؿًأيضان
ًقبؿًكأزمانياًاألشياءًمقاديرًعمـًتعالىًاهللًأفًكالمرادًبمقدارهًأحطتًإذاًكقدراًقدراًكالفتحًبالكسر
رادتوًكقدرتوًعمموًعفًصادرًمحدثًفكؿًيكجدًأنوًعمموًفيًسبؽًماًأكجدًثـًإيجادىا ًالمعمـكًىكًىذاًكا 

ً.(ُ)التابعيف"ًكخيارًةالصحابًمفًالسمؼًكافًكعميوًالقطعيةًبالبراىيفًالديفًمف

القضاءًكالقدر,ًىكًشيءًكاحد,ًالشيءًالذمًقضاهًاهللً"ًقاؿًاإلماـًعبدًالعزيزًبفًبازًرحموًاهللًً
سابقانًكقدرهًسابقان,ًيقاؿًليذاًالقضاءًكيقاؿًلوًالقدر,ًيعنيًماًسبؽًفيًعمـًأنوًقدرهًمفًمكت,ًكحياة,ً

ً.(ِ)"يسمىًقدركموًيسمىًقضاءًًك كعز,ًكذؿ,ًكأمف,ًكخكؼ,ًكغيرًذلؾ

ً :ً ًالمفردات ًفي ًاألصفياني ًبيفً"قاؿ ًالفصؿ ًألنو ًالقدر ًأخصًمف ًتعالى ًاهلل ًمف القضاء
ً.(ّ)"التقديريف,ًفالقدرًىكًالتقديرًكالقضاءًىكًالفصؿًكالقطع

اختمؼًالعمماءًفيًالفرؽًبينيـ,ً"عفًالفرؽًبيفًالقضاءًكالقدرًفقاؿًًكقدًسئؿًالشيخًابفًعثيميف
عندًكقكعو,ًفإذاًقدرًاهللًأفًًًبالشيءاهللًًحكـًاهللًفيًاألزؿ,ًكالقضاء:ًرلقدر:ًتقدياًفقاؿ:ًإفمنيـًمفً

ًجاءً ًقدرًفإذا ًفيًالشيءًًاهللًتقديرًفإنوًالقضاءًفالقدرًالشيءيككفًشيءًالمعيفًفيًكقتوًفيذا
ًأفردًفكاً ًسبؽ,ًكماًفرؽًفبينيماًجميعاًقرناًإفًأنيما:ًكالراجحًكقكعوًعندًبوًقضاؤهًكالقضاءًاألزؿ,
ً.كالفقيرًكالمسكيفً,فيككفًحكمياًحكـًاإلسالـًكاإليمافً(ْ)"كاحدًبمعنىًفيماًاآلخرًعفًأحدىما

ً

                                                           
ً.(ُُٖ/ُ)ًالعسقالنيًحجرًابف,ًالبخارمًصحيحًشرحًالبارمًفتحًً(ُ)
 http://www.binbaz.org.sa/mat/10343ًبازًابفًالعزيزًعبدًلمشيخًصكتيةًفتكلًً(ِ)

ً.(ٕٓٔ/ُ)ًياألصفيانًالراغبًبًالقرآف,فيًغريًالمفرداتً(ّ)
 .(ٕٗ/ًِانظر:ًمجمكعًفتاكلًكرسائؿًالعثيميفً)ًً(ْ)



ُُِ 

 

 المطمب الثاني

 الهداية والضالل

ًأفًاليمافً ًكأنوًتحتًمشيئةًاهللًكقدرتوًكأفًالعبدًلًمعمكـ ًبالقدر, ًأمفًالعبد ًإلًإذا لًيتـ
ًيدهًاليدايةًكالضالؿً.يخرجًعفًمقدكرًاهللًفاهللًكحدةًىكًالذمًب

َـّ  :قاؿًاهللًيقكؿًالشيخًالسيدًسابؽًفيًمعنيًاآلية: َُٖف ـْ َيَنُٚء َوَفُتْس ـْ َيَنُٚء َوَُّيِْدي َم ]ُيِوؾه َم

ُِقَن[  َّ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ كالكاقعًأفًاليدايةًإذاًكافًاهللًيضؿًكييدل,ًفميسًلمعبدًحريةًالختيار,ً"  {93}افْحؾ:َظَمَّ 

لمقدمات,ًكمسبباتًألسبابًفكماًأفًالطعاـًيغذل,ًكالماءًيركل,ًكالسكيفًتقطع,ًكالنارًًكاإلضالؿًنتائج
ًثمارًعمؿً ًإنما ًكأسبابًتكصؿًإلىًالضالؿًفاليداية تحرؽًفكذلؾًىناؾًأسبابًتكصؿًإلىًاليداية,

فإسنادًاليدايةًكاإلضالؿًإلىًاهللًمفًحيثًإنوًكضعًنظاـًًصالحًكالضالؿًإنماًىكًنتائجًعمؿًقبيح
ً.ً(ُ)"ألسبابًكالمسبباتًلًأنوًأجبرًاإلنسافًعمىًالضالؿًأكًاليدايةا

َْٚ َوإِنَّ اهللَ َدََع : ًقاؿًاهللًمعنىًاليدايةًفيًاآليةًالشيخًكيفسر َِ ْؿ ُشبُ ُٓ ِدَيَّْ ْٓ ـَ َجَٚهُدوا ؾَِْٔٚ َفَْ ]َوافَِّذي

ًىفيدايةًاهللًلمناسًبمعنىًلطفوًبيـ,ًكت "{69}افًُْبقت:اُدْحِسَِْغ[  ثمرةًًيكفيقيـًلمعمؿًالصالح,ًإنما
نابةًإلىًاهلل,ًكاستمساؾًبإرشادهًككحيو ً.ً(ِ)ً"جيادًلمنفسًكا 

َٔٚ َوِِف أَِخَرِة َوُيِوؾه اهللُ افيَّٚدِِ :كقاؿً ْٕ َِٔٚة افده ِٝ ِِف اَِل ْقِل افثَّٚبِ ََ ـَ َآَمُْقا بِٚف ُٝ اهللُ افَِّذي ُؾ اهللُ ]ُيَثبِّ ًَ ٍْ َغ َوَي

َّٓ َؿًِِٔل[  :كقاؿً  {17}إبراهٔؿ:[ َمٚ َيَنٚءُ  ِمُْقَن إِ ْٗ ِرِهْؿ َؾَل ُي ٍْ ُُ ٚ بِ َٓ ْٔ َِ ً. {233:}افْسٚء]َبْؾ َضَبَع اهللُ َظ

ًً أفًسببًاإلضالؿًىكًالزيغ,ًفنرلًمفًىذهًاآلياتًثـًيعقبًالشيخًبعدًذكرًاآلياتًبقكلوً"
اسًبغيرًحؽ,ًكنقضًعيدًاهلل,ًكقطعًماًعمىًالنًي,ًكالجبركت,ًكالتعالكالخركجًعفًتعاليـًاهللًكالكبر

األرض,ًكالكفرًكاقتراؼًاآلثاـًفيذهًًفيأمرًاهللًبوًأفًيكصؿ,ًككصؿًماًأمرًاهللًبوًأفًيقطع,ًكالفسادً
ألنيـًآثركاًالعمىًعمىًاليدل,ًكاستحبكاًً؛أضمتًالناس,ًكأخرجتيـًعفًمنيجًالحؽًياألسبابًالتًيى

ارتباطًاألسبابًًفيفأصميـ,ًكأعمىًأبصارىـًبمقتضىًنظاموًًالظالـًعمىًالنكر,ًفكافًأفًكافأىـًاهلل

                                                           
 .(َٖ)ص:,ًالسيدًسابؽالسالميةالعقائدًًً(ُ)
 .(ُٖ)ص:المصدرًالسابؽًً(ِ)



ُُّ 

 

َٓ ًقاؿًاهللًًبمسبباتيا" ْؿ َأْظُغٌ  ٚ َوََلُ قَن ِِبَ ُٓ ََ ٍْ َٓ َي ُِقٌب  ْؿ ُؿ ِْٕس ََلُ ِـّ َواإِل ـَ اجِل ثًِرا ِم ـَ ََّْؿ  َٓ ٚ جِلَ َٕ ْد َذَرْأ ََ ]َوَف

ًُقَن ِِبَٚ َّ َٓ َيْس ْؿ َآَذاٌن  ٚ َوََلُ وَن ِِبَ ُِقَن[  ُيْبِكُ ٚؾِ ٌَ ِٚم َبْؾ ُهْؿ َأَضؾه ُأوَفئَِؽ ُهُؿ اف ًَ ْٕ َٕٚ ـَ  {279}إظراف:ُأوَفئَِؽ 
"(ُ).ً

ًاإلضالؿيفسرًًك بالعباد,ًلطؼًاهللًبمعنىًاليدايةًيفسرًالشيخًرحموًاهللكخالصةًماًسبؽًأفً
دليؿًلكافًذلؾًالضاؿًأنوًلكًكافًاهللًىكًاليادمًًكبكيعمؿًذلؾًً,كالكبرًاهللًتعاليـًعفًكالخركجًالزيغًبأنو

ًاليدايةًإفمةًالذمًعميوًسمؼًاألًالصحيحًكلكفكىذاًمخالؼًلماًعميوًالسمؼًً,مجبرًاإلنسافعمىًأفً
] :كحكمتوًكيؼًلًكىكًالقائؿًبعدلوًيشاءًمفًكيضؿًكرحمتوًبفضموًيشاءًمفًييدمًاهللًبيدًكاإلضالؿ

 َِ ـْ ُيْوِِْؾ َؾ َتِد َوَم ْٓ َق اُد ُٓ ـْ َُّيِْد اهللُ َؾ ًّٔٚ ُمْرِصًدا[ َم
ـْ كقاؿًايضانً {27}افُٓػ:ـْ ََتَِد َفُف َوفِ ُف َوَم ِْ ـْ َيَنِٖ اهللُ ُيْوِِ ]َم

ٍٔؿ[  َِ اٍط ُمْسَت ُف َظَذ ِِصَ ِْ ًَ ْٖ ََيْ ًً. {39}إًٕٚم:َيَن

"كقدًاتفقتًرسؿًاهللًمفًأكليـًإلىًآخرىـًككتبوًالمنزلةًعمييـًعمىًاهللً:ًًويقكؿًابفًالقيـًرحم
يضؿًمفًيشاءًكييدمًمفًيشاءًكأنوًمفًييدهًاهللًفالًمضؿًلوًكمفًيضمؿًفالًىادمًلوًأنوًسبحانوً

كأفًاليدلًكاإلضالؿًبيدهًلًبيدًالعبدًكأفًالعبدًىكًالضاؿًأكًالميتدمًفاليدايةًكاإلضالؿًفعموًسبحانوً
ً.(ِ)ً"كقدره

ايقكؿًالحنبميً"ًك يٍيًدمًيىشىاءًمفًيضؿًأىنوًًكتىابوًًفيًتىعىالىىًاهللًأعممنىاًمى ً.(ّ)"ًيىشىاءًمفًكى

أفًاليدايةًكاإلضالؿًنتائجًلمقدمات,ًكمسبباتًألسبابًفكماًأفًالطعاـًيغذل,ًًكالشيخًبقكلو"
كالماءًيركل,ًكالسكيفًتقطع,ًكالنارًتحرؽًفكذلؾًىناؾًأسبابًتكصؿًإلىًاليداية,ًكأسبابًتكصؿًإلىً

ً.المسبباتًفيًباألسباًتأثيرًفالشيخًفيًالعبارةًالسابقةًيثبتً(ْ)"لضالؿًا

ًيقكلكفًالطكائؼًجميعًمفًلمقدرًالمثبتةًالسنةًأىؿً:"جميكرًابفًتيميةًقاؿ ًفاعؿًالعبدًإف:
ًيقركفًبؿًالطبيعية,ًاألسبابًتأثيرًينكركفًلًكىـًحقيقية,ًكاستطاعةًحقيقية,ًقدرةًلوًكأفًحقيقة,ًلفعمو

                                                           
 .(ِٖ)ص:ًسابؽًالسيد,ًالسالميةًالعقائدًً(ُ)
 .(ٓٔ )ص:القيـً,ًابفشفاءًالعميؿًفيًمسائؿًالقضاءًكالقدرًكالحكمةًكالتعميؿًً(ِ)
ًالكلىًالطبعة,ًمعطيًنعسافًبفًرضا:ًكدراسةًتحقيؽ,ًالحنبميًاهللًعبيدً(ُُٖ/ُاإلبانةًعفًشريعةًالفرؽًالناجية)ًً(ّ)

 .لمنشرًالرايةًدار,ًـُٖٖٗ-قَُْٗ
 .(َٖ)ص:,ًالسيدًسابؽالسالميةالعقائدًًً(ْ)



ُُْ 

 

ًالنباتًكينبتًبالسحاب,ًالماءًزؿكينًبالرياح,ًالسحابًيخمؽًاهللًأفًمفًكالعقؿًالشرعًعميوًدؿًبما
ً.(ُ)ليا"ًتأثيرًلًالمخمكقاتًفيًالمكجكدةًكالطبائعًالقكلًإفًيقكلكفًكلًبالماء,

ًسبباًنًىذاًجعؿًالذمًكىكًكالمسبب,ًالسببًخالؽًاهللًكافًإذا!!ًالعجبًهللًكيا"ً:القيـًابفًكقاؿ
ًأبطميا,ًءالشيًسببيةًيبطؿًأفًشاءًإفًلحكمتو,ًمنقادةًكقدرتو,ًمشيئتوًطكعًكالمسبباتًكاألسبابًليذا,
غراؽًإبراىيـ,ًخميموًعمىًالنارًإحراؽًأبطؿًكما فًكقكمو,ًكميموًعمىًالماءًكا  ًاألسبابًلتمؾًأقاـًشاءًكا 

فًقكاىا,ًبقاءًمعًتأثيرىاًتمنعًمكانع ًكىذاًىذاًيفعؿًسبحانوًفيكًآلثارىا,ًاقتضائوًكبيفًبينياًخمىًشاءًكا 
 .(ِ)ً"الكجكهًمفًبكجوًوًذلؾًىعمًيترتبًشرؾًوًكأمًالتكحيد؟ًفيًذلؾًيكجبًقدحًوًفأمًكىذا,

                                                           
ً.(ُِ/ّ)ميةتيًابفً,القدريةًالشيعةًكالـًنقضًفيًالنبكيةًالسنةًمنياجًً(ُ)
 .(ًُّٕ:ص)ًالقيـًابف,ًكالتعميؿًكالحكمةًكالقدرًالقضاءًمسائؿًفيًالعميؿًشفاءًً(ِ)



ُُٓ 

 

 المطمب الثالث

 عالقة أفعال العباد بأفعال اهلل

ً,يرًمستقمةًعفًمشيئةًاهللغلًتخرجًعفًمشيئةًاهللًكأنياًًالتيًيتحدثًالشيخًعفًمشيئةًالعبد
َٔؿ ]ًاهللًًإذاًكافًاهللًمنحًالعبدًالحريةًكالختيارًفماًمعنىًقكؿحيثًيقكؿً" َِ ْؿ َأْن َيْسَت ُُ ـْ صَٚء ِمْْ دَِ

فنقكؿ:ًمعناىاًأفًاإلنسافًلًيشاءًشيئناًإلًً { }افتَُّقير[ (19( َومٚ َتنُٚؤَن إَِّٓ َأْن َينَٚء اهللَُّ َربه افًَْٚدَِغ )18)

رادتو,ًفمشيئةًالبشرًليستًمشيئةًمستقمةًعفًمشيئةًاهلل,ًكاهللًًفيإذاًكافً قدًشاءًحدكدًمشيئةًاهللًكا 
ًالضاللة ًأكًطريؽ ًاليداية, ًطريؽ ًالطريقيف: ًأحد ًأفًيختار ًًلإلنساف ًالطريؽًاألكؿ, ًاختار ًففيفإذا

ذاًاختارًالطريؽً اًففيًالثانينطاؽًالمشيئةًاإلليية,ًكا  ً.(ُ)ً"نطاقياًأيضن
كمشيئتوًلًيتقيدافًبشيءًكلًًاهللًكقدرتثـًيبيفًالشيخًأفًمشيئةًاهللًلًحدكدًلياًحيثًيقكؿً"

  .(ِ)"يحدافًبحد

كحتىًالمالئكةًلًًكأنوًلًشيءًيخرجًعفًمشيئةًاهللًحتىًالمالئكةًالعظاـًحيثًيقكؿًالشيخً"
رادتو ً.(ّ)"تخرجًعفًمشيئتةًكا 

قداـًلًإلفأمًنفسًلًيأتيياًالمكتًإلًبمشيئةًاهللًكقدرةًفاًككؿًشيءًبمشيئةًاهلل,ًيقكؿًالشيخ"
ً.(ْ)"ينقصًالعمر,ًكاإلحجاـًلًيزيده

رادةًكمشيئةًلمعبدًًك رادةًكأفقدًأصابًالشيخًعندماًأثبتًإرادةًكمشيئةًهللًتعالىًكا  العبدًًمشيئةًكا 
كتقديـًًالمشيئتيف,ًإثباتًعمىًيقكـًالذمًالسنةًأىؿًلًتخرجًعفًمشيئةًاهللًتبارؾًكتعالىًككافؽًمنيج

                                                           
ً(َٖ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةًً(ُ)
-http://www.ansaralsonna.com/web/play آرساء واملعراجًأنظرًمقاؿًلمشيخًالسيدًسابؽًبعنكافًً(ِ)

1660.html 

ً.(ِّٗ)ص:ًدًسابؽ,ًالسيدعكةًالسالـًً(ّ)
 .(ِٗ)ص:,ًالسيدًسابؽاسالمناًً(ْ)



ُُٔ 

 

ًالعبد,ًكمشيئةًاهللًفًمشيئةالمشيئتيًاهللًأثبت":ًتيميةًابفًيقكؿًىذاً,ًكفيالبشرًمشيئةًعمىًاهللًمشيئة
ً.(ُ)ً"الربًلمشيئةًتابعةًالعبدًمشيئةًأفًكبيف

اهللًسبحانوًمالؾًالممؾ,ًيتصرؼًفيوًبمقتضىًأفًً"اهللًفاعؿًمختارًعنوان تحت الشيخ يقول
الككف,ًكقكانينوًالمضطردةًًفيكضعياًًالتيحكمتوًكمشيئتو,ًككؿًتصرؼًمنوًإنماًيجرلًكفؽًمشيئتوً

ًاًالكجكدًفي ًقاؿ َدارٍ ]ًهلل َْ ِّ ٍء ِظَْْدُه بِ ؾه ََشْ ـُ ً {3}الرعد:[ َو ًعميو ًيجب ًل ًسبحانو ًكلًشيءكىك ,

ً.(ِ)"يتصرؼًمفًأجؿًأحدً
ًِزه ]ً:اهللًًكقاؿًفيًتفسيرًقكؿ ـْ َتَنُٚء َوُت َّ َِْؽ ِِم ـْ َتَنُٚء َوَتِْْزُع اُد َِْؽ َم ِت اُد ْٗ ِِْؽ ُت ؿَّ َمٚفَِؽ اُد ُٓ ُؿِؾ افِ

ـْ َتَنُٚء  ٍء َؿِديرٌ َم ؾِّ ََشْ ـُ ََّٕؽ َظَذ  ـْ َتَنُٚء بَِِٔدَك اخَلْرُ إِ ُٟ * َوُتِذله َم
َْٔؾ  ُتقفِ َِّ ٚرِ  ِِف  اف َٓ ُٟ  افَّْ

ٚرَ  َوُتقفِ َٓ ْٔؾِ  ِِف  افَّْ َِّ ِرُج  اف  َوَُّتْ

لَّ  ـَ  اِْلَ ِٝ  ِم
ِّٔ ِرُج  اْدَ َٝ  َوَُّتْ ِّٔ ـَ  اْدَ لِّ  ِم ـْ  َوَتْرُزُق  اِْلَ ْرِ  َتَنٚءُ  َم ٌَ  {19/11}آل عمران:[ ِحَسٍٚب  بِ

ً

إفًاهللًسبحانوًمالؾًالممؾًالحؽ,ًيعطىًالممؾًلمفًيشاء,ًكينزعوًممفًيشاءًبمقتضىًسنفًاهللً"
نوًسبحانوًبيدهًًالعطاءًكاألخذ,ًكيعزًمفًيشاءًبالتكفيؽًألسبابًالعز,ًكيذؿًمفًيشاءًبالخذلفًفي كا 

..ًًشيءعمىًكؿًًكيضر,ًألنوًالقادراألمكرًكمياًخيرىاًكشرىا,ًفيكًيعطىًكيمنع,ًكيعزًكيذؿًكينفعً
ًيشاىدً دخاؿًالنيارًًفيالككفًمفًإدخاؿًالميؿًًفيكمفًمظاىرًقدرتوًما خراجًًفيالنيار,ًكا  الميؿ؛ًكا 

خراجًالميتًمفًالحى؛ًكأنوًيفيضًالرزؽًعمىًمفًيشاءًبغيرًحسابًكلًرقابة؛ًألفً الحىًمفًالميت,ًكا 
ً.(ّ)ً"األمرًكموًلوًكحدهًلًشريؾًلو

ًالمطمؽًالمتصرؼًألنوًيشاء؛ًماًخمقوًمفًكيختارًيخمؽًفيك ,ًمعوًالختيارًألحدًكافًكما,
ذا,ًاهللًإلًيكشفوًفال,ًضرًاإلنسافًمسًفإذاً,كالرحمةًالحكمةًبمقتضىًشاءًكيفماًممكوًفيًيتصرؼ ًكا 

,ًكيظيرهًاإلنسافًيبديوًكماًكحده؛ًلوًكاألرضًالسماكاتًفممؾًعنوًردهًأحدًيستطيعًفال,ًلوًخيرناًاهللًأراد
ًفخيرًاًنخيًرًإفًاهللًبوًيحاسبوًيخفيوًأك ف, ًفشرًاشرًنًكا  ًليـًيغفرًأفًيشاءًلمفًيغفرًكىك, ًبيفًكقد,

ٚ ُثؿَّ اْهتََدى]ًقكلوًفيًالغفرافًليـًيشاءًمفًسبحانو َؾ َصِِٚلً ِّ ـَ َوَظ ـْ َتَٚب َوَآَم ٌٚر دَِ ٍَّ ٌَ ًفمغفرة {31}صه:[ َوإِِنِّ َف

,ًبالسيئاتًيذىبًالذلًالصالحًالعمؿًكعمؿ,ًباهللًإيمانوًكجٌدد,ًالنصكحًبالتكبةًاهللًإلىًرجعًلمفًاهلل

                                                           
ً.(ِّٖ/ًٖ)ً,ًابفًتيميةمجمكعًالفتاكلًً(ُ)
ً.(َٕ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةًً(ِ)
ً.(َٕ)ص:ً,ًالسيدًسابؽالعقائدًاإلسالميةًً(ّ)



ُُٕ 

 

ًكاليقيفًبالحؽًالقمبًفيياًيطمئفًيالتًاليدايةًمنزلةًكبمغ ًبالعصاةًينزؿًسبحانوًعذابوًأفًكما,
(ُ)ًبعمموًكؿًكجزاءًعدلوًبمقتضىًلوًالمستحقيف

.ً

ًًكيفسر ًالحكيـًالشيخ ًاسـ ومعنى ، شيء كل إتقانهو علمه لكمال الحكمة صاحب": معنى

ً.(ِ)ً"والسداد الحكمة هيبمنت لغاياتها تصاريفه تجرى والذى لعباده، المرشد: الرشيد

ً ًبقكؿ ًالشيخ ًتفسيرهًفيًاأللكسيكيستدؿ "ً نما: ًلقتضاءًالساعةًأمرًكجؿًعزًاهللًفيأخًكا 
ًالخاصًاألجؿًإخفاءًأفًكماًالمعصية,ًعفًكأزجرًالطاعة,ًإلىًأدعىًفإنوًذلؾ,ًالتشريعيةًالحكمة
ً.ً(ّ)ً"ًكذلؾًلإلنساف

ًالغايةًىيًكحكمة,ًكمصمحةًمعنىًبغيرًكلًعبثاًنًشيئاًيفعؿًلًحكيـ,ًسبحانو"يقكؿًابفًالقيـً
ًبياًأسبابًعفًناشئةًىيًكماًفعؿ,ًألجمياًبالغةًحكمةًعفًصادرةًسبحانوًأفعالوًبؿًبالفعؿ,ًالمقصكدة

ً(ْ)"تحصىًتكادًلًمكاضعًفيًكىذاًىذاًعمىًرسكلوًككالـًكالموًدؿًكقدًفعؿ,

ًكافؽًالسمؼكيتبيفً ًاهللًقد ًسبؽًأفًالشيخًرحمو أفًأفعاؿًاهللًتعالىًًفيًقكلةًمفًخالؿًما
ً.شيءلًيجبًعميوًرةًعفًحكمةًًكدصا

ً ًفيقكؿثـ ًالعبد ًأفعاؿ ًفي ًالفرؽ ًبيف ًالخالؼ ًاهلل ًرحمو ًالشيخ ًاألنظار,ً"ًبيف ًاختمفت كقد
ًكادتًتضيعًم ًالحؽكتضاربتًاألفكارًتضاربنا ًمعالـ ًعو غيرًمخٌير,ًًفمفًقائؿًبأفًاإلنسافًمسٌير؛

ًميبًالريحًتتقاذفياًذاتًاليمفًكذاتًالشماؿًفي,ًكأنوًكالريشةًالختيارمكمجبرًعمىًممارسةًنشاطوً
ً ًالجبرية-ىذا ًمخٌيرً-(ٓ)مذىب ًاإلنساف ًبأف ًقائؿ ًمسٌير,ًكمف ًالختياريةًًغير ًأعمالو ًيمارس انو

                                                           
ً(ُٕ)ص:ً,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةًً(ُ)
ً(ُِ)ص:المصدرًالسابؽًًً(ِ)
ًشيابً(ُِٓ/ًٓ)ًالمثانيًكالسبعًالعظيـًالقرآفًتفسيرًفيًالمعانيًركحككجدًذلؾًفيًً(َُِ)ص:ًابؽالسًالمصدرًً(ّ)

ً–ًالعمميةًالكتبًدارًًُُْٓاألكلى,:ًالطبعةًعطيةًالبارمًعبدًعميًتحقيؽ,ًاأللكسيًالحسينيًاهللًعبدًبفًمحمكدًالديف
ً.بيركت

ً.(َُٗ:ًص)ًميؿكالتعًكالحكمةًكالقدرًالقضاءًمسائؿًفيًالعميؿًشفاءًً(ْ)
ًلًفاإلنسافًالعبدًعفًحقيقةًالفعؿًنفي ,قدرة كل فعالًن لمعبد يثبتكف ل فيـ , القدر فيًإثبات لكااغ ألنيـ الجبرية سميتً(ٓ)

أصحابًجيـًبفًصفكافًكىكًمفًكىـً اختيارًكلًإرادةًكلًلوًقدرةًلًأفعالوًفيًمجبكرًىكًكأنما,ًبالستطاعةًيكصؼ
ًمعجـ,ً(ٖٓ/ًُ)ً,الشيرستانيً:الممؿًكالنحؿرتًبدعتوًبترمذ,ًكقتموًسمـًبفًأحكزًالمازنيً)انظرًالجبريةًالخالصة,ًظي

ً.(ّْ:ص)ًالسالميةًالفرؽ



ُُٖ 

 

كمفًقائؿًبأفًاإلنسافًليسًلوًمفًأعمالوًإلًًً-(ُ)بًالمعتزلةًكاإلماميةمذىً-بمحضًإرادتوًكمشيئتو
أفًاهللًيخمؽًالشبعًعندًاألكؿ,ًكيخمؽًالمعرفةًعندًًأمعندًمباشرتو,ًًالشيءًأفًاهللًيخمؽًأمالكسبً,ً

ًالدراسة,ًكىكذاً..ًكليسًلمعبدًإلًالكسب,ًكبوًيصحًالتكميؼًكالثكابًكالعقابًكالمدحًكالذـً ًأمًركىذا
ً.(ِ)ًًاألشاعرة

كالذلً" فيقكؿ,ًبيفًماًيعتقدًأنوًالحؽًكالصكابًفيًىذهًالمسألةآلراءًالفرؽًذكرًالشيخًكبعدً
مسٌكاةًكميعتدلةًقابمةًأفًاهللًخمؽًالنسافًً:يىذهًالقضية,ًكنختارهًىكًماًقررهًاإلسالـًفيماًيمًفينراهً

كممكاتًكاستعدادات,ًكىذهًالقكلًيمكفًأفًًخمؽًمزكدناًبقكلًكانولمتقكلًكالفجكر,ًكمستعدةًلمخيرًكالشرً
ًإلىًالشر ًيمكفًأفًتكجو ًكما ًإلىًالخير, ًًهزكدًكًتكجو ًالحؽًكالباطؿ ًبيف ًبو ًالذلًيميز ًفيبالعقؿ

يستطيعًًيكأعطاهًالقدرًالت,ًاألقكاؿًفياألفعاؿ,ًكبيفًالصدؽًكالكذبًًفيالعقائد,ًكبيفًالخيرًكالشرً
كأفًيقكؿًالصدؽًكيجانبًالكذب,ًكرسـًًالخيرًكيدعًالشرًيتبياًأفًيحؽًالحؽًكيبطؿًالباطؿ,ًكأفًيأ

لوًمنيجًالحؽًكالخيرًكالصدؽًبماًأنزؿًمفًكتب,ًكبماًأرسؿًمفًرسؿ,ًكماداـًالعقؿًالمميزًمكجكدناً
ًثبتًلإلن ًفقد ا, ًكالمنيجًالمرسكـًكاضحن ًعمىًالفعؿًصالحة, ًكاختيارًالفعؿكالقدرة ,ًسافًحريةًاإلرادة,

قكاهًإلىًماًيختارهًلنفسوًمفًحؽًأكًباطؿ,ًكمفًخيرًأكًشر,ًكمفًصدؽًأكًًديكجكعمىًاإلنسافًأفً
 .(ّ)ً"ًكذب

ا:ًفيًك(ْ)ً" ُكلُّ َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعَمى الِفْطَرةِ  "الحديث:ًًفيًكً ِة » الحديثًأيضن الن اُس َمَعاِدُن َكَمَعاِدِن اْلِفض 
ْساَلِم ِإَذا َفُقُهوا،  َوالذ َهِب، ِخَياُرُهْم ِفي اْلَجاِهِمي ِة ِخَياُرُهمْ  ٍس َومٚ  ]كيؤيدًىذاًقكؿًاهللً:ً(ٓ)" «ِفي اإلِْ ٍْ َٕ َو

اهٚ ) َْقاه7َٚشقَّ ٓٚ ُؾُجقَرهٚ َوَت َّ ََْٖلَ ً{ 3:}الشمس[ ( َؾ
ًكاختيارًالفعؿثـًيقكؿً" ًثبتًلإلنسافًحريةًاإلرادة, ًفقد ًإلىًماًًكيكعمىًاإلنسافًأفً, جوًقكاه

القرآفًالكريـًيقكؿًاهللًًفيًكً,(ٔ)خيرًأكًشر,ًكمفًصدؽًأكًكذبيختارهًلنفسوًمفًحؽًأكًباطؿ,ًكمفً
                                                           

اعتقدكاًأفًاإلمامةًلًتخرجًمفً,ًصادقاًنً,ًكتعييناًنظاىراًنً؛ًنصاًنىـًالقائمكفًبإمامةًعميًرضيًاهللًعنوًبعدًالنبيًًً(ُ)
فًخرجتًفبظمـًيككفًمف الممؿًً,ًأنظر:عصمةًاألئمةًمفًالكبائرًكالصغائرًكاثبتكاغيره,ًأكًبتقيةًمفًعنده,ًًأكلده,ًكا 

ًُ)ًالشيرستانيً:كالنحؿ ًكالمذاىبًاإل(ُْٔ/ ًالفرؽ ًسالميةجامع ً)ص:: ًمينا, ًأمير ًالمير ًالثانيةًَُْعبد (الطبعة:
ًـ,ًالمركزًالثقافيًالعربيً.ُْٗٗ

ً.(ٕٔ)ًص:السيدًسابؽً:العقائدًالسالميةً(ِ) 
ً.(ٕٕ/ٕٔ)ًص:المصدرًالسابؽً(ّ) 
أخرجوًًكً(ُّٖٓ)ًحديثًرقـ,بابًإذاًاسمـًالصبيًكماتًً,أخرجةًالبخارمًفيًصحيحوًكتابًالجنائزً:متفؽًعميوً(ْ)

ً.(ِٖٓٔ )بابًمعنىًكؿًمكلكدًيكلدًعمىًالفطرة,ًحديثًرقـً,كتابًالقدرفيًصحيحو,ًمسمـً
 .(ًِّٖٔ)حديثًرقـً,ركاحًجندًمجندةبابًالً,أخرجوًمسمـًكتابًالبرًكالصمةًكاآلدابًً(ٓ)
 .(ٕٕ)ص:ً,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةً(ٔ)



ُُٗ 

 

[قًرا ٍُ ـَ  ٚ ٚ َصٚـًِرا َوإِمَّ بَِٔؾ إِمَّ ٚ َهَدْيَُْٚه افسَّ َّٕ ىديناهًكأرشدناهًإلىًطريؽًالحؽًكالباطؿ,ًًأمً {3}اإلٕسٚن:[ إِ
ًال ًأك ًشاكرنا, ًفيككف ًاألىدل, ًالسبيؿ ًيسمؾ ًإما ًفيك ًكالكذب, ًكالصدؽ ًكالشر, ًالمعكج,ًكالخير طريؽ

اًيقكؿًالقرآفًالكريـ:ًفيًكً,فيككفًكفكرنا ـِ ]ىذاًالمعنىًأيضن ً,الطريقيفًأم؛ً {20}افبِد: [َوَهَدْيَُْٚه افَّْْجَدْي
ً ًإصالحياًكالنساف ًفإف ًليا, ًالمقٌدر ًكماليا ًإلى ًتصؿ ًحتى صالحيا, ًكا  ًنفسو ًتيذيب ًعف مسئكؿ

سبيؿًفالحياًكفكزىاًبرضاًاهلل,ًكالقربًمفًمشاىدةًكتزكيتياًكتنميتياًبالعمـًالنافعًكالعمؿًالصالح,ًىكً
ٚهٚ ) ]قاؿًاهللًًجاللوًكجمالو,ًكماًأفًإىمالياًىكًالسبيؿًإلىًخيبتياًكخسرانيا َـّ ـْ َز َح َم َِ َوَؿْد (9َؿْد َأْؾ

ٚهٚ ) ـْ َدشَّ  .}افنّس{[ (20خَٚب َم

ًقكؿًاهللًًيكاآلياتًالت ًمنيا ًجدنا, ـْ ظَ ]ًتقررًحريةًاإلنسافًكثيرة ـْ َم ِسِف َوَم ٍْ ٚ َؾَِِْ َؾ َصِِٚلً ِّ

بِٔدِ  ًَ ِْ ٍم فِ ٚ َوَمٚ َربهَؽ بَِيلَّ َٓ ْٔ َِ ًَ لت:[ َأَشَٚء َؾ إلىًاإلنساف,ًكلكًلـًًالسيءفأسندًالعمؿًالصالحًكالعمؿً {49}فصِّ
ْؿ مِ ]ً مكضعًآخرًمفًالقرآفًالكريـًيقكؿًاهللًفيًكًيكفًاإلنسافًحرناًماًأسندًإليوًالفعؿ ُُ ـْ َوَمٚ َأَصَٚب

ثِرٍ  ـَ ـْ  ق َظ ٍُ ًْ ْؿ َوَي ُُ ْٝ َأْيِدي َسَب ـَ ٍٜ َؾبََِم  ورى:[ ُمِهَٔب ً.(ُ) "{10}الشُّ

ًاهللًًكً ًالشيخًرحمو ًالنساف"يبيف ًبو ًكالذمًيشعر ًالقرآف, ًالذمًيقرره ًيمارسًأعمالوًًأف بأنو
منياًماًىكًًكيدعًمنياًماًيشاء,ًكىكًإذاًفعؿًاإلراديةًبمحضًإرادتوًكاختياره,ًفيكًيفعؿًمنياًماًيشاء,

ذاًفعؿًماًىكًضارًاستكجبًالذـ,ًفمكًلـًيكفًمختارناًلىمىاًتكجوًإليوًالمدحًعمىً نافعًاستحؽًالمدح,ًكا 
 ً.(ِ)"فعؿًماًىكًنافع,ًكلىمىاًتكجوًلوًالذـًعمىًفعؿًماًىكًضار

بؿًلكًلـًيكفًاإلنسافًمختارناًثـًيكضحًالشيخًأفًاإلنسافًحرانًمختارانًفيًتقريرًمصيرهًبقكلو"ً
فًكالنًمنيماًميٍجبرًعمىًماًيفعمو؛ًكلبطؿًاألمرًبالمعركؼًإ,ًإذًكالمسيءلىمىاًكافًثٌمةًفرؽًبيفًالمحسفً

عفًالمنكر,ًإذًلًفائدةًليما,ًحيثًإفًاإلنسافًمسمكبًاإلرادة؛ًكلىمىاًكافًثٌمةًمعنىًلتكميؼًاهللًًييكالن
ً.(ّ)لًيتنزهًاهللًعنوالظمـًالذًييلمعباد,ًألفًتكميفوًإياىـًمعًسمبًاختيارىـًىكًمنت

                                                           
ً.(ًٕٕ:صً)ًالمصدرًالسابؽً(ُ)
ً.(ٖٕ)ًص:ًًسابؽًالسيد,ًالسالميةًالعقائدًً(ِ)
ً.(ٕٗ)ص:المصدرًالسابؽًً(ّ)



َُِ 

 

 الفصل الثالث

 النبوات فيالشي  السيد سابد عقيدة  

ًكفيوًثالثةًمباحث:

 .النبي والرسول الشي  السيد سابدعقيدة المبحث األول: 

 عقيدة الشي  السيد سابد في الكتب السماوية.المبحث الثاني: 

 .أهل الكتابعقيدة الشي  السيد سابد في المبحث الثالث: 

 

 

 



ُُِ 

 

 مبحث األولال

 عقيدة الشي  السيد سابد في معني النبي والرسول

ً:كفيوًخمسةًمطالب

 .تعريف النبي والرسول: المطمب األول

 التفاضل بين األنبياء.: المطمب الثاني

 صفات  االنبياء.: المطمب الثالث

 الفرد بين المعجزة والكرامة.: المطمب الرابع



ُِِ 

 

 المطمب األول

 تعريف النبي والرسول

 .تعريف النبي والرسول في المغة :أوالً 

ً:النبي في المغة تعريف .ُ

ًمعنياف:لغةًالعربًفيًًالنبي

ـِ افَّْبَِ٘  * َيَتَسَٚءفُقنَ  َظؿَّ ]قاؿًاهللًًًكىكًالخبرًكسميًالنبيًنبيانًألنوًمخبرًعفًاهللًمن النبأ -ًأ َظ

ئِِؿ[  ًَ قرُ وقال  {1}افَّْبٖ:اف ٍُ ٌَ ٚ اف َٕ بِّْئ ِظَبِٚدي َأِنِّ َأ َٕ ِحُٔؿ[  ]  . {19}اِلجر:افرَّ
,ًكالمناسبةًبيفًلفظًالنبيًكالمعنىًالمغكم,ًأفًالنبيًذكً(ُ),ًكىيًماًارتفعًمفًاألرضةوَ بْ من النَ  -ًب

ًكاآلخرة,ًفاألنبياءًىـًأشرؼًالخمؽ,ًكىـًاألعالـًالتيًييتدمًبياً رفعةًكقدرًعظيـًفيًالدنيا
 .ً(ِ)ًالناسًفتصمحًدنياىـًكأخراىـ

ًالفىر اءًقىاؿًى ًقىاؿًىًىمزيه,ًفتيًرؾًاهلل,ًعىفًأىٍنبأًىًمفًىيكًىًلن ًبيًُّا": ف: ًكىًىيًكالن بىاكىة!ًالنُّبيك ةًمفًأيًخذىتًكاً 
ٍمؽًسىاًئرًعمىًأىشرؼًأىنوًأىمًعىفًاألىرضًاًلٍرتفىاع ً.(ّ)"اٍليىٍمزًغيرًفأىصموًالخى

 في المغة: ولالرس تعريف .2

ٍسًؿ:ًالنبعاثًعمىًً(ْ)ًالسير,ًأمًمسترسؿًكبعيرًرسؿ,ًأمًسيؿًسؿًًرًىًعرًييقاؿًشًً كأصؿًالرٍّ
ً.(ٓ)الٌتؤدةًكمنوًقكؿًالعرب:ً"ًجاءتًاإلبؿًرسالً"ًأم:ًمتتابعة

ً

                                                           
(ُ)ً ًالعربيةًً ًكصحاح ًالمغة ًتاج ًالصحاح ًُ)ًابيالفاًرًالجكىرمًحمادًبفًإسماعيؿًنصرًأبكً,انظر: /ْٕ(ً ًك )ًٔ/

ََِٓ).ً
ًالككيت,ًكالتكزيع,ًلمنشرًالفالحًمكتبةًً(ُّ)ص:ًً,األشقرًاهللًعبدًبفًسميمافًبفًعمرً,الرسؿًكالرسالتأنظر:ًًًً(ِ)
ً.ـًُٖٗٗ-ًىػًًَُُْالرابعة,:ًالطبعةً,الككيتًكالتكزيع,ًلمنشرًالنفائسًدار
(ّ)ً ً,المحققيفًمفًمجمكعةً(ْْٔ/ًُ)ًالحسينيًالرٌزاؽًعبدًفبًمحٌمدًبفًمحٌمدًً,القامكسًجكاىرًمفًالعركسًتاجًً
ً.اليدايةًدار
ً.(َُٖٕ/ًْانظر:ًالصحاحًتاجًالمغةًكصحاحًالعربيةً)ًًً(ْ)
ً.(ِّٓ)ص:ًًاألصفيانى,ًالمفرداتًفيًغريبًالقرآفًًً(ٓ)



ُِّ 

 

ًفيًالمُّغًك ٍعناهًي اءًةًال ذًًالر سيكؿ:ًمى ًجى ًأىمًًتمًييتابعًأىخبارًال ًذمًبعثويًأخذانًمفًقىكليـٍ اإًلبؿًرىسالن
ًً.(ُ)ًةًنميتتاًبع

 في االصطالح:تعريف النبي والرسول ثانيًا: 

ً:(ِ)أختمؼًأىؿًالعمـًفيًالتفريؽًبيفًمعنىًالنبيًكمعنىًالرسكؿًإلىًفريقيف

أنوًليسًىناؾًفرؽًبيفًالنبيًكالرسكؿًفكؿًنبيًرسكؿًككؿًرسكؿًنبيًغيرًأنوًيسمىًًاألول:
ًلنظرًإلىًعالقتوًبينوًكبيفًالناس.نبيانًبالنظرًاليًعالقتوًبينوًكبيفًاهلل,ًكيسمىًرسكلنًبا

كقدًأختمؼًً(ّ)ًأفًىناؾًفرؽًبيفًالنبيًكالرسكؿًفكؿًرسكؿًنبيًكليسًكؿًنبيًرسكؿًني:الثا
,ً(ْ)اصحابًىذاًالقكؿًفيًالتفريؽًفكؿًفريؽًحاكؿًأفًيمتمسًمجمكعةًمفًالفركؽًبيفًالنبيًكالرسكؿ

ً؛"نفسوًفيىكًمفًأكحىًإليوًبشريعةًليعمؿًلياً"ًفعرؼًالنبيً:ًاكالشيخًرحموًاهللًمعًمفًفرؽًبينيم
ً.(ٓ)ً"نفسوًكليبمغياًغيرهًفيىكًمفًأكحىًإليوًبشريعةًليعمؿًبياً":ًيعرؼًالرسكؿًك

ً:مفًالعمماءًمنيـًغفيرًعكيكافقوًفيًالتعريؼًجم

فًكًالسماء,ًبخبرًاهللًنبأهًمفًأفيقكؿًشارحًالطحاكيةً" ًرسكؿ,ًنبيًفيكًغيره,ًيبمغًأفًأمرهًا 
ف ً.(ٔ)"ًبرسكؿًكليسًنبيًفيكً,غيرهًيبمغًأفًيأمرهًلـًكا 

                                                           
ً.(ًُْ:ص)ًت,ًعمرًاألشقرانظر:ًالرسؿًكالرسالًًً(ُ)
(ِ)ً /ًْ)بالماكردمًالشييرًالبغدادم,ًالبصرمًحبيبًبفًمحمدًبفًمحمدًبفًميعًالحسفًأبكً,كالعيكفًالنكتًانظر:ًً
ً.لبنافً,ًبيركتً-ًالعمميةًالكتبًدارًالرحيـًعبدًبفًالمقصكدًعبدًابفًالسيدً,ًتحقيؽ:(ّْ
(ّ)ً ًكالبتداعًالتباعًبيفًالرسكؿًمحبةً ًكاإلفتاءًالعمميةًالبحكثًإدارةًرئاسةً (ُٓ:ًص)ًعثمافًمحمدًالرؤكؼًعبد:
ًالطبعةً,الرياضً–ًكالترجمةًالطبعًإدارةًكاإلرشادًلدعكةكا :ًص)ًالزمرًسكرةًفيًالعقيدةًمباحث ,قًُُْْاألكلى,:

ًفيض ,ًكأنظرً: ـُٓٗٗ/ىػُُْٓاألكلى,:ًالطبعةً,الرياضً-الرشدًمكتبةً,الشيخًحسفًعايضًعميًبفًناصر (ْٔٔ
ً,(ُٓ/ًُ)ًالعابديفًزيفًبفًعميًبفًالعارفيفًتاجًبفًالرؤكؼًبعبدًالمدعكًمحمدًالديفًزيفً,الصغيرًالجامعًشرحًالقدير
ًق.ًُّٔٓاألكلى,:ًالطبعةً,مصرً–ًالكبرلًالتجاريةًالمكتبة

ًدارً(ُٕٗ:ًص)ً,الفكزافًاهللًعبدًبفًفكزافًبفًصالحًً:كاإللحادًالشرؾًأىؿًعمىًكالردًالعتقادًصحيحًإلىًاإلرشادًً(ْ)
ًً.ـًُٗٗٗ-ًىػًَُِْالرابعة:ًالطبعةً,الجكزمًابف
ً.(ُّْ:صً)السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ًً(ٓ)
ً(ُٖٓ:ًص)ًابفًابيًالعزًالحنفيً,الطحاكيةًشرحًً(ٔ)



ُِْ 

 

فًبشرع,ًإليوًأكحيًإنسافًكىكً:"الن ًبيًٍّفيًتعريؼًًيقكؿًالسفارينيًك ًأمرًفإفًبتبميغو,ًيؤمرًلـًكا 
ً.(ُ)"رسكؿًفيكًبتبميغو

ً:يجدًالباحثًنظرًفيًتعريؼًالشيخًرحموًاهللدًالعبًك

ً.,ًكماًىكًاألغمبًعندًعمماءًاألمةقدًأحسفًعندماًفرؽًبيفًالنبيًكالرسكؿالشيخًًأفًًأواًل:ً

,ًمعًأفًىذاًالقكؿًقكؿًلرسكؿًيختمؼًعفًالنبيًفيًالتبميغقاؿًأفًاًجانبًالشيخًالصكابًعندماًنيًا:ثا
إنسافًذكرًحرًأكًحيًاهللًإليوً أفًالنبي:ًكىكًجمعًغفيرًمفًالعمماءًكلكفًالرأمًاألصكبًكالرجح

ًمؤمنيفً؛لتقريرًشريعةًمفًقبمو,ًكلـًيكذب عثًفيًبنيًبيًًكيكشعًبفًنكفًًً(ِ)ألنوًيبعثًفيًقـك
ًمكسىً ًعمىًشريعة ًمؤمنيف ًككانكا ًكالرسكؿًاسرائيؿ ًكأمرًً:؛ ًبشرع ًإليو ًأكحي ًحر ًذكر إنساف
 .(ّ)بتبميغوًلمناس,ًفآمفًبعضيـًككذبًآخركف

 -ي:مما ي ويرجح هذا الرأي

خذًاهللًعمىًأكقدًًكيؼًيككفًذلؾً,كيكحيًلوًبدكفًأفًيأمرهًبتبميغًاًنىؿًيعقؿًأفًيبعثًاهللًنبي .1
َُُِّّْْٔف   قاؿًاهللً,الميثاؽًفيًالتبميغًكعدـًالكتـالعمماءً ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب َفُتَب ]َوإِْذ َأَخَذ اهللُ ِمَٔثَٚق افَِّذي

َُٕف[  ق ُّ ُت ُْ َٓ َت ِس َو  {287ظّران: }آلفَِِّْٚ
 .كقدًعممناًأفًاألنبياءًأرقىًمقامانًعندًاهلل(4)

ًعمىًأنوًأرسؿًاألنبياءًكماًأرسؿًاإ" .ِ ـْ َرُشقٍل  لرسؿًفيًقكلو:فًاهللًنص  ـْ َؿبَِِْؽ ِم َْٚ ِم ِْ ]َوَمٚ َأْرَش

بِلٍّ  َٕ  َٓ َّٓ ًَو َّٕفُ  إَِفْٔفِ  ُٕقِحل إِ َّٓ  إَِففَ  َٓ  َأ ٚ إِ َٕ ًىكًاألمرً {31}اِلٟ:[ َؾْٚظُبُدونِ  َأ ًكافًالفارؽًبينيما فإذا

 ً.(ٓ)"بالبالغًفاإلرساؿًيقتضيًمفًالنبٌيًالبالغ

                                                           
ً(ْٗ/ًُ)ً,ًالسفارينيالبييةًاألنكارًلكامعًً(ُ)
المممكةًً-(,ًدارًالصميعيًْْٕص:ً)ًأصكؿًالديفًعندًاإلماـًأبيًحنيفة,ًمحمدًبفًعبدًالرحمفًالخميسأنظر:ًًً(ِ)

ًة,ًًبدكفًرقـًطبعة.العربيةًالسعكدي

ً(.ُٓ)ص:ًً,ًعمرًاألشقرالرسؿًكالرسالتأنظر:ًًً(ّ)

:ًًالطبعةًلبنافًبيركتًالصحابةًدارً(َِّ,ً)ص:الغنيميًحمادًاآلخرًعبد,ًالطحاكيةًشرحًانظرًالمنحةًاللييةًً(ْ)
ً.(ًـُٔٗٗ-قُُْٔ)ًالثانية

ً.(ُْ)ص:ًً,ًعمرًاألشقرالرسؿًكالرسالتًً(ٓ)



ُِٓ 

 

ُعِرَضْت َعَمي  اأُلَمُم، َفَجَعَل َيُمرُّ الن ِبيُّ َمَعُه الر ُجُل، " نوًابفًعباس:ًفيماًيركيوًعًقكؿًالرسكؿً .ّ
فدؿًىذاًعمىًأفًاألنبياءًً(ُ)ً"َوالن ِبيُّ َمَعُه الر ُجاَلِن، َوالن ِبيُّ َمَعُه الر ْهُط، َوالن ِبيُّ َلْيَس َمَعُه َأَحٌد 

 .مأمكركفًبالبالغًكالرسكؿ

ًترؾًالبإ"ً .ْ الغًكتمافًلكحيًاهللًتعالى,ًكاهللًلًينزؿًكحيوًليكتـًكيدففًفيًصدرًكاحدًمفًف 
ـ ًيمكتًىذاًالعمـًبمكتو  .(ِ)"الناس,ًث

                                                           
(,ًكأخرجوًمسمـ,ًكتابًِٕٓٓجوًالبخارمًفيًصحيحو,ًكتابًالطب,ًبابًمفًلـًيرؽ,ًحديثًرقـ)أخًرًمتفؽًعميو:ًً(ُ)

ً.(ّْٕاإليماف,ًبابًدليؿًدخكؿًطائفةًمفًالمسمميفًالجنةًبغيرًحساب,ًحديثًرقـ)
ً.(ُْ)ص:ًً,ًعمرًاألشقرالرسؿًكالرسالتًً(ِ)



ُِٔ 

 

 الثانيالمطمب 

 التفاضل بين األنبياء

فًتفاكتكاًا تكصميـًًًكالصمةًباهللًالركحيالفضؿ,ًإلًأنيـًبمغكاًالغايةًمفًالسمكًًفيألنبياءًكا 
ًالنساني ًالكماؿ ًدكفًًالى ًجميعا ًبيـ ًنؤمف ًفنحف ًعندنا, ًأحدىـ ًينقصًمفًقدر ًل ًبينيـ كالتفضيؿ

ً.تفريؽ

ً ًخاتميا ًالرسؿًىك ًالشيخًأفًأفضؿ ًكيبيف ً"ًمحمد ًالرُّسؿًعمىًاإلطالؽًىكًفقاؿ فأفضؿ
ـْ ًخاتـًالنبييف,ًقاؿًاهللًًسيدناًمحمدً ْؿ َم ُٓ ًٍْض ِمْْ ْؿ َظَذ َب ُٓ َو ًْ َْٚ َب ِْ ُشُؾ َؾوَّ َِْؽ افره َؿ اهللُ َوَرَؾَع  ]تِ َِّ ـَ

 ًْ ْؿ َدَرَجٍٚت َب ُٓ األنبياء,ًكأخذًالعيدًكالميثاؽًعمييـًبوًًكبشركىكًالذمًرفعوًاهللًدرجاتً  {133}افبَرة:[ َو

ًقاؿًاهللً ًبعثتو؛ ًأدرككا ًإفًىـ ـْ ـَِتٍٚب ًباإليمافًبوًكنصرتو, ْؿ ِم ُُ ُْٔت َِّٔغ َدَٚ َآَت  ]َوإِْذ َأَخَذ اهللُ ِمَٔثَٚق افَّْبِ

ُف َؿَٚل َأَأْؿَرْرُتْؿ َوَأَخْذ  َّٕ َـّ بِِف َوَفَتُْْكُ ِمُْ ْٗ ْؿ َفُت ُُ ًَ ٌق دَِٚ َم ْؿ َرُشقٌل ُمَهدِّ ـُ ٍٜ ُثؿَّ َجَٚء
َّ ُْ ي َؿُٚفقا َوِح ْؿ إِِْصِ ُُ ُتْؿ َظَذ َذفِ

 ] ـَ ِٚهِدي ـَ افنَّ ْؿ ِم ُُ ًَ ٚ َم َٕ ُدوا َوَأ َٓ ٚ َؿَٚل َؾْٚص َٕ  "{82}آل ظّران:َأْؿَرْر
(ُ).ً

مفًالتفضيؿًبيفًأنبياءًًكأماًمنعوًعفًمنعوًالمفاضمةًفقاؿً"ًفًالشيخًنييًالنبيًثـًيبي
تعظيميـًمفًجية,ًككؼًالمسمميفًًفيفالقصدًمنوًمنعًالغمكًً(ِ)ال تفضموا بين أنبياء اهللاهلل,ًكقكلو:"ً

ً.(ّ)ً"عفًتنقيصًأحدًمفًإخكانوًاألنبياءًمفًجيةًأخرل

ً

ً

                                                           
ً.(َُْ)ص:السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ًً(ُ)
(ِ)ً ً]الصافات:ًمًفيًصحيحو,ًكتابًأحاديثًالنبياء,ًأخرجوًالبخاًرً فًيكنسًلمفًالمرسميف{ بابًقكؿًاهللًتعالى:ً}كا 

ً.(ِِٖٕحديثًرقـ)ًً,تفضيؿًنبينا(,أخرجوًمسمـًفيًصحيحةًكتابًالفضائؿ,ًبابًُّْْحديثًرقـً)[ً"ًًُّٗ
ً.(ُْٓ)ص:ًالسيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ًً(ّ)



ُِٕ 

 

ًمحمدًأكلككأفضؿًً,لرسؿًأكلكاًالعـزفضؿًاأنبياءًًكألفالرسؿًأفضؿًمفًا ماـًإلكقدًعقدًاًالعـز
ًميعًًًمسمـًبابانًفيًصحيحوًبىابًتىٍفًضيًؿًنىًبيٍّنىاً مىىًجى ًئؽًًًعى الى َأَنا ًكذكرًحديثًفيًنفسًالبابًقاؿًًًاٍلخى

ُل َمْن َيْنَشدُّ َعْنُه اْلَقْبُر، َوأَ  ُل ُمَشف عٍ َسيٍُّد َوَلِد آَدَم َيْوَم اْلِقَياَمِة، َوَأو  ُل َشاِفٍع َوَأو  ً(ُ)"ًو 

ًالطبرمً" ًالماـ ًإلىًبعضًالخمؽ,ًيقكؿ ًبإرساؿًبعضيـ كتفضيؿًبعضًالنبييفًعمىًبعض,
ً.(ِ)ً"كبعضيـًإلىًالجميع,ًكرفعًبعضيـًعمىًبعضًدرجات

ً-:ًأفًيمكفًالقكؿًًكلًإشكاؿًبيفًالتفضيؿًبيفًاألنبياءًكنييًالنبي

ً.أنبياءًاهللًكماًكقعًأىؿًالكتابًفييـًبآرائيـًكأفكارىـًفيقعكاًفيًالنييًعفًإطالؽًألسنةًالبشر .ُ

ـْ ُرُشِِِف[عدـًالتفريؽًفيًاليمافًبينيـً .ِ ُق َبْغَ َأَحٍد ِم رِّ ٍَ ُٕ  َٓ دكفًتفرقةًبينيـًفيًً {133}البقرة: ]

 .(ّ)اليماف

 .التفاضؿًبيفًالرسؿًبيدًاهللًلًنفرؽًنحفًكلًنفضؿًإلًماًفضموًربًالعالميف .ّ

النييًعفًالتفضيؿًبمجردًالتشييًكالعصبية,ًلًبمقتضىًالدليؿ,ًفإنوًإذاًدؿًالدليؿًعمىًشيءً .ْ
 .(ْ)كجبًاتباعو

                                                           
ًً.(ِِٖٕحديثًرقـً)ًًضائؿ,ًبىابًتىٍفًضيًؿًنىًبيٍّنىاًأخرجًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًالف(ُ)
ً.(َْٕ/ًُٕ)ًالطبرمًجريرًبفًمحمد,ًالقرآفًتأكيؿًفيجامعًالبيافًًً(ِ)
ً.(ُّْ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالمية(ّ)
ً.(ٕٖ/ًٓ),ًابفًكثيرالعظيـًالقرآفًتفسير(ْ)



ُِٖ 

 

 المطمب الثالث

 صفات  االنبياء

ًالرسًصىًخًى ًكفضائؿًكاألنبياءًؿاهلل ًالرسالة,ًًكاليقًكًكصفاتًبمزايا ًبأعباء ًالضطالع عمى
نيا,ًكلكًلـًيتميزًرسؿًاهللًبيذهًالخصائصًالعقميةًكالركحيةًأمكرًالديفًكالدًفيمثالنًييقتدلًبوًًكاكليككن

:ًقاؿًاهللً,ً(ُ)ًيـ,ًأكًضعفتًعقكليـ,ًلماًكانكاًأىالنًلحمؿًىدايةًاهللًإلىًالناستبأفًانحطتًفطًر
ٌٔع َبِهرٌ ] ِّ ِس إِنَّ اهللَ َش ـَ افَّْٚ ِٜ ُرُشًل َوِم َُ ـَ اَدَلئِ ل ِم ٍِ ً {13}احلج:[ اهللُ َيْهَى

 -:منها واألنبياء الرسل صفات الشي  مجموعة منتناول 

ً.الرسول رجل يأكل الطعامأواًل: 

ـَ ]:ًاألسكاؽ,ًيقكؿًاهللًًفيكالرسكؿًرجؿًيأكؿًالطعاـ,ًكيمشىًيقكؿًالشيخً" ََِؽ ِم َْٚ َؿْب ِْ َوَمٚ َأْرَش

ُنقَن ِِف إَْشقَ  ّْ َٚم َوَي ًَ ُِقَن افىَّ ـُ ْٖ َٔ ُْؿ َف َّٓ إِِنَّ ًٜ اُدْرَشَِِغ إِ ًٍْض ؾِْتَْ ْؿ فَِب ُُ َو ًْ َْٚ َب ِْ ًَ َٚن َربهَؽ  اِق َوَج ـَ وَن َو [ َبِهًرا َأَتْهِزُ

ً.(2) "{10}الفرقان:

لـًً,عمىًالرغـًمماًكصفيـًاهللًبوًمفًصفاتًساميةًكيجبًأفًنؤمفًأفًالرسؿًىـًبشرًفً
كينامكفًيشربكفًفً,ًكيعطشكفيأكمكففًيجكعكفيخصيـًبطبائعًأخرلًغيرًالطبائعًالبشرية,ًفيـً

 كيمرضكفًكيمكتكف.ًقاؿًتعالى:ًكيعبسكفًكيضحككفًكيقفكفًكيجمسكفًكيتناكحكفًكينجبكفًكيتزكجكف

 ـُ َمْرَيَؿ إِٓ َرُشقٌل ٚ اَدِسُٔح اْب ٚمَ  مَّ ًَ َلِن افىَّ ـُ ْٖ ٚ َي َٕ ٚ ـَ  ٌٜ ََ ُشُؾ َوُأُمُف ِصِدي ْٝ ِمـ َؿبِِِْف افره َِ قاؿًًكً{13:املائدة} َؿْد َخ

ِؿو َوَمـ يَ َوَمٚ ُمَ  :تعالى ُُ ٚبِ ََ ِْبُتْؿ َظَذ َأْظ ََ َٚت َأو ُؿتَِؾ إ ُشُؾ ُأُؾِْ٘يـ مَّ ْٝ ِمـ َؿبِِِف افره َِ ٌد إَِّٓ َرُشقٌل َؿْد َخ ْٛ َظَذ َّّ
ِِ ََ ْ

                                                           
ً.(ُّٔ)ص:ً:ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةانظر:ًًً(ُ)
ً.(ُّٔ)ص:,ًلمصدرًالسابؽاًً(ِ)



ُِٗ 

 

ـَ  ٚـِِري ًٚ َوَشَٔجِزي اهللَُّ افنَّ ْٔئ َِـ َيُُضَّ اهللََّ َص ْبِٔف َؾ َِ .{244:آل عمران} َظ
ًيحتاجكفًيـفإنًبشرًالرسؿًداـًكماً(ُ)ً

 البشر.إليوًًيحتاجًماإلىًكؿًماًسبؽًم

ً.يترتب عمى بشريتهم أنهم يتزوجون ثانيًا:

ـْ :قاؿًاهللًًً(2)"كالرسكؿًيتزكجًكيكلدًلوًكغيرهًمفًالبشريقكؿًالشيخً"ً َْٚ ُرُشًل ِم ِْ ْد َأْرَش ََ ]َوَف

َٚن فِرَ  ـَ ًٜ َوَمٚ  يَّ ْؿ َأْزَواًجٚ َوُذرِّ َْٚ ََلُ ِْ ًَ ؾِّ َأَجٍؾ ـَِتٌٚب[ َؿْبَِِؽ َوَج ُُ َّٓ بِِْ٘ذِن اهللِ فِ ٍٜ إِ ِتَ بَِآَي
ْٖ    {38}افرظد:ُشقٍل َأْن َي

 .الرسول يتعرض لما يتعرض له غيرع من البشرثالثًا: 

كالرسكؿًيتعرضًلماًيتعرضًلوًغيرهًمفًالصحةًكالمرض,ًكالقكةًكالضعؼ,ًكالمذةًيقكؿًالشيخً"ً
ُف ]:قاؿًاهللًًينزؿًبوًلًيعرضوًلتنفيرًالناسًمنوكاأللـ,ًكالحياةًكالمكت,ًإلًأفًماً َٚدى َربَّ َٕ َوَأيهقَب إِْذ 

اِْحِغَ  َٝ َأْرَحُؿ افرَّ ْٕ ه َوَأ َِْل افُضه َْٚ َففُ  َؾْٚشتََجْبَْٚ*َأِنِّ َمسَّ ٍْ َن َُ ـْ  بِفِ  َمٚ َؾ َْْٔٚهُ  َُضٍّ  ِم فُ  َوآَت َِ ؿْ  َأْه ُٓ َِ ؿْ  َوِمْث ُٓ ًَ ًٜ  َم ـْ  َرْْحَ ٚ ِم َٕ  ِظِْْد

َرىوَ  ـْ ـَ  ِذ ٚبِِدي ًَ ِْ "{31/34}األىبواء:[ فِ
(ّ). 

كمفًمقتضىًبشريةًالرسؿًأنيـًيتعرضكفًلالبتالءًكماًيتعرضًالبشر,ًفقدًيسجنكفًكماًسجفً
فيًمعركةًأحدًفأدمكه,ًككسركاًًيكسؼ,ًكقدًيصيبيـًقكميـًباألذلًكقدًيدمكنيـ,ًكماًأصابكاًالرسكؿً

ًجرًإبراىيـًمفًالعراؽًإلىًالشاـ,ًككماًىاجرًنبيناًمحمدًرباعيتو,ًكقدًيخرجكنيـًمفًديارىـًكماًىا
,ًكماًابتمىًاهللًنبيوًمفًمكةًإلىًالمدينة,ًكقدًيبتمكف,ًبؿًىـًأشدًالناسًبالء,ًكقدًيصابكفًباألمراض

لمناس,ًكلًتمحؽًبالنبيًنقصًفيكًًه,ًكلكفًاألمراضًالتيًتصيبًاألنبياءًلًتككفًمنفًر(ْ)أيكبًفصبر
الناسًكلكًكافًبوًمرضانًمنفرانًلعتذرًالناسًبوًعندًاهللًككافًالمرضًعذرانًليـ,ًًرسكؿًمكمؼًبدعكة

                                                           
ًاإلسالميةًالشؤكفًكزارة:ًالناشر,ً(ْٕ/ًِ)السحيـًصالحًبفًاهللًعبدًبفًمحمد :ًاإلسالـًأصكلوًكمبادئوًانظر:ًً(ُ)

ً.ىػًُُِْاألكلى,:ًالطبعة,ًالسعكديةًالعربيةًالمممكةً-ًكاإلرشادًكالدعكةًكاألكقاؼ
ً.(ُّٕ)ص:ً:ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةًً(ِ)
ً.(ُّٕ)ص:ًالمصدرًالسابؽًً(ّ)
ً.(ًبتصرؼٕٓ)ص:ًً,ًعمرًاألشقرالرسؿًكالرسالتًأنظر:ًً(ْ)



َُّ 

 

إذانًيأتيًً(ُ)فيـًمعصكمكفًمفًكؿًمرضًمنفرًأكًكؿًمرضًيككفًلمناسًعمييـًحجوًفيًعدـًالتبميغ
,ًكنحكًذلؾ؛ًتيًعمىًالبشرًمفًنسيافًكجكعًكمرضًكعطشًكعجزأيًاعمىًاألنبياءًمفًعكارضًكم

ً.(ِ)تعالىًأكرميـًبالرسالة,ًكفضميـًغيرًأفًاهلل

ً.الكون فيالرسول ال يتصرف رابعًا: 

إرادةًاهلل,ًكلًيعمـًمفًالغيبًإلًالقدرًًفيلًيممؾًالنفعًكالضر,ًكلًيؤثرًكالرسكؿًيقكؿًالشيخً"
ًقاؿًاهللً ًاهللًلو. َّٓ َمٚ َص :الذلًأراده ا إِ َٓ ََضًّ ٚ َو ًً ٍْ َٕ ِِس  ٍْ َٓ َأْمُِِؽ فَِْ َٛ ]ُؿْؾ  ْٔ ٌَ َُِؿ اف ُٝ َأْظ ْْ ـُ َٚء اهللُ َوَفْق 

ِمُْقَن[  ْٗ ْقٍم ُي ََ ِذيٌر َوَبِنٌر فِ َٕ  َّٓ ٚ إِ َٕ قُء إِْن َأ َِْل افسه ـَ اخَلْرِ َوَمٚ َمسَّ ثَْرُت ِم ُْ ْشَت ]َظَِٚلُ  :قاؿًاهللً  {288}إظراف:َٓ

ْٔبِِف َأَحًدا ُر َظَذ َؽ ِٓ ِٛ َؾَل ُيْي ْٔ ٌَ ـِ اْرتَ * اف ِف َرَصدًا إَِّٓ َم ٍِ ِْ ـْ َخ ـْ َبْغِ َيَدْيِف َوِم ُُِؽ ِم ُف َيْس َّٕ ـْ َرُشقٍل َؾِ٘ َؿ َأْن *َٙ ِم َِ ًْ فَِٔ

ٍء َظَددًا[  ؾَّ ََشْ ـُ ِْؿ َوَأَحَٚط بََِم فََدُّْيِْؿ َوَأْحَل  قا ِرَشِٚٓت َرِبِّ ٌُ َِ :َؿْد َأْب ـّ  {18-16}اجل
(ّ)." 

ً ًفيـ ًخصائصًالبشر ًليـ ًتككف ًأف ًتقتضي ًيممككفًكبشريتيـ ًل ًأنيـ ًإل ًرسؿ ًككنيـ مع
التصرؼًفيًأمكرًالككفًفيكًليسًمفًكظائفيـًكلـًيعطكاًالقدرةًعمىًالضرًكالنفعًكلًيعممكفًالغيبً

ًقاؿًاهللً ًاكحىًاهللًليـ قًإلًما ُّ ٔ َِ ْؿ إَِفٌف َواِحٌد َؾْٚشَت ُُ ََم إََِلُ َّٕ ْؿ ُيقَحك إَِِلَّ َأ ُُ ُِ ٚ َبَؼٌ ِمْث َٕ ََم َأ َّٕ ا إَِفِْٔف ]ُؿْؾ إِ

ـَِغ[ ْؼِ ُّ ِْ ُروُه َوَوْيٌؾ فِ ٍِ ٌْ لت: َواْشَت ً. {9}فصِّ

ً.الرسول رجل خامسًا:

ً:اهللًًيككفًالرسكؿًإلًرجالن,ًفمـًيرسؿًاهللًممكنا,ًكلًأنثىًقاؿًكلً"ًيقكؿًالشيخًرحموًاهلل
َُٖفقا َأهْ ] ْؿ َؾْٚش ِٓ ُٕقِحل إَِفْٔ  ًٓ َّٓ ِرَجٚ ََِؽ إِ َْٚ َؿبْ ِْ قنَ َوَمٚ َأْرَش ُّ َِ ًْ َٓ َت ُْْتْؿ  ـُ ِر إِْن  ـْ ًقاؿًاهللًً {1}األىبواء:[ َؾ افذِّ

[ ًٓ ٚ َرُشق ًُ َِ ََمِء َم ـَ افسَّ ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ ْفَْٚ َظ ئَِِّْغ َفَْزَّ َّ ُنقَن ُمْى ّْ ٌٜ َي َُ َٚن ِِف إَْرِض َمَلئِ ـَ قكؿًاهللً {93}اإلرساء:[ ُؿْؾ فَْق 

                                                           
ًاألكلى:ًالرسالةًالطبعةًمؤسسة:ًالناشر,ًً (ِِْ)ص:ً,ًغمكشًأحمدًأحمدً,دعكةًالرسؿًعمييـًالسالـأنظر:ًًً(ُ)

ً.ـََِِ-ىػُِّْ
ًقيصرًبفًأشرؼًبفًمحمدًبفًالديفًشمسًاهللًعبدًأبك ً:جيكدًعمماءًالحنفيةًفيًإبطاؿًعقائدًالقبكريةأنظر:ًًً(ِ)

ً.ـًًُٔٗٗ-ًىػًًُُْٔ-ًاألكلى:ًالطبعةًالصميعيًدار:ًالناشرً(ٖٓٗ/ًِ)ً,األفغاني
ً.(ُّٕ)ص:ً:ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةًً(ّ)



ُُّ 

 

ً  ٓ ي إَِلوِْهْم[ ]َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك إِ ِِ ًٓ ُىو ا ََ {209}يوسف: ِر
(ُ)

دؿًعمىًحصرًاهللًالنبكةًفيًالرجاؿًً" 

 .دكفًالنساءً

ًًك ًالشيخًالذمىذا عميوًجميكرًالعمماء,ًكىكًأفًالذككريةًشرطًفيًالرسالةًًماىكًًذىبًإليو
ً.(ِ)ًكالنبكة,ًكعميوًفإنوًليسًمفًالنساءًنبيو

ألفًالرسالةًتقتضيًالشتيارًبالدعكة,ًكاألنكثةًتقتضيًً"كالحؽًاعتبارًالذككريةًالسفارينييقكؿً
ً.(ّ)ً"التمانعًرًلماًبيفًالشتيارًكالستتارًمفالتسترًكتنافيًالشتيا

عصمة االنبياءسادسًا:   

ًف ًيبمٍّغكفًعفًاهلل, ًفيما ًمعصكمكف ًأنيـ ً ًالكحيًكمفًصفاتًالرسؿ ًلًيخطئكفًفيًأمر يـ
ًالتبميغً.ًك

ًالعصمةً ًيقترفكفًماًًىي"ً:بقكلوًيعرؼًالشيخ ًكل ًيفعمكفًمحرمنا, ًكل ًلًيترككفًكاجبنا, أنيـ
ً.(ْ)ً"ـمعًالخمؽًالكريًفييتنا

ثـًيبيفًالشيخًأفًاهللًأختارًاألنبياءًكاصطفاىـًمفًخمقوًكأعطاىـًمفًالصفاتًالتيًتميزىـً
كعصميـًًكنزىيـًعفًالسيئات,ًكالرسؿًأختارىـًاهللًكاصطفاىـًعفًغيرىـًمفًالبشر,ًحيثًقاؿًالشيخ"

الحؽ,ًًفيكحالىـًباألخالؽًالعظيمةًمفًالصدؽ,ًكاألمانة,ًكالتفانيًًككبيرىاًمفًالمعاصي,ًصغيرىا
ً.(ٓ)جب"كأداءًالكا

فاألنبياءًيتسمكفًبالطيرًكالنزاىةًكالقداسة,ًكىـًالنمكذجًالحيًكالصكرةًالمثميًلكماؿًاإلنسػاني,ً
الًيرتكبػػكفًمحرمػػانًكلًيقصػػركفًفػػيًأداءًكمػػفًثػػـًفيػػـًمعصػػكمكفًمػػفًاآلثػػاـًكالكقػػكعًفػػيًالمعاصػػي,ًفػػ

ًكاجػب,ًكلًيتصػػفكفًإلًبػػاألخالؽًالعظيمػػة.ًكقػدًزكػػاىـًاهللًسػػبحانوًكتعػػالىًكأدبيػـًكعمميػػـ,ًقػػاؿًتعػػالى:

                                                           
ً.(ُّٕ)ص:السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ًً(ُ)
ًعبدًالرحمفًبفًسعدمًكجيكدهًفيًتكضيحًالعقيدةًًالشيخًعبدكأنظر:ً ,(ْْٕ/ًٔابفًحجرً)ً,فتحًالبارم :أنظر(ِ) 

ً.(ُِْ)ص:ًالبدرًالمحسفًعبدًبفًالرزاؽ
ً.(ِٔٔ/ًِ)ً:ًالسفارينيلكامعًاألنكارًالبييةً(ّ)
ً.(ُّٗ)ص:ًالسيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ًً(ْ)
ً.(َُْ,ً)ص:المصدًالسابؽًً(ٓ)



ُِّ 

 

ـ َْـٚ ِِبَ ِْ َـّ ـْد َو ََ ِء َؾ َٓ ُٗ ـٚ َهـ ـْر ِِبَ ٍُ ُْ َة َؾـِْ٘ن َي َؿ َوافْهُبـقَّ ُْ َُْْٔٚهُؿ اْفَُِتَٚب َواِْلُ ـَ َآَت ـَ ُأوَفئَِؽ افَِّذي ـٚؾِِري َُ ـٚ بِ ُْٔسـقا ِِبَ ًٚ َؿْقًمـٚ َف
ً(.ًًٖٗ)األنعاـ:ً

 إِنَّ ] قاؿًاهللًكعصمةًاألنبياء,ًًةيفًنزاىةًكطياًركيذكرًالشيخًالعديدًمفًالنصكصًالتيًتب

ُٕقحًٚ  آَدمَ  ٍلاْصىَ  اهللََّ َرانَ  َوآَل  إِْبَراِهٔؿَ  َوآَل  َو ّْ ٚدَِغَ  َظَذ  ِظ ًَ ٚنَ  َوَمٚ] قاؿًاهللً {33:آل ظّران}[ اْف  َأنْ  فَِْبِلٍّ  ـَ

ؾَّ  ٌُ ُٝ ] قاؿًاهللًً:كمنيـًمفًاصطنعوًاهللًلنفسو {262:آل ظّران}[ َي ْٔ ََ َْٔؽ  َوَأْف َِ ًٜ  َظ بَّ  َظَذ  َوفِتُْهَْعَ  ِمِّْل َمَ

ِْْٔل َٝ ] قاؿًاهللً {39:ضف}[ َظ بِْث َِ ـَ  َأْهؾِ  ِِف  ِشِْغَ  َؾ َٝ  ُثؿَّ  َمْدَي تَُؽ * ُمقَشك َيٚ َؿَدرٍ  َظَذ  ِجْئ ًْ ِِس  َواْصَىَْ ٍْ [ فَِْ

ً.{10:ضف}
"ً ًالشيخ ًتضًيقكؿ ًكالرسؿ, ًاألنبياء ًبشأف ًالقرآف ًفي ًالكاردة ًالنصكصًالكثيرة ًنجد ًفيكىكذا

ًاإلنساني ًالميٍثمىًلمكماؿ ًكالصكرة ًالنمكذجًالحى, ًمنيـ ًيجعؿ ًما ًكالقداسة, ًكالنزاىة ًالطير ًمف ًعمييـ
ًم ًمعصكميف ًيككنكا ًأف ًإل ًيمكف ًل ًىؤلء, ًكمثؿ ًالتكرط ًفيًًفيف ًالكقكع ًعف ًكمنزىيف اإلثـ,

ً.(ُ)"المعاصي
ًفيذهفًلصغرًشأنيـًكتضيعًالثقةًفييـ,ًيقكؿًالشيخً"نوًلكًلـًيككنكاًمعصكميثـًيبيفًالشيخًأ

ًكذلؾًيككنكاًلـًكلكًكرسمو,ًأنبيائوًعمىًاهللًأفاضوًالذلًاإلنسانيًالكماؿًمدلًعمىًبٌينةًأدلةًاآليات
ًأحد,ًليـًينقادًفالًفييـ,ًالثقةًتضيعًكبذلؾًالناس,ًأعيفًفيًشأنيـًكلصغرً,القمكبًفيًىيبتيـًلسقطت
ًالكماؿًمعًىفيتناًمماًشيئناًفعمكاًلكًبؿًالحؽ,ًإلىًالخمؽًقادةًليككنكاًإرساليـًمفًالحكمةًكتذىب

ًسيئة,ًدكةقًلكانكاًالكريـ,ًالخمؽًمعًىفيتناًماًيرتكبكاًأكً,اًنمحٌرمًيفعمكاًأكً,اًنكاجبًيترككاًبأفًاإلنساني
ميا,ًميثالًنًيككنكاًكلـ ً.(ِ)ً"ىدلًكمناراتًعي

ماًنسبًإلىًرسؿًاهللًكأنبيائو,ًكىكًمعًعصمتيـًفيقكؿً"ًىفيتنامماًجًماًذكرًفيًالقرآفًرًٍّخًىييًًـث
معًالعصمة,ًكلًتنقصًمفًًفيلـًيخرجًعفًككنوًىناتًىيناتًلًتصؿًإلىًدرجةًالمعصية,ًكلًتتنا

ً.(ّ)"فًمكانتيـًالرفيعةأقدارىـًالسامية,ًأكًتناؿًم

                                                           
ً.(ُُْص:)ًالسيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ًً(ُ)
 (كماًبعدىاَُْ)ص:,ًالسيدًسابؽقائدًالسالميةالعًأنظر:ً(ِ)

(ّ)ًً
ً(ُِٓ,)ص:انًصذ انسابق



ُّّ 

 

ً ًاألنبياء ًالشيخًبعصمة ًكصغائرىاًمف يقكؿ ً الذنكبًكبائرىا ًالتكرط ًمف ًفيكمعصكميف
ًبعصمتيـًالكبائرًمذىبًالجميكرًكقكلومفًًةالعصمبًفقكلوً,اإلثـ,ًكمنزىيفًعفًالكقكعًفيًالمعاصي

ً:الصغائرًفيوًنظرًمفً

 -أواًل: العصمة من الكبائر:

أجمعًالمسممكفً"مىًعصمةًاألنبياءًمفًالكبائرًقاؿًالقاضيًعياض:ًأجمعتًاألمةًقاطبةًع
ً(ُ)"عمىًعصمةًاألنبياءًمفًالفكاحشًكالكبائرًالمكبقات

كذبًكالسحر,ًكنحكًالكقبائحًالعيكب,ًكالزنىًكالسرقةًكالمخادعة,ًًككىـًمعصكمكفًأيضانًمفً
ًفيـًمعصكمكف,ًقبؿًالكحيًكبعده.ًً(ِ)ًذلؾ

 -:ثانيًا العصمة في التبميغ

ًتامةً ًكاممة ًالجانبًحتىًتصؿًالرسالةًإلىًالعباد أكجبًاهللًالعصمةًألنبيائوًكرسموًفيًىذا
ًالحجةًعمىًالعباد ًً.غيرًمنقكصةًكلًمحرفة,ًكبذلؾًتقـك

ًفافًاآلياتًالدالةًعمىًنبكةًاألنبياءًدلتًعمىًأنيـًمعصكمكفًفيماًاقاؿً بفًتيميةًرحموًاهلل"
ًعفًاهللًعزًكجؿًفالًي ًاهللًينبئوًيخبركفًبو ًأف ًيتضمف ًكىك ًمعنىًالنبكة ًكىذا ًإلًحقان ككفًخبرىـ

ً.(ّ)ًبالغيبًكأنيـًينبئكفًالناسًبالغيب,ًكالرسكؿًمأمكرًبدعكةًالخمؽًكتبميغيـًرسالتًربو"

كاماًماًيخصًأمرًالديفًفاألنبياءًعصميـًاهللًفيًتحمؿًالرسالةًكتبميغيا,ًيقكؿًعمرًاألشقرً:"
ًكامالنًفالًينسكفًشيئان,ًكلًين ًإلييـ قصكفًشيئان,ًكبذلؾًيصؿًالكحيًالذمًأنزلوًاهللًإلىًالذيفًأرسمكا

  (ْ)"كافياًن

                                                           
ً(ًَّٓ:ِ)ً,ًالسفارينيلكامعًاألنكارًالبييةًً(ُ)
 )َُْ)ص:ًً,ًعمرًاألشقرالرسؿًكالرسالتًً(ِ)
ً(ًٕ/ًًُٖ)ً,ًابفًتيميةمجمكعًالفتاكل(ّ)

ً(ُُِ)ص:ًً,ًعمرًاألشقرالرسؿًكالرسالت(ْ)



ُّْ 

 

ًاألنبياءًكالرسؿًفيًتحمؿًكلذلؾً ًعمىًعصمة ًعمىًاختالؼًمذاىبيـ ًاتفؽًعمماءًاألمة, فقد
ًتكفؿًاهلل ًكقد ًنسخ, ًقد ًإلًشيئان ًاهللًإليو ًأكحاه ًمما ًفالًينسىًالرسكؿًشيئان ًكتبميغيا, ًسبحانوًالرسالة

ِرُئَؽ َؾَل بأفًيقرئوًفالًينسىًشيئانًمماًأكحىًإليوًإلًشيئانًأرادًاهللًأفًينسوًإياه:ًًكتعالىًلرسكلوً َْ َشُْ

َّٓ َمٚ َصَٚء اهللَُّ ً(.ًٔ)األعمى:ًًَتَْْسك إِ

 -ثالثًا العصمة في الصغائر:

ًجميكر  ًعميو ًكالذم ًذلؾ ًفي ًنزاع ًًالعمماءًفالناس ًاألنبياء ًعصمة ًدكفًعمى ًالكبائر عف
فًكانتًفيًحؽًاً رًفتجكزًعمداًعندًالجميكرًكحتىًًكالصغائرًكأماًسيكاًفجكزهًاألكثركف,ًكأماًالصغائ

 .النبياءًفإفًالنبياءًإذاًصدرتًمنيـًفإنيـًسرعافًماًيتكبكفًإلىًاهللًكينيبكفًإليو

فًالصغائرًىكًقكؿً"إفًالقكؿًبأفًاألنبياءًمعصكمكفًعفًالكبائرًدًكًقاؿًابفًتيميةًًرحموًاهلل 
أكثرًعمماءًاإلسالـ,ًكجميعًالطكائؼً...ًكىكًأيضاًقكؿًأكثرًأىؿًالتفسيرًكالحديثًكالفقياء,ًبؿًلـً

ًً.(ُ)ً"يينقؿًعفًالسمؼًكاألئمةًكالصحابةًكالتابعيفًكتابعييـًإلًماًيكافؽًىذاًالقكؿ

ًكالمحدثيفًالفقياءًعظـمًفذىبًمنيـًالصغائرًمفًغيرىاًكقكعًفيًكاختمفكاًيقكؿًالماـًًالنككم"
ًً.(ِ)كاألخبار"ًالقرآفًظكاىرًكحجتيـًمنيـًكقكعياًجكازًإلىًكالخمؼًالسمؼًمفًكالمتكمميف

ًقدًقاؿًالذىبي ًفيـًأصالًفسؽًكلًخطأًعمىًيقركفًكلًعميوًيقركفًكلًالذنبًمنيـًيقعً:"
ًكعامةًفيًيقدحًماًكؿًعفًمنزىكف ًإنيـًيقكلكفًئرالصغاًعمييـًيجكزكفًالذيفًالجميكرًنبكتيـ

ً.(ّ)عمييا"ًاإلقرارًمفًمعصكمكف

ًًمٍفً ده ًأىحى ًييكىف ري ًلى مىىًأىن وي ًعى ًاٍلميٍسًمًميفى مىمىاءي ًعي ًالخالؼً"كىات فىؽى ًفيًحكـ ًتيمية ًابف ًبكالـ كنختـ

ًقىاليكا:ًإن وًي ًةًاأٍلىٍنًبيىاًء,ًكىاىل ًذيفى ًًفيًًعٍصمى ًاٍلمينىاًزًعيفى اًءًاٍلميٍسًمًميفى مىمى ًًعي كفى ًييًقرُّ طىأيًكىلى ًكىاٍلخى غىاًئري ًالص  ـٍ مىٍيًي ًعى يىجيكزي

ًًباتٍّفىاًؽًاٍلميٍسًمًميفًى ـٍ دهًًمٍنيي ًيىٍكفيٍرًأىحى ـٍ ًلى مىىًذىًلؾى ً.(ُ)"عى

                                                           
ً(ًُّٗ/ًْ)ًتيميةً,ًابفمجمكعًالفتاكل(ُ)

ً.(54/ 3)ًالنككمًشرؼًبفًيحيىًالديفًمحييًزكرياًأبكً:الحجاجًبفًمسمـًصحيحًشرحًالمنياج(ِ)
ًعثمافًبفًأحمدًبفًمحمدًاهللًعبدًأبكًالديفًشمس:ًكالعتزاؿًالرفضًأىؿًكالـًنقضًفيًالعتداؿًمنياجًمفًالمنتقى(ّ)
ً.,ًبدكفًرقـًطبعةلخطيبتحقيؽًمحبًالديفًًاًً(َٓ:ًص)ًالذىبي,ًقىاٍيمازًبف



ُّٓ 

 

معًعصمتيـًًىفنبياءًارتكبكاًماًيتناكذكرًالشيخًماًقاؿًعنوًفيًالقرآفًالكريـًأنوًيكىـًظاىرهًبأفًاأل
ً.كذكرًماًنسبًاليًكؿًنبي

ًثـًذكرًالشيخًبعضًالشبياتًالكاردةًفيًحؽًاألنبياءًمنيا:

  :أوال:آدم 
ٌََقى]ًفيًشأفًآدـًيقكؿًاهللً ُف َؾ ًً {212}صه:[ َوَظَل َآَدُم َربَّ

فظاىرًىذهًاآليةًأفًآدـًعصىًربو,ًكغكل,ًيبيفًالشيخًأفًالذمًكقعًمفًآدـًكافًنسيانانًفقاؿً"
َْٔىُٚن ]ًقاؿًاهللًًشيطاف,ًكأفًذلؾًكافًزلةًكقعًفييابمخالفةًأمرًاهلل,ًكاستجابتوًلدعكةًال ََم افنَّ ََٖزَلَُّ َؾ

ٚ ؾِٔفِ  َٕ ٚ ـَ  َّٚ ََم ِِم ُٓ َْٖخَرَج ٚ َؾ َٓ كلكفًإذاًأمعناًالنظر,ًرأيناًأفًىذهًالمعصيةًإنماًكقعتًمفًآدـً {19}البقرة:[ َظْْ

لًيؤاخذًعمىًالخطأًكلًعمىً  نسيانناًمنوًلعيدًاهلل,ًكلـًيصدرًعنوًىذاًالفعؿًعفًإرادةًكقصد,ًكاهلل
ً.النسياف

ًآدـًمفًكقعًماًأفًعمىًكالدليؿثـًيذكرًاألدلةًعمىًأفًماًكافًمفًآدـًالنسياف,ًيقكؿًالشيخ"ً
ِجْد َفُف َظْزًمٚ]ً اهللًقكؿًعمد,ًغيرًكعفًنسيانناًكاف َٕ ـْ َؿبُْؾ َؾَِِْسَ َوََلْ  ٚ إَِػ َآَدَم ِم َٕ ْد ِٓ ْد َظ ََ ًأم {223}صه:[ َوَف

ًًأف آدـًنسىًعيدًاهللًالذلًكصاهًبوًحيفًارتكبًماًنياهًعنوًمفًاألكؿًمفًالشجرة,ًكلـًيكجدًلوًعـز
ًعمىًفعؿًماًنًييعمىًفعؿًماًن ًعمىًًعنو,ًييعنوً..ًكحيثًلـًيكجدًلوًعـز كحيثًلـًيكجدًالعـز

ً.(ِ)ً"المعصية,ًفالًتكجدًالمؤاخذة

نمًثـًيبيفًأفًسببًتسميةًالنسيافًعصيانانًفيقكؿ:" ًنظرناًعصيانناًالنسيافًذلؾًالقرآفًاعتبرًاكا 
ًاألسماءًكعٌمموًجنتو,ًكأسكنوًمالئكتو,ًلوًكأسجدًركحو,ًمفًفيوًكنفخًبيده,ًاهللًخمقوًالذلًآدـًلمقاـ
ً.(ّ)"ًكميا

                                                                                                                                                                                   
ً-ًىػًَُْٖاألكلى,:ًالطبعةً,العمميةًالكتبًدار:ًالناشرً(ْٕٓ/ًّ)ً,تيميةًابفًالحميـًعبدًبفًأحمد ً:الفتاكلًالكبرل(ُ)

ً.ـُٕٖٗ
ً.(ُِْص:(السيدًسابؽ العقائدًالسالمية,(ِ)
ً.(ُّْص:(,المصدرًالسابؽ(ّ)



ُّٔ 

 

ًًاهللًًإف ًلنبيًإلًآلدـ ًنصًعمىًمعصية ًًما ٌََقى[ًفيًقكلو ُف َؾ  ]َوَظَل َآَدُم َربَّ

كاآليةً بشر؛ًآدمعفًاألكؿًمنياًكتناسكاًأفًًموًمفًالشجرةًالتيًنياهًاهللًمعصيةًآدـًبأكًكً {212}صه:

ًمعصيةًالكريـًالقرآفًسجؿًككماً,فيًغايةًالكضكحًكالدللةًعمىًالمراد,ًفقدًصرحتًبعصيافًآدـًربو
ً,ًقاؿًكاصطفاهًتكبتوًمنوًتقبؿًاهللًكأف,ًاقترؼًماًعمىًكندموًذنبوًمفًتكبتوًأيضاًسجؿًكذنبوًآدـ
ِْٔف َوَهَدى[]ثُ  َِ ُف َؾَتَٚب َظ ًً(ُ)ً{211}صه: ؿَّ اْجَتَبُٚه َربه ًالشفاعة ًحديث ن ًةً"كفي ًالجى ًًمفى ًأيٍخًرٍجتي ًقىًد ًإنٍّي

ًطيئىًتي ً.(ِ)ًًً"ًبخى
 نوح ثانيًا: 

الطكفاف,ًمعًكعدًًيفماًكقعًمنوًفيكًأنوًسأؿًاهللًعفًىالؾًابنوًمعًمفًىمككاًفًأماًنكحً
ًأى ًكنجاة ًفقاؿاهللًبنجاتو ُؿ ] مو, َُ َٝ َأْح ْٕ ؼه َوَأ ـْ َأْهِع َوإِنَّ َوْظَدَك اِْلَ ُف َؾََٚل َربِّ إِنَّ اْبِْل ِم ُٕقٌح َربَّ َوٕٚدى 

َغ ) ِّ ٌؿ إِِنِّ 13اِْلٚـِ ِْ ـِ َمٚ َفَْٔس فََؽ بِِف ِظ ِْ ٌؾ َؽْرُ صٚفٍِح َؾل َتْسَئ َّ ُف َظ َّٕ ـْ َأْهَِِؽ إِ ُف َفَْٔس ِم َّٕ ُٕقُح إِ َأِظيَُؽ َأْن  ( ؿَٚل َيٚ 

ـَ اجْلِٚهَِِغ ) قَن ِم ُُ عراضوًعفًًفيعمـًبأٌفًنسبًابنوًإليوًقدًانتًفمـًيكفًلنكحً  {}هقد  [(16َت بكفرهًكا 

كالنسبًًدعكةًاهلل,ًفسأؿًاهللًكيؼًىمؾًمعًالكعدًبنجاةًأىمو,ًكابنوًمفًأىمو؟ًفعمموًاهللًأفًالصمةًالدينية
لـًيقصدًإلييا؛ًكلـًيكفًلوًًيلىًاهللًأفًيغفرًلوًىذهًالعثرةًالتثـًفقدًلجأًإً..أقكلًمفًصمةًالدـًيالركح

ـَ اخَل ] عمـًبياًفقاؿ ـْ ِم ـُ ِْل َأ ْر ِِل َوَتْرَْحْ ٍِ ٌْ َّٓ َت ٌؿ َوإِ ِْ ََٖفَؽ َمٚ َفَْٔس ِِل بِِف ِظ ـَ َؿَٚل َربِّ إِِنِّ َأُظقُذ بَِؽ َأْن َأْش ي [ ٚرِسِ

{41}هود:
(ّ). 

فًيعمـًأفًصمةًالديفًأقكلًمفًصمةًالنسب,ًحيثًيقكؿًأًكيبيفًالشيخًأنوًكافًعمىًنكحً
ًاأليبيٌكةًعاطفةًعميوًكغمبتًإليو,ًينتبوًلـًفمماًيدركو,ًكأفًالمعنى,ًليذاًفطفيًأفًعميوًالشيخً"ككاف

اًذلؾًاعتبر ً.(ْ)بيا"ًاهللًحباهًيالتًالكبرلًكمنزلتوًالرفيع,ًلمقاموًبالنسبةًنقصن

                                                           
(ُ)ً ًالجميندًالسيدًمحمدالكحيًكاإلنساف ً,(ُِ)ص: ًناشرالً, ًرقـًًالقاىرةً–ًكالتكزيعًشرنكالًلمطباعةًقباءًدار: بدكف

ًطبعة.
شعيبًاألرنؤكطً قاؿً: (2692أخرجوًأحمدًفيًمسندهًمسندًبنيًىاشـ,ًًمسندًعبدًاهللًبفًالعباس,ًحديثًرقـً)ً(ِ)

ً.حسفًلغيره
ً.(ُْْص:( السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,(ّ)
ً.(ُّْص:( ,المصدرًالسابؽ(ْ)



ُّٕ 

 

ًفظفًكأىموًيخمصوًأفًتعالىًاهللًكعدًتأكؿًًنكحاًنًألفًفيوًليـًحجةًلًكىذاً:"حـزًفباًقاؿ
ًأنوًأيقفًمفًتخميصًنكحًيسأؿًكلـًمأجكراًلكافًأحدًفعموًلكًكىذاًالقرابةًظاىرًعمىًأىموًمفًابنوًأف

ًىناًىاًكليسًكنزعًذلؾًمفًًفتندـًالجاىميفًمفًيككفًأفًعفًيينًذلؾًعمىًفتفرعًأىموًمفًليس
 .(ُ)"البتةًلممعصيةًعمد
  إبراهيم ًا: ثالث

ًًفيكجاءً ًإبراىيـ ًًدعاء ـِ ]قكلو: ي َر ِِل َخىَِٔئتِل َيْقَم افدِّ ٍِ ٌْ ُع َأْن َي َّ  {31}الشعراء:[ َوافَِّذي َأْض

عميوًمفًصفاتًالكماؿًًفيكنحفًلًنعرؼًإلبراىيـًخطيئة,ًكالذلًنعمموًأفًاهللًقدًاتخذهًخميالن,ًكأض
ُٛ ]ًقاؿًاهللًًًماًىكًخميؽًبو ـْ َيْرَؽ ُف ِِف  َوَم َّٕ َٔٚ َوإِ ْٕ َُْْٔٚه ِِف افده ٍَ ِد اْصَى ََ َسُف َوَف ٍْ َٕ َف  ٍِ ـْ َش َّٓ َم ِٜ إِْبَراِهَٔؿ إِ َِّ ـْ ِم َظ

غَ  ِِٚلِ ـَ افهَّ
ِ ًبالمعنىًالذلً,  {210}البقرة:[ أَِخَرِة َد ًليستًخطيئة ًخطيئتو, ًمفًاهللًأفًيغفرًلو كطمبو

نماً ًيستشعرهًًىييتبادرًإلىًالذىف,ًكا  اهلل,ًكأداءًرسالتو,ًنظرناًًفيتفانيوًًفيفسوًمفًقصكرًنًفيما
ً.(ِ)لمكانتوًالسامية,ًكمنزلتوًالرفيعة

ًالشفاعةيذكرًفيًحديثًًكً(ّ)ًاآليةًصريحةًفيًككفًماًكقعًمنوًكافًذنبانًيحتاجًإلىًمغفرةًك
ْسالِم َثالَث كِ  الطكيؿًخطيئتوًكىيًأنوًكذبًثالثًكذباتً" ً.(ْ)"ًْذَباتٍ ِإنٍّي َقْد َكَذْبُت ِفي اإلِْ

ًكلًىكًلًأبداًنًكبيرةًيأتيًلًألنوًالصغائرًإلًعنوًيكفرًلـًًأنوً"كمعمكـًالبر:ًعبدًابفًقاؿ
ً.(ٓ)"ًالكبائرًمفًمعصكمكفًألنيـًاألنبياءًمفًأحد

 يوسف رابعًا: 
َٓ َأْن رَ  قاؿًاهللً ٚ َفْق ْٝ بِِف َوَهؿَّ ِِبَ ْد ََهَّ ََ ىذاًماًيدؿًًفيكليسً {11شػ:}يقُبْرَهَٚن َربِِّف[  أي]َوَف

ًىناً ًبالفاحشة,ًألفًالمقصكدًباليىـٌ ـ  ًقاؿًاهللًًاألذل,ًكالضربًكالقتؿأدنىًدللةًعمىًأفًيكسؼًىى
ْؿ[  ٍٜ بَِرُشقَِلِ

ؾه ُأمَّ ـُ  ْٝ ْ َيَُْٚفقا[   {3}ؽٚؾر:]َوََهَّ قا بََِم ََل كذلؾًأفًامرأةًالعزيزًراكدتوًعفًً{71}افتقبٜ:]َوََهه

                                                           
ً,ًبدكفًرقـًطبعة.القاىرةً–ًالخانجيًمكتبة:ًالناشرً,األندلسيًحـزًابف,ً(ٓ/ًْ)ًكالنحؿًكاألىكاءًالممؿًفيًالفصؿ(ُ)
ً.(ُْْص( السيدًسابؽً,السابؽًالعقائدًً(ِ)
ً.(َُٖ)ص:ًً,ًعمرًاألشقرالرسؿًكالرسالت(ّ)
ً(.ِِٗٔ)حديثًرقـأخرجوًأحمدًفيًمسنده,ًمسندًبنيًىاشـ,ًمسندًعبدًاهللًبفًعباس,ً(ْ)
ًِ)ً,البرًعبدًبفًمحمدًبفًاهللًعبدًبفًيكسؼًعمرًأبك الستذكار(ٓ) ًتحقيؽً(ْٔٗ/ ًعميًمحمدًعطا,ًمحمدًسالـ:

 .ًَََِ–ًًُُِْاألكلى,:ًالطبعةً,بيركتً–ًالعمميةًالكتبًدارً,ًمعكض
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َٓ قتًاألبكاب,ًكدعتوًإلىًنفسيا,ًفاستعصـ,ًكأبى,ًكقاؿًنفسو,ًفغم ُف  َّٕ ـَ َمْثَقاَي إِ ُف َرِبِّ َأْحَس َّٕ َٚذ اهللِ إِ ًَ ]َؿَٚل َم

ُِِح افيَّٚدُِقَن[  ٍْ  .(ُ)  {13}يقشػ:ُي

قاؿًاهللًفاهللًصرؼًعنوًالسكء,ً"ًكءًعنو,ًقاؿًالشيخ:سكيبيفًالشيخًأفًاهللًقدًتكفؿًبصرؼًال
ً َِذفَِؽ ف ـَ َِِهَغ[ ] ٚ اُدْخ َٕ ـْ ِظَبٚدِ ُف ِم َّٕ ْحَنَٚء إِ ٍَ قَء َواف َف َظُْْف افسه ًجميعً {11}يقشػ:َْْكِ ًتتبعنا ًلك كىكذا

ًبالفاحشة,ًلكجدناىاًمفًالكثرةًبحيثًلًيتسعًلياًىذاًالمختصرًأسبابًبراءةًيكسؼً ـٌ ً.(ِ)"مفًاليى

  موسى خامسًا: 

َٜ َظذ ]ًقاؿًاهللً تِِف َوهذا َوَدَخَؾ اْدَِديَْ ًَ ـْ ِصٔ َتتِلِن َهَذا ِم َْ َِْغِ َي ـْ َأْهِِٓٚ َؾَقَجَد ؾِٔٓٚ َرُج ٍٜ ِم َِ ٍْ ِحِغ َؽ

ِْٔف ؿَٚل َهَذا  َِ ََٙ َظ َزُه ُمقشك َؾ ـَ ِه َؾَق ـْ َظُدوِّ تِِف َظَذ افَِّذي ِم ًَ ـْ ِصٔ ِه َؾْٚشَتٌَٚثُف افَِّذي ِم ـْ َظُدوِّ ُف ِم َّٕ ْٔىِٚن إِ ِؾ افنَّ َّ ـْ َظ ِم

ِحُٔؿ )23وف ُمِوؾف ُمبٌِغ )َظُد  قُر افرَّ ٍُ ٌَ ُف ُهَق اْف َّٕ َر َفُف إِ ٍَ ٌَ ْر ِِل َؾ ٍِ ِِس َؾْٚؽ ٍْ َٕ  ُٝ ّْ َِ   { 26:}افَهص[ (26( ؿَٚل َربِّ إِِنِّ َط

سرائيميناًمفًقكمو,ًكىماًيتضارباف,ًًفمكسىًيقكؿًالشيخً" دخؿًالمدينة,ًفكجدًفيياًمصريناًكا 
ً ًأف ًمفًاإلسرائيميإل ًىك ًًالذل ًمقاكمة ًعمى ًقادر ًغير ًضعيؼ ًكقكمو ًفاستغاثًالمصرمشيعتو ,

بيدهًضربةًأصابتًمنوًمقتالن,ًكلـًيقصدًقتموًًالمصرمبمكسى,ًلينقذهًمنو,ًفحدثًأفًضربًمكسىً
نماًقصدًأفًيمنعًعدكانوًعفًأخيو,ًفحدثًالقتؿًالخطأًالذلًلًمؤاخذةًعميوًإلًمفًحيثًعدـً قط,ًكا 

,ًأكلىًمفًكنحكهًمكسى,ًكػًالبشرلًالمستكلًأعمىًفيًىـًلمفًاكلسيمًالتحرلًكالكعىًالكامؿ ًالعـز
ً.(ّ)ً"كالغفرافًالعفكًاهللًمفًطالبناًخطأهًذاكرناًربوًإلىًرجعًكلذلؾ

 .داود سادسًا: 

ُروا اْدِْحراَب ) ] داكدًًفيًيقكؿًاهللً ْهِؿ إِْذ َتَسقَّ ُٖ اخْلَ َب َٕ ُِقا َظذ داوُ 12َوَهْؾ َأتَٚك  َد ( إِْذ َدَخ

ؼِّ َوٓ ُتْنىِْط َواْهِدٕٚ إِ  َْْْٔٚ بِِْٚلَ ْؿ َب ُُ ًٍْض َؾْٚح ُوْٚ َظذ َب ًْ ْػ َخْهَمِن َبٌك َب ْؿ ؿُٚفقا ٓ ََّتَ ُٓ ِزَع ِمْْ ٍَ اِط َؾ ػ َشقاِء افكِّ

ِْٔٓٚ َوَظزَّ 11) ِْ ٍِ ـْ ٌٜ واِحَدٌة َؾََٚل َأ َج ًْ َٕ ًٜ َوِِلَ  َج ًْ َٕ قَن  ًُ ىِٚب )( إِنَّ َهَذا َأِخل َفُف تِْسٌع َوتِْس ْد 13ِِن ِِف اخْلِ ََ ( ؿَٚل َف

                                                           
ً.(ُْٓص:( السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ًً(ُ)
 .(ُْٓص:(السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,(ِ)
 .(ُْٕص:(,درًالسابؽالمصًً(ّ)
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ـَ  ًٍْض إَِّٓ افَِّذي ْؿ َظذ َب ُٓ ُو ًْ ٌِل َب َْٔب َِىِٚء َف ـَ اخْلُ ثِرًا ِم ـَ َجتَِؽ إِػ ًِِٕٚجِف َوإِنَّ  ًْ َٕ َؽ بُِسٗاِل  َّ َِ ُِقا َط ِّ  آَمُْقا َوَظ

ُه َؾْٚشتَ  ََّٕم َؾَتَّْٚ َـّ داُوُد َأ ِِٚلِٚت َوَؿٌِِٔؾ َمٚ ُهْؿ َوَط ًٚ َوَإَٔٚب )افهَّ ُف َوَخرَّ راـًِ َر َربَّ ٍَ ْرٕٚ َفُف ذفَِؽ َوإِنَّ َفُف ِظَْْدٕٚ 11ٌْ ٍَ ٌَ ( َؾ

ـَ َمآٍب ) ً { 13:}ص [(13َفُزْفٍك َوُحْس

"ً ًقاؿ: ًالسابقة ًالشيخًاآلية ًأفًأكرد ًفبعد ًيدؿًعمىًأفًداكد ًما ًليسًفييا ًالقصة قدًًيذه
ىذاً..ًإنوًقضىًبيفًالخصميفًبعدًًفييقاؿًًالعصمةًككؿًماًيمكفًأفًفيعصىًربوًبارتكابًماًينا

ًفيأفًسمعًمفًأحدىما,ًكقبؿًأفًيسمعًمفًاآلخر؛ًكالتعجيؿًبالحكـًقبؿًالستماعًإلىًالطرفيف,ًيعتبرً
ً.(ُ)"ممفًأكتكاًالحكمةًكفصؿًالخطابًداكدًنبيناًكػًينظرًالقضاءًمخالفة,ًكلسيماًإذاًكافًالقاض

 :سميمان سابعًا: 

ِِّٔف َجَسدًا ُثؿَّ َإَٔٚب )]ًسميمافًًفيًيقكؿًاهللًً ْرِش ـُ ْْٔٚ َظذ  ََ َْٔمَن َوَأْف َِ ْد َؾَتَّْٚ ُش ََ ( ؿَٚل َربِّ 31َوَف

ُٚب ) َٝ اْفَقهَّ ْٕ ََّٕؽ َأ ًِْدي إِ ـْ َب ََحٍد ِم ِٕ ٌِل 
ًُِْٚ ٓ َيْْبَ ْٛ ِِل ُم ْر ِِل َوَه ٍِ ً {33:}ص ([33اْؽ

كىكًًكالبتالءًالذلًتعرضًلوًسميمافً"ً:يقكؿفيكضحًالشيخًأفًالبتالءًكافًىكًالمرض,ً
ضعؼًنفسو,ًًفيلًيستطيعًمعوًالحركةًًكافًسببناًًالكرسيالمرضًالذلًجعؿًمنوًجسدناًممقىًعمىً

ًيتجمؿً ًككافًاألجمؿًبو ًالضعؼًالذلًيعترلًالبشرًعادة, ًفتابًإلىًاهللًمفًىذا كضعؼًمقاكمتو,
شكرًاهلل,ًًفييمكفًأفًيككفًقدًحدثًمفًتقصيرًًبالصبرًالجميؿ,ًفسأؿًاهللًعقبًذلؾًأفًيغفرًلوًما

ً.(ِ)"ألحدًمفًبعده,ًفاستجابًاهللًلوًيكسألوًأفًييبوًممكناًلًينبغ

 :محمد ثامنًا: 

بَِؽ[ قال اهلل ًقاؿًاهللً ْٕ ْر فَِذ ٍِ ٌْ َّٓ اهللُ َواْشتَ َٓ إَِفَف إِ ُف  َّٕ ْؿ َأ َِ كظاىرً"ًيقكؿًالشيخ:ً {29}مّد:]َؾْٚظ

بَِؽ  قاؿًاهللًً,ًكأفًعميوًأفًيستغفرًاهلل ذنبناًبأفًلمرسكؿًاآليةً,ًيكىـً ْٕ ـْ َذ َم ِم دَّ ََ َر فََؽ اهللُ َمٚ َت ٍِ ٌْ ]فَِٔ

ًَٔم[  َِ اًضٚ ُمْستَ ِدَيَؽ ِِصَ َْٔؽ َوَُّيْ َِ تَُف َظ َّ ًْ
َر َوُيتِؿَّ ِٕ َٖخَّ ماًًكظاىرًاآلية,ًيفيدًبأفًاهللًغفرًلوً {1}افٍتح:َوَمٚ َت

أنوًمعصكـًقبؿًالبعثةًكبعدىا,ًفقدًعصموًًكالمعركؼًمفًسيرةًرسكؿًاهللًً,أخرتقدـًمفًذنبوًكماًت

                                                           
ًً.(ُْٖص:( السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,(ُ)
 .(ُْٖص:( المصدرًالسابؽًً(ِ)
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ًكافًيميكًغيره,ًألنوًأعدًلحمؿًرسالةًاليدلً ًفمـًيموًكما اهللًتعالىًمفًعبثًالطفكلةًكليكًالشباب,
  .صحيحًكىذاًبالنبكةًالتكميؼًقبؿًمعصكمكفًاألنبياءًأفًيبيفًفالشيخً(ُ)"كالنكر

 
 : فمنها توهم الخطاء مثمةوقد ذكر القرآن أ

َمٚ ـَٚن فَِْبِلٍّ  ]قاؿًاهللًً,ًكقبكلوًالفداء,ًكقدًعتبًاهللًعميوًعتبناًأبكاه:أسرى بدر فياجتهادع  .ُ

ِخَرَة َواهللَُّ َظزِ  ْٔ ْٕٔٚ َواهللَُّ ُيِريُد ا َْرِض ُتِريُدوَن َظَرَض افده ْٕ ـَ ِِف ا قَن فَُف َأرْسى َحتَّك ُيثِْخ ُُ ( 67ٌٔؿ )يٌز َحُِ َأْن َي

ْؿ ؾَِٔم َأَخْذُتْؿ َظذاٌب َظئٌِؿ ) ُُ ـَ اهللَِّ َشَبَؼ دََسَّ ىذهًالحادثة,ًلـًيكفًًففيً.{ }إٍٕٚل[ (68َفْقٓ ـِتٌٚب ِم

يقرًعمىًخطأ,ًًـلًكً,ًألفًالرسكؿًبشيءقضيةًلـًيكحًإليوًفيياًًفيمفًالرسكؿًإلًالجتيادً
نماًعدؿًعماًىكًأحسفًإلىًماًىكًحسف. ًكا 

ىذهًاألعذار,ًليتبيفًلوًمفًىكًصادؽًممفًًبل أعذار المتخمفين عن الغزو دون تمحيصقًأنه .ِ
ِٚذبَِغ[ ًقاؿًاهللًًىكًكاذب َُ َؿ اف َِ ًْ ـَ َصَدُؿقا َوَت َ َفَؽ افَِّذي ْؿ َحتَّك َيَتَبغَّ َٝ ََلُ ْٕ َ َأِذ ٚ اهللُ َظَْْؽ َِل ٍَ ]َظ

 . {13}افتقبٜ:

ككافًاهللًقدًأمرهًبذلؾ,ًليبطؿًً:بنت جحشًزينب من إخفائه أمر زواجه فيله  عتاب اهلل  .3
إنساف؛ًكقدًرفعًاهللًعنوًالحرجًًأممثؿًًاًنيجدًحرجًتقميدناًمفًتقاليدًالجاىمية,ًفكافًالرسكؿً

َْٔؽ َزوْ ]ًبعدًالعتبًاليسير,ًقاؿًاهللً َِ ِْٔف َأْمِسْؽ َظ َِ َٝ َظ ّْ ًَ ْٕ ِْٔف َوَأ َِ َؿ اهللَُّ َظ ًَ ْٕ َِِّذي َأ َُقُل فِ َجَؽ َوإِْذ َت

َمَّ َؿٙ َِ نُٚه َؾ َس َواهللَُّ َأَحؼه َأْن ََّتْ َنك افَّْٚ ِسَؽ َمٚ اهللَُّ ُمْبِديِف َوََّتْ ٍْ َٕ ل ِِف  ٍِ ِؼ اهللََّ َوَُّتْ  َزْيٌد ِمْْٓٚ َوَضرًا َواتَّ

ْؿ إِذا َؿَوْقا  ِٓ ِمَِْغ َحَرٌج ِِف َأْزواِج َأْدِظٔٚئِ ْٗ قَن َظَذ اْدُ ُُ ْل ٓ َي َُ ٓٚ فِ ـَ ْجْٚ َـّ َوَضرًا َوـَٚن َأْمُر اهللَِّ َزوَّ ُٓ ِمْْ

ًُقًٓ ) ٍْ ـْ َؿبُْؾ َوـَٚن أَ 37َم ْقا ِم َِ ـَ َخ َٜ اهللَِّ ِِف افَِّذي ـْ َحَرٍج ؾَِٔم َؾَرَض اهللَُّ َفُف ُشَّْ ْمُر اهللَِّ ( َمٚ ـَٚن َظَذ افَّْبِلِّ ِم

َُْدورًا )  . { }إحزاب[ (38َؿَدرًا َم

َْظّك )2َظَبَس َوَتَقػَّ )]ًقكؿًاهللًً:عتابه في قصه ابن ام مكتوم .ْ ْٕ ( َومٚ ُيْدِريَؽ 1( َأْن جَٚءُه ا

َـّك ) ُف َيزَّ َِّ ًَ رى )3َف ـْ ُف افذِّ ًَ ٍَ ُر َؾَتْْ َـّ ٌْْك )1( َأْو َيذَّ ـِ اْشَت ٚ َم ى )3( َأمَّ َٝ َفُف َتَهدَّ ْٕ َٖ َْٔؽ َأَّٓ 6( َؾ َِ ( َومٚ َظ

ك ) َـّ ـْ جَٚءَك َيْس 7َيزَّ ٚ َم َِ 9( َوُهَق ََيْنك )8ًك )( َوَأمَّ َٝ َظُْْف َت ْٕ َٖ  }عبس {[ (20) ٓل( َؾ

                                                           
ً.(ُْٗص:( ,المصدرًالسابؽًً(ُ)



ُُْ 

 

ًعتبًمفًاهللً ًًفيذا ًفًفحيًلرسكلو ًقريشًفأقبؿًًيطمع ًبعضًصناديد إسالـ
ًاىذهًاألثناءًحضرًًفيعمييـًيدعكىـًإلىًاهلل,ًكىـًينصتكفًلو,ًكيقبمكفًعميوًًك بفًأـًمكتـك

ًًكأخذًيقاطعًالرسكؿ,ًعممؾًاهلل,ًكيكررًذلؾ,ًفكافًالرسكؿًًمماًي,ًكيقكؿًلو:ًعممنً
يضيؽًبيذهًالمقاطعة,ًكيعبسًمفًالضيؽ؛ًكمعًأفًالرجؿًأعمىًلًيبصرًىذاًالعبكس,ًكمعً

 .ذلؾًعاتبوًاهللًفيو

ى )]ًقاؿًاهللًًرانيدغقصة ال .3 ًُزَّ ُْخرى )29َأَؾَرَأْيتُُؿ افلََّت َواْف ْٕ َٜ ا تمؾً {}الن جم [(10( َوَمَْٚة افثَّٚفَِث

فًشفاعتيفًلترجى.ًفيذاًكذبًمحض,ًكافتراءًأحقرًمفًأفًيناقش,ًكليسًً(ُ)رانيؽالغ العال,ًكا 
َّٓ إَِذا ََتََّْك ]فيوًصمةًبيفًىذهًاألكذكبة,ًكبيفًقكؿًاهللً َٕبِلٍّ إِ  َٓ ـْ َرُشقٍل َو ـْ َؿبَِِْؽ ِم َْٚ ِم ِْ َوَمٚ َأْرَش

ََْْٔسُخ اهللُ َّٔتِِف َؾ
ِ َْٔىُٚن ِِف ُأْمْ ََك افنَّ َِلَمٚ  َأْف ِْ َْٔىُٚن ُثؿَّ ُُيُُِْؿ اهللُ َآَيٚتِِف َواهللُ َظٌِِٔؿ َحُِٔؿٌ  ُي ً{31}احلج:[ افنَّ

 .(3) (ِ)فالحؽًماًقالوًالشيخًأنياًكذبوًمفتراه

ًمنيـًتقعًًاألنبياءًأفًتدؿًعمىًآياتكيمكفًأفًيقاؿًأفًمجمكعًماًذكرًالشيخًمفً
 التكبةًكالرجكعًإلىًاهلل.ًمعًسرعةًيياعمًاإلصرارًكعدـًاإلقرارًعدـًمعًالصغائرًبعض

ًفيهلل,ًكافًماًسبؽًذكرهًلًيتعدًاليناتًلًتتناًكأتقاىـًالخمؽ,ًأشرؼًىـًًاألنبياءف
مفًكقكعيـًفيًأمكرًتقعًخطاءًأكًنسيانان,ًفيًغيرًًعلًتمنًالعصمةًذف,ًإيمعًككنيـًمعصكم

فالحديثًاطمؽًً(ْ)التكابكف"ًائيفالخطًكخيرًخطاءًآدـًابفً"كؿًقاؿًرسكؿًاهللًًمكرًالتكميؼ,أ
ًإذًمنيـًانتقاصاًنًالصغائرًفيًاألنبياءًكقكعًتجكيزًفيًليسً,اءالخطاءًعمىًبنيًآدـًدكفًاستثن

ًغيرىـًأماًلألنبياء,ًإلًتثبتًلًالعمماءًاتفؽًكماًكالعصمةًعميو,ًجبمكاًالبشرًطبعًمفًالخطأ
ًميماًكافًالخطاء.ًجائز,ًحقيـًفيًفالخطأًالبشرًمف

                                                           
ًلبياضو,ًبوًسميًكغرنيؽ,ًغرنكؽًكاحدىاًالطير,ًمفًالذككرًالغرانيؽ:ًاألنبارمًابفً,ًقاؿالماءًطيرًمفًالذككرًً(ُ)

 (.ِٖٕ/َُ)الكركيًأنظرًلسافًالعربًىك:ًكقيؿ

 .(ُْٗص:( السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ًً(ِ)
:ًالناشرًاأللبانيًالديفًناصرًمحمدًالرحمفًعبدًأبك:ًالغرانيؽًقصةًلنسؼًالمجانيؽًنصب يمكفًالرجكعًإلى:ًً(ّ)

ًـ.ًُٔٗٗ-ًىػُُْٕ:ًالثالثةًالطبعة:ًالطبعةًاإلسالميًالمكتب

ً.(ِْٗٗ,ًحديثًرقـ)ةًكالرقائؽًكالكرعًعفًرسكؿًاهللًأبكابًصفةًالقيامأخرجوًالترمذمًفيًسننو,ًًً(ْ)



ُِْ 

 

 

 
 



ُّْ 

 

 المطمب الخامس

 الفرد بين المعجزة والكرامة

ً:ًالمعجزةأواًل: 
مرسؿًليقيـًًياألمرًالخارؽًلمعادة,ًالذلًيجريوًاهللًعمىًيدلًنبيعرؼًالشيخًالمعجزةًبقكلو:ً"ًًً

ًً.فيًزمفًالتكميؼً(ُ)"بوًالدليؿًالقاطعًعمىًصدؽًنبٌكتو
ًحسيةًإماًكىيًالمعارضةًعفًسالـًمبالتحدًمقركفًلمعادةًخارؽًأمرًالمعجزةكعرفياًالسيكطيً"ًً

ما ً(.2)"عقميةًكا 
كالمعجزةًبطبيعتياًلًتخضعًلمسنفًالمعركفةًكلًيقكؿًالشيخ"ًكماًكالمعجزةًلًتخضعًلممقيسًًً

ًلً ًكمشيئتو ًكقدرتو ًاهللًكمشيئتو, ًلقدرة ًالمعجزة ًتخضع نما ًكا  ًلممقاييسًالمنطقية, ًكل ًالمطردة لمقكانيف
قنُ ]حدً..ًيتقيدافًبشيءًكلًيحدافًب ُُ َٔ ـْ َؾ ـُ َُقَل َفُف  َٕ ُٚه َأْن  َٕ ٍء إَِذا َأَرْد ََم َؿْقُفَْٚ فَِقْ َّٕ  {40}النحل:[ إِ

(3) . 

لـًيرسؿًكاهللًكأنوًلـًيأتيًرسكؿًإلًكمعوًمفًالمعجزاتًالتيًتثبتًصدؽًدعكاهًيقكؿًالشيخً"ًً
يؤيدًاهللًبياًرسمو,ًلبدًأفًًيالتًتقطعًبأنوًمرسؿًمفًعندهًكىذهًاآلياتًيرسكلن,ًإلًكأيدهًباآلياتًالت

ًكالقكانيفً ًلمعادات ًكخارقة ًلمسنف ًكمخالفة ًكعمكميـ ًطاقاتيـ ًنطاؽ ًكخارج ًالبشر ًمقدكر ًفكؽ تككف
الطبيعيةًالمألكفةًكسميًبالمعجزةًألنياًتعجزًالعقؿًعفًتفسيرىا,ًكماًتعجزًالقدرةًاإلنسانيةًعفًاإلتيافً

ًكاجببمثمي ظيارىا ًالمعجزةًضركرية,ًكا  ًالمعجزات (4) ",ًلكيًتقاـًبياًحجةًاهللًعمىًالناساًنا ًكمفًىذه
كضربًً,كتكقؼًالشمسًليكشعًبفًنكفً,بأمعجزةًإبراىيـًعندماًالقيًفيًالنار,ًكخمؽًعيسىًبدكفً

ً .ًىيًالقرآفًمعجزاتًسيدناًمحمدًالمعجزةًالرئيسيةًلرسكلناًًكمكسىًالبحرً

ً:الكرامةثانيًا: 

                                                           
ً.(ُُٔ)ص::ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالمية(ُ)
,ًإبراىيـًالفضؿًأبكًمحمد:ًتحقيؽ(,ًّ/ًْ)ًالسيكطيًالديفًجالؿًبكرًأبيًبفًالرحمفًعبدً:القرآفًعمـكًفيًاإلتقاف(ِ)

ً.ـًُْٕٗ/ًىػُّْٗ:ًالطبعةًلمكتابًالعامةًالمصريةًالييئة
ً.كالمعراجًالسراء أَظز يقال نهشيخ انسيذ سابق بعُٕاٌ (ُٓٔ)ص::ًالسيدًسابؽعقائدًالسالميةال(ّ)

http://www.ansaralsonna.com/web/play-1660.htmlً

ً.(ُُٔ,)ص:المصدرًالسابؽأنظر:ً(ْ) 



ُْْ 

 

ًاهللًبوًأكلياءهًبماًيظيرًعمىًأيدييـ,ًكليسًمفًشرطياًأفًًيى"ًعرؼًالشيخًالكرامةًبقكلو:ً ماًيكـر
ً.(1)"تككفًخارقةًلمعادة,ًكلًخارجةًعفًمألكؼًالناس

عرؼًالشيخًرشيدًالكرامة,ًفقاؿ:ً"بأنياًاألمرًالخارؽًلمعادةًيظيرًعمىًيدًالعبدًالصالحًكىكًًك
ًبحقكؽًاهللًتعالىًكحقكؽًالعباد ً(2)"مفًيقـك

 ها:بين المعجزة والكرامة مند روافه اهلل تعالى الشي  رحم وضع

ً.تأتيًالمعجزةًمصحكبةًبالتحدمًكتصدرًعفًرجاؿًعرفكاًبالتقكلًكالصالح .ُ
نماًىتأتىًالمعجزاتًبدكفًكسبًألحدًمفًالبشر .ِ آيةًمفًاهللًكحده,ًكمعجزةًلنبيوًيتحدلًًي,ًكا 

 بياًمعارضيو.
ًرضا .ّ ًرشيد ًبكالـ ًالشيخ ًثابت (3)يستدؿ ًالعادات ًمجيكلةًخكارؽ ًفبعضيا ًحقيقة ًكليسًكميا و

السبابًكبعضياًيتعمـًبتعميـًخاصًكيستدؿًعمىًالتنكيـًالمغناطيسي؛ًثـًيقكؿ:ًكمنياًانخداعً
البصرًبالتخيؿًالذلًيحذقوًالمشعكذكف,ًكمنوًماًفعموًسحرةًفرعكفًكمفًانخداعًالسمع,ًفأيفً

حياءًىذاًمفًمعجزاتًاألنبياءًكآياتًالرسؿًأيفًىذاًمفًانشقاؽًالب حرًلمكسىًعميوًالسالـ,ًكا 
ًمفًأصابعًالمكتىًلعيسىً ًالماء ًكنبع ًالسالـ, ًلصالحًعميو ًالصخرة ًمف ًالناقة خراج ًكا  ,

 .؟!!محمدً
كقدًيحدثًبعضًالخكارؽًلمعاداتًعمىًأيدلًبعضًالصالحيفًفيعدًذلؾًمفًالكراماتًكماًكقعً .ْ

ٚ ادِْحَراَب َوَجَد ِظَْْدَهٚ ِرْزًؿٚ  َدَخَؾ ـَِم ]لمسيدةًمريـ,ًكقدًحكىًالقرآفًالكريـًعنياًأنو:ً ِريَّ ـَ ٚ َز َٓ ْٔ َِ َظ

ْرِ ِحَسٍٚب[  ٌَ ـْ َيَنُٚء بِ ـْ ِظِْْد اهللِ إِنَّ اهللَ َيْرُزُق َم ْٝ ُهَق ِم َّٕك فَِؽ َهَذا َؿَٚف  .{37}آل ظّران:َؿَٚل َيٚ َمْرَيُؿ َأ

                                                           
ً.(ُٕٔ)ص:السيدًسابؽالعقائدًالسالمية,ً(ُ)
ً.(ّٕٗ)ص::العقيدةًفيًرضاًرشيدًمحمدًالشيخًمنيجً(ِ)
ًالمكافؽًسنةًألؼًكثمانمائةًً(ّ) ًفيًشيرًجمادلًاألكليًعاـًألؼًكمائتيفًكاثنيفًكثمانيفًلميجرة ًكلد رشيدًعميًرضا

كأنشأًمجمةًالمنارًفيًمدينةًالقاىرةًلوًكخمسةًكستيفًميالديةًفيًقريةًقممكفًإليًالجنكبًمفًطرابمسًسافرًإلىًمصرً
دا,ًعقيدةًالصمبًكالفداءًالكحدةًاإلسالميةً)انظر:ًمشاىيرًعمماءًنجدًمؤلفاتًكثيرةًمنياًتفسيرًالمنارًثالثةًعشرًمجم

-كالنشرًكالترجمةًلمبحثًاليمامةًدار:ًالناشرًالكىابًعبدًبفًالمطيؼًعبدًبفًالرحمفًعبدًكماًبعدىاًِٖٖكغيرىـًص:ً
ً.ً(ـُِٕٗ/ًًىػًُِّٗاألكلى,:ًالطبعةًالرياض



ُْٓ 

 

ًفيًالع .ٓ ًكالزيادة ًاهلل, ًكالتكفيؽًإلىًطاعة ًالستقامة, ًالخمؽًإليًكمفًالكرامة ًكالعمؿًكىداية مـ
 ً.كلكفًمعًذلؾًلًيتحدلًبيا,ًبؿًاألصؿًفيياًاإلخفاءًكالكتماف(1) الحؽ

ً ًالرفاعىكيستدؿًالشيخًبكالـ ًقاؿً(2) الشيخًأحمد إفًاألكلياءًيستتركفًمفًالكرامةً":
ًتبميغً ًبيا ًليتـ ًكاجب ًإظيارىا ًألف ًالمعجزة, ًيخالؼ ًالحيضًكىذا ًدـ ًمف ًالمرأة ًتستتر كما

 .,ًفجزاهًاهللًخيراًنالمعجزةًكالكرامةًبينيـًالتفريؽًفيًالشيخًأحسفًكقد (3) "رسالةال

ً

                                                           
ً.(ُٕٔ)ص:ًالسيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,(ُ)
أبكًالعباسًأحمدًبفًأبيًالحسفًعميًبفًأبيًالعباسًأحمدًالمعركؼًبابفًالرفاعي؛ًكافًرجالنًصالحانًفقيياًشافعيً(ِ)

ًفيًالعراؽًفيًقريةًحسفًبالبطائحًيقاؿًأفًنسبوًيعكدًاليًالماـًًُِٓالمذىب,ًأصموًمفًالعربًكلدًاإلماـًًسنةً ىػ
ً)أًعميً ًالرفاعيةًمفًالصكفية. ًتنتسبًالطريقة ًكفياتًاألعيافًإليو ً(ُُٕ\ُ)الزمافًأبناءًكأنباءنظر: ًالعباسًأبك,
ًإحساف:ًتحقيؽ(,ًىػُٖٔ:ًفيالمتًك,ً)اإلربميًالبرمكيًخمكافًابفًبكرًأبيًبفًإبراىيـًبفًمحمدًبفًأحمدًالديفًشمس
ً.(بيركتً–ًصادرًدار:ًالناشر,ًعباس

ًالسالمية,(ّ) ًسابؽًالعقائد ًالرافعً(,ُٕٔ)ص:السيد ًأحمد ًكالـ ًكجدت ًكتابو ًفي ًفيًالمعارؼي ًالكظائؼًالمحمدية
ًًفي.مصطًافندلًمطبعة,ًالرفاعيًالحسينيًالصيادًأحمد,ً(ُٗ,)ص:الحمدية



ُْٔ 

 

 المبحث الثاني

 في الكتب السماوية الشي  السيد سابدعقيدة 

 
ًكفيوًأربعةًمطالب:

 

 المطمب األول: الكتب السماوية المدونة.

 ة.االمطمب الثاني: تحريف التور 

 نجيل.المطمب الثالث: تحريف اإل 

 مطمب الرابع: القرآن وهدايته لمبشر.ال



ُْٕ 

 

 المطمب األول

 الكتب السماوية المدونة

فًىإفًهللًسبحانوًتعاليـًككصايا,ًأكحاىاًإلىًرسموًكأنبيائوًمنيا:ًماًيقكؿًالشيخً" كتب,ًًفيًديكٍّ
ًٜ َواحِ ًقاؿًاهللًًكمنياًماًلًعمـًلناًبوً..ًفمكؿًنبٌىًرسالةًبمغياًقكمو ُس ُأمَّ َٚن افَّْٚ ـَ َِّٔغ ] َٞ اهللُ افَّْبِ ًَ َدًة َؾَب

قا ؾِِٔف[  ٍُ َِ ِس ؾََِٔم اْختَ َؿ َبْغَ افَّْٚ ُُ َْٔح
ُؿ افَُِتَٚب بَِِٚلؼِّ فِ ُٓ ًَ َزَل َم ْٕ ـَ َوَأ ـَ َوُمِْْذِري ي ِ ]َؾِْ٘ن كقكلوً {123}افبَرة:ُمَبؼِّ

َِِّْٔٚت َواف ـْ َؿبَِِْؽ َجُٚءوا بِٚفَب َب ُرُشٌؾ ِم ذِّ ـُ ْد  ََ ُبقَك َؾ ذَّ ُبِر َوافَُِتِٚب اُدِِْر[ ـَ {281}آل ظّران:زه
 "ً(ُ). 

ألنبياءًقدًاكحىًاهللًالييـًشرائعًكتعاليـًكىيًعبارةًعفًكتبًكصحؼًافبيفًالشيخًأفًالرسؿًًك

ً:كمنياًماًلـًيكتبًكمفًالكتبًالتيًدكنتًكذكرىاًالشيخبًتًًأمًكًيًفًىكًٍّكالكاحًفمنياًماًدًي
نزلت عمى موسى  التيالتوراة  :أوالً 

ً(ِ).ً

ـَ ًاهللًالشيخًبقكؿًًكستدؿ ِذي َِّ قا فِ ُّ َِ ـَ َأْش ٔهقَن افَِّذي ٚ افَّْبِ ُؿ ِِبَ ُُ ُٕقٌر َُيْ ٚ ُهًدى َو َٓ َزْفَْٚ افتَّْقَراَة ؾِٔ ْٕ ٚ َأ َّٕ ]إِ

َداَء[ َٓ ِْٔف ُص َِ ُٕقا َظ ٚ ـَ ـْ ـَِتِٚب اهللِ َو ُيقا ِم ٍِ ٔهقَن َوإَْحَبُٚر بََِم اْشُتْح
ِٕٚ بَّ ]َوَمٚ  ًولًكقكب {11}ادٚئدة: َهُٚدوا َوافرَّ

َزَل افَُِتَٚب افَِّذي َج  ْٕ ـْ َأ ٍء ُؿْؾ َم ـْ ََشْ َزَل اهللُ َظَذ َبَؼٍ ِم ْٕ ُٕقًرا َوُهًدى َؿَدُروا اهللَ َحؼَّ َؿْدِرِه إِْذ َؿُٚفقا َمٚ َأ َٚء بِِف ُمقَشك 

ثًِرا[ ـَ قَن  ٍُ ُف َؿَراضَِٔس ُتْبُدوَِنَٚ َوَُّتْ َٕ ق ُِ ًَ ِس ََتْ {92}إًٕٚم: فَِِّْٚ
 
.  

ككانتًلبنيًإسرائيؿ,ًكالتكراةًًرسكلوًمكسىًًكًهنزلوًعمىًعبدالذمًأًكتابًاهللًالتكراةًف
ًمحرفو,ًقدًأختمطًفيياًالحؽًبكثيرًمفًالباطؿ.ًالمكجكدةًحالياًن

ً:ثانيًا: اإلنجيل الذى نزل عمى عيسى 

ًِ   اهللًالشيخًبقكؿًًستدؿ َْْٔٚ َظَذ َآَثِٚرِهْؿ بِ ٍَّ َُْْٔٚه ]َوَؿ ـَ افتَّْقَراِة َوَآَت ًؿٚ دَِٚ َبْغَ َيَدْيِف ِم ـِ َمْرَيَؿ ُمَهدِّ َٔسك اْب

ََِغ[ تَّ ُّ ِْ ًٜ فِ ـَ افتَّْقَراِة َوُهًدى َوَمْقِظَي ًؿٚ دَِٚ َبْغَ َيَدْيِف ِم ُٕقٌر َوُمَهدِّ ِجَٔؾ ؾِِٔف ُهًدى َو ْٕ  .{16}ادٚئدة: اإِل

                                                           
ً.(ُِِص:( السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ًً(ُ)
ً.(ُِِص:( ,المصدرًالسابؽًً(ِ)



ُْٖ 

 

ةًليحؿًليـًلبنيًاسرائيؿًبعدًالتكراًعيسىًرسكلوًعمىًًوًاهللنزلأالذمًًكتابالًاإلنجيؿًىكًك
ً ًحـر ًالذم ًاهللً(ُ)ًعمييـبعض ًكالـ ًكغيركا ًكانقصكا ًفزادكا ًاإلنجيؿ ًالنصارل  . كبدؿ

 ثالثًا: الزبور الذى نزل عمى داود:

َْْٔٚ َداُووَد َزُبقًرا[ اهللًًالشيخًبقكؿًستدؿ  {33}اإلرساء: ]َوَآَت

بنيًًاهللًأرسموًالىًمفًانبياءًكدا,ًكدًكداكدنزلوًاهللًعمىًرسكؿًالزبكرًىكًالكتابًالذمًأ
ً.اسرائيؿً

ًًرابعًا: صحف إبراهيم وموسى:

ْٖ بَِم ِِف ُصُحِػ ُمقشك )] اهللًًالشيخًبقكؿًستدؿ ْ ُيَْبَّ ( َأَّٓ َتِزُر 37( َوإِْبراِهَٔؿ افَِّذي َوَّفَّ )36َأْم ََل

ُوػ )] قاؿًاهللً : { م}الن ج [(38واِزَرٌة ِوْزَر ُأْخرى ) ْٕ ُحِػ ا ل افهه ٍِ ( ُصُحِػ إِْبراِهَٔؿ َوُمقشك 28إِنَّ َهَذا فَ

  {}إظذ [ (29)

 .القرآن الكريم وهو آخر الكتب السماوية نزوالً  خامسًا:

ًؿٚ دَِٚ َبْغَ َيَدْيفِ ًاهللًًالشيخًبقكؿًستدؿ َزْفَْٚ إَِفَْٔؽ افَُِتَٚب بَِِٚلؼِّ ُمَهدِّ ْٕ ِْٔف  ]َوَأ َِ ًْٚ َظ ِّ
ْٔ َٓ ـَ افَُِتِٚب َوُم ِم

ؿْ  ُُ َْٚ ِمْْ ِْ ًَ ؾٍّ َج ُُ ـَ اَِلؼِّ فِ َٓ َتتَّبِْع َأْهَقاَءُهْؿ َظَمَّ َجَٚءَك ِم َزَل اهللُ َو ْٕ ْؿ بََِم َأ ُٓ َْْٔ ْؿ َب ُُ ًٚجٚ[ َؾْٚح َٓ ًٜ َوِمْْ َظ ً.ً{18}ادٚئدة: َِشْ

ًفيمقترنناًبالحؽًًرآفًالكريـًعمىًالنبيًأفًاهللًأنزؿًالقًأميفسرًالشيخًاآليةًالسابقةًبقكلةً"ً
ىكًايضانًكؿًماًجاءًبو,ًكمصدقناًلماًتقدموًمفًالكتبًاإللييةًالتيًأنزلياًاهللًعمىًاألنبياءًالسابقيف,ًًك

ْؿ ]ًرقيبناًعميياًيقرًماًفيياًمفًحؽ,ًكيبٌيفًماًدخؿًعميياًمفًتحريؼًكتصحيؼ؛ًقاؿًاهللً ُُ َع َف ََشَ

ـِ َمٚ َوَّصَّ  ي ـَ افدِّ َٓ ِم ـَ َو ي قا افدِّ ُّ َْْٔٚ بِِف إِْبَراِهَٔؿ َوُمقَشك َوِظَٔسك َأْن َأؿِٔ َْْٔٚ إَِفَْٔؽ َوَمٚ َوصَّ ُٕقًحٚ َوافَِّذي َأْوَح   بِِف 

ُؿقا ؾِٔفِ  رَّ ٍَ ورى:[ َتَت ً.(ِ)ً{21}الشُّ

                                                           
ً(ُِِص:( العقائدًالسالمية,ًالسيدًسابؽأنظر:ًًً(ُ)
 (ُِٔ)ص:ًسابؽًالسيدًالعقائدًالسالمية,ًً(ِ)



ُْٗ 

 

كمًحتيعفًغيرهًمفًالكتبًالسماكية,ًفيكًًهلقدًتميزًالقرآفًالكريـًبالكثيرًمفًالمزاياًالتيًتميًز
اهللًكحده,ًكاإليمافًاليمافًبمفًًةعمىًخالصةًالتعاليـًاإللييةًالتيًجاءتًفيًالكتبًالسماكيةًالسابق
ً ًبمكاـر ًكالتخمؽ ًالحؽ, ًككجكبًإقامة ًبالجزاء, ًكالتصديؽ ًذكرىاًًاألخالؽبرسمو, ًكما ًأجماليا كيمكف

ًالشيخًرحموًاهلل.

خالدةًالصالحةًلكؿًاألحكاـًالنيائيةًالعتًكضاألحكاـًالعمميةًالسابقةًبالشريعةًاإلسالمية,ًًكًنسخ .2
ًالتكراةًكاإلنجيؿًزمافًكمكاف ,ًلفًالقرآفًالكريـًقدًتضمفًخالصةًالتعاليـًاإللييةًالتيًتضمنتيا

 كسائرًالكتبًالسماكية.

ًأفًتبقىًعمىًالدىر,ًكتخمدًعمىًالزمف,ًًىيالقرآفًً .1 ًليدايةًالبشر,ًأرادًاهللًليا كممةًاهللًاألخيرة
َّٕٚ]قاؿًاهللًًأفًتمتدًإليياًيدًالتحريؼ,ًأكًالتصحيؼ,ًأكًالتغيير,ًأكًالتبديؿفصانياًمفً ـُ  إِ ْح َٕ 

ْفَْٚ زَّ رَ  َٕ ـْ ٚ افذِّ َّٕ ٚؾُِيقنَ  َففُ  َوإِ   . {9:جر}اِل[ َِلَ

حقيقةًمفًحقائقو,ًًأميكـًيصؿًفيوًالعمـًإلىًحقيقةًماًتتعارضًمعًًيلًيتصكرًأفًيأتًكالقرآف .1
ككفًعمؿًاهلل,ًككالـًاهللًكعمموًلًيتناقضافًأبدنا,ًبؿًيصدؽًأحدىماًاآلخر,ًفالقرآفًكالـًاهلل,ًكال

َشُِْرُّيِْؿ َآَيٚتَِْٚ ِِف ]ًكمفًثـًفقدًجاءتًالحقائؽًالعمميةًمصدقةًلماًسبؽًبوًالكتاب,ًتحقيقناًلقكلوً

 ُْ ُف اَِلؼه َأَوََلْ َي َّٕ ْؿ َأ َ ََلُ ْؿ َحتَّك َيَتَبغَّ ِٓ ِس ٍُ ْٕ ٌٔد أََؾِٚق َوِِف َأ ِٓ ٍء َص ؾِّ ََشْ ـُ ُف َظَذ  َّٕ لت:[ ِػ بَِربَِّؽ َأ  .{31}فصِّ

4. ً ًالقرآفً ًاهلل ًسيؿ ًكالحفظًكالفيـ, ًاهللًلمذكر ـٍِر[ ً قاؿ ـْ ُمدَّ ْؾ ِم َٓ ِر َؾ ـْ ْرَآَن فِِذِّ َُ ٚ اف َٕ ْ ْد َيسَّ ََ ]َوَف

 {27}افَّر:
(ُ)

. 

 

 

                                                           
ً(ُِٕص:( المصدرًالسابؽ,ًأنظر:ًً(ُ)



َُٓ 

 

 المطمب الثاني

 ةاتحريف التور 

,ًركفًمفًأركافًاإليماف,ًكقدًأخبرًاهللًأفًفيياًعمىًمكسىًنزلتًًيإفًاإليمافًبالتكراةًالت
َِغَ ]ىدلًكنكرناًكأثنىًعميياًبقكلو:ً تَّ ُّ ِْ ًرا فِ ـْ ًَٔٚء َوِذ ْرَؿَٚن َوِض ٍُ َْْٔٚ ُمقَشك َوَهُٚروَن اف ْد َآَت ََ إلًً {18}إٕبٔٚء:[ َوَف

ًالت ًالتكراة ًًنزلتًعمىًمكسىًًيأفًىذه ًىكًمسمـ ًكما ,ً ًالتكراةًمبوًغيرًمكجكدة ًأما فًالجميع,
ًًك ًكاتب, ًمف ًأكثر ًبكتابتيا ًقاـ ًفقد ًاآلف, ًالتحريؼًفيالمتداكلة ًدخميا ًكقد ًمختمفة, كاشتركاً(ُ)ًأزماف

(ِ)كقتمكاًالنبياءًًقميالًنًاًنبآياتًاهللًثمن
 . 

ً ًلمكسى ًينسبكا ًكلـ ًمكسى ًعصر ًتكتبًفي ًلـ ًاليـك ًالمكجكد ًالتكراة ًإف ًخمسةًًثـ إل
ًالشيخً ًيقكؿ ًى"أصفار, ًليستًكميا ًكأنيا ًالمتداكلة, ًلمتكراة ًالقرآف ًنقد ًدليؿًعمىًصحة تكراةًًيكأكؿ

ً.(ّ)"جعمياًاهللًنكرناًكىدلًالتي,ًمكسىً

التكرةًالمكجكدًعفًالييكدًكالتكرةًالمكجكدةًًاختالؼً,ثـًيبيفًالشيخًاألدلةًالحسيةًعمىًالتحريؼ
"ً ًالشيخ ًيقكؿ ًالكتابًالمقدس, ًالنصارلًفي ًالتعف ًأدلة ًلدلًًحريؼًالحسية,مف ًالمتداكلة ًالتكراة أف

النصارلًتخالؼًالتكراةًالمتداكلةًعندًالييكدًكقدًأثبتًالقرآفًىذاًالتحريؼ,ًكنعىًعمىًالييكدًالتغييرً
ًُ  قاؿًاهللًًكالتبديؿًالذلًأدخمكهًعمىًالتكراة َّ ْؿ َيْس ُٓ َٚن َؾِريٌؼ ِمْْ ـَ ْؿ َوَؿْد  ُُ ِمُْقا فَ ْٗ ًُقَن َأْن ُي َّ َلَم ]َأَؾتَْى ـَ قَن 

قَن[  ُّ َِ ًْ ُِقُه َوُهْؿ َي ََ ِد َمٚ َظ ًْ ـْ َب ُف ِم َٕ ُؾق فيـًتجرأكاًعمىًكتابًاهلل,ًفحرفكهًليخفكاًماًفيوً , {73}افبَرة:اهللِ ُثؿَّ ُُيَرِّ

,ًعندىـًمفًالتكراةًالصحيحة,ًىكًبعضياًفقطًفالذمالتكراة؛ًًفيمفًالحؽ,ًكنسكاًقدرناًمماًذكرىـًاهللًبوً
ًِفِ مِ ]ًقاؿًاهللً ـْ َمَقاِض َِِؿ َظ َُ ُؾقَن اف ـَ َهُٚدوا ُُيَرِّ ً.(ْ)ً{49}النساء:[ ـَ افَِّذي

 . مثمة عمى تحريف التوراةألذكر الشي  بعض اثم 

ًً.كصؼًاهللًبماًلًيميؽًبجاللوًككمالو .ُ

                                                           
ً.(ُِٖ)ص:السيدًسابؽًأنظر:ًالعقائدًالسالمية,ًً(ُ)
 (.ِٓباقةًالزىر,ًالسيدًسابؽ)ص:أنظر:ًً(ِ)

ً.(ُِٖ,)ص:السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ًأنظر:ًً(ّ)
ً.(ُِٖص:)ًالمصدرًالسابؽأنظر:ًًً(ْ)



ُُٓ 

 

ًالتككيفً)ًفيف ًّسفر :ًِِ :)ً22 :ٍد ِمن ا َذا اإِلْنَساُن َقْد َصاَر َكَواحِ  ُهوَ »َوَقاَل الر بُّ اإِللُه
ًًَعاِرًفا اْلَخْيَر َوالش ر  
يعمؽًً .َفَحِزَن الر بُّ َأن ُه َعِمَل اإِلْنَساَن ِفي اأَلْرِض، َوتََأس َف ِفي َقْمِبهِ 6(:ًٔ:ًٔكفيوًأيضانً)

فيؿًيعقؿًأفًىذاًمفًكالـًاهلل؟!ًكىؿًيصحًأفًينسبًإليوًالحزفًالشيخًعمىًىذهًالنصكصًبقكلوً"ً
ً.(ُ)"عممو؟!ًشيءكاألسؼًعمىً

ميؽًمتيف,ًًىفيمسًشرؼًاألنبياء,ًكيتناًجاءًفيًالتكراةًما .7 معًماًليـًمفًعصمةًكمكانةًرفيعة,ًكخي
دعاًاإلسرائيمييفًإلىًعبادةًًزناًبابنتو,ًكىاركفًًأنوًكذاب,ًكأفًلكطناًًفقالكاًعفًإبراىيـً

ًبزكجةًأكريا,ًكسميمافًًالعجؿ,ًكداكدً فيؿًثمةًدليؿًعمىًً,توإرضاءًلزكجًعبدًاألصناـًزنا
(ِ)التحريؼًأقكلًمفًىذا؟!

 

ً ًيعقؿ ًالنقصًكيصؼًأكىؿ ًمفًصفات ًبكتابو ًنفسو ًيصؼًاهلل ًأف ًخمقوًًكنبيائو ًمف صفكتو
ًكاـًمفًالناسًفضالنًعمىًاألنبياءًكالرسؿ.ياًلمعتفعاؿًيستحيًالعاقؿًمفًنسبأوًبيلاحبيـًأًك

ًمفًشرًّاًبأقؿًالييكديةًكليستفيقكؿً"ًيةًليستًأقؿًشرًمفًالنصرانيةديبيفًالشيخًأفًالييًكثـً
ًالشركحًمجمكعةًكىكًكالتممكدًالمحرفةًالتكراةًمفًالمستمدةًفتعاليمياًكأخطرًأكبرًتكفًلـًإفًالمسيحية
ًىذهًتمثؿًالتيًالنصكصًنذكرًأفًكحسبناًشر,ًبكؿًتنضحًكعممائيـًالييكدًيقدسياًالتيًكالتعاليـ
 .(ّ)ً"تعميؽًأمًإلىًتحتاجًلًبحيثًالكضكحًمفًفييًعمييا,ًتعميؽًدكفًالفاسدةًالتعاليـ

ً

                                                           
ً(.ِٓباقةًالزىرًالسيدًسابؽ)ص:ً(ُِٗ)ص:سابؽًالسيدًأنظر:ًالعقائدًالسالمية,ًً(ُ)

ً(ُِٖص:( ,لمصدرًالسابؽاًً(ِ)
(ًِ)ًإليوًالعالـًكحاجةًاإلسالـًمقاؿ"ًًبعنكافًسابؽًالسيدًلمشيخًمقاؿ(ّ)

http://www.ansaralsonna.com/web/play-1664.htmlً



ُِٓ 

 

 المطمب الثالث

 تحريف االنجيل

,ًنزلتًعمىًمكسىًًالتيىكًمثؿًالتكراةًًاإلنجيؿًالذلًنزؿًعمىًعيسىًقاؿًالشيخً"
ًقاؿًاهللًًكالىماًكالـًاهلل,ًكفيياًىدلًكنكر,ًإلًأفًاإلنجيؿًقدًلحقوًماًلحؽًالتكراةًمفًالتحريؼ

ـَ افَّ ] ًَداَوَة َواَوِم ُؿ اْف ُٓ َْْٔ َْٖؽَرْيْٚ َب ُروا بِِف َؾ ِـّ َّٚ ُذ ْؿ َؾَُْسقا َحيًّٚ ِِم ُٓ َٕهٚرى َأَخْذٕٚ ِمٔثَٚؿ  َّٕٚ ـَ ؿُٚفقا إِ ٌْوَٚء إِػ َيْقِم ِذي ْفَب

قَن ) ًُ ُٕقا َيْهَْ ُؿ اهللَُّ بَِم ـٚ ُٓ ِٜ َوَشْقَف ُيَْبُِّئ َٔٚم َِ ْؿ رَ 21اْف ـُ ُْْتْؿ ( يٚ َأْهَؾ اْفُِتِٚب َؿْد جَٚء ـُ  َّٚ ثِرًا ِِم ـَ ْؿ  ُُ ُ َف ُشقُفْٚ ُيبَغِّ

ُٕقٌر َوـِتٌٚب ُمبٌِغ ) ـَ اهللَِّ  ْؿ ِم ـُ ثٍِر َؿْد جَٚء ـَ ـْ  قا َظ ٍُ ًْ ـَ اْفُِتِٚب َوَي قَن ِم ٍُ ً.(ُ)  }املائدة{[ (23َُّتْ

ًًمنيا:ًثـًيذكرًالشيخًأفًىناؾًأدلةًعمىًالتحريؼ
النصارلًاآلف,ًأنياًأربعةًًمناجيؿًالمتداكلةًبأيداألًفيلصحةًالتدليؿًعمىًالتحريؼًًفييك.ًُ

ً.اختيرتًمفًنحكًسبعيفًإنجيالًن
ًِ ًعيسىً. ًسيدنا ًعفًسيرة ًاألناجيؿًتناكلتًالكتابة ًكأسماؤىـًىذه ًمعركفكف, ًكمؤلفكىا ,

ً.مكتكبةًعمييا
ًاألناجيؿًً.ّ ًأفًعقائد ًالمسيحييفًأنفسيـ ًنقاد ًقرر ًالحكارييفًًأمرًًىيكقد بكلسًدكفًسائر

ً.أقربًاألقربيفًإلىًعيسىًًكدكف
,ًكقدًطبعتوًمطبعةًةباريزًنسخةًمفًإنجيؿًبرنابًفيمكتبةًأميرًمفًاألمراءًًفيكقدًكجدًً.ْ

ً.(ِ)ًالمنارًبعدًترجمتوًإلىًالعربية,ًكىكًيخالؼًاألناجيؿًاألربعةًمخالفةًكبيرة
 

دخمكاًفيًالنصرانيةً,ًالذيفًالكثنييفالممكؾًكيبيفًالشيخًأفًالذمًساىـًفيًتحريؼًديفًاهللًىـً
الممكؾًساىـًفيًتحريؼًديفًاهللًكالذمً,ًحيثًيقكؿًالشيخ:"ًكفرضكاًمعتقداتيـًكاضافكىاًإلىًالنصرانية

كنشئكاًعمييا,ًيبتغكفًبذلؾًالماؿً الكثنييفًالذيفًاعتنقكاًكأضافكاًإليياًالخرافاتًالكثنيةًالتيًدرجكاًفييا
ـًالحقةًالتيًجاءًبياًالمسيحًكالثركةًكالجاهًكالشيرةًفضاعتًبذلؾًالتعالي

"(ّ)ً. 
                                                           

 .(ُِٗ:ص( السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ًً(ُ)
ً.(ُِٗص:( ,المصدرًالسابؽًً(ِ)
( 2) إلوه العامل وِاَة اإلسالم مقال " بعنوان سابق السود للشوخ مقالأنظر(ّ)

http://www.ansaralsonna.com/web/play-1663.html 



ُّٓ 

 

ً ًماًكما ًكؿ ًحاكية ًالكتبًالمقدسة ًأف ًمف ًالمسيحيكف ًيزعمو ًأمًعاقؿًصدؽًما ًيتصكر ل
ًقاـًالبرىافًالذمًلًيتطرؽًإليوًالحتماؿًعمىًكذبًىذهً يحتاجًإليوًالبشرًفيًالمعاشًكالمعاد,ًفقد

ً.(ُ)إبطالياًالدعكل,ًكليسًأصدؽًمفًالكاقعًفيًدحضياًكلًأقكلًمنوًفي

 

                                                           
(ًِ)ًإليوًالعالـًكحاجةًاإلسالـًمقاؿ"ًًبعنكافًسابؽًالسيدًلمشيخًمقاؿ(ُ)

http://www.ansaralsonna.com/web/play-1664.htmlً



ُْٓ 

 

 المطمب الرابع

 القرآن وهدايته لمبشر

فًالقرآفًجاءًمؤيدناًلمحؽًالذلًكردًفيًالكتبًالسابقةًكماًسبقتًإليوًاإلشارةًمفًإيقكؿًالشيخً"
عبادةًاهللًكحده,ًكاإليمافًبرسمو,ًكالتصديؽًبالجزاء,ًكرعايةًالحؽًكالعدؿ,ًكالتخمؽًباألخالؽًالصالحة؛ً

يمنناًعميياًكمبينناًماًكقعًفيياًمفًأخطاءًكأغالط,ًكتحريؼًكتصحيؼ,ًكتغييرًالكقتًذاتوًميًفيكىكً
ً (ُ)ً"كتبديؿ ًالمناىجًكيرشدىـًألكـر  .(ِ)المبادئككافًىذاًالقرآفًكافياًبحاجاتًالناس,ًييدييـًألقـك

ذاًانتفتًىذهًاألخطاءًثـًيقكؿً" أدخمياًرجاؿًالديفًعمىًالكتبًالسماكيةًكزكركىاًعمىًًالتيكا 
]ُؿْؾ َيٚ َأْهَؾ افَُِتِٚب ًقاؿًاهللًًسًباسـًاهلل,ًظيرًالحؽ,ًكاستباف,ًكالتقىًالقرآفًمعًالتكراةًكاإلنجيؿالنا

ْؿ[  ُُ ـْ َربِّ ْؿ ِم ُُ ِزَل إَِفْٔ ْٕ ِجَٔؾ َوَمٚ ُأ ْٕ قا افتَّْقَراَة َواإِل ُّ ٔ َِ ٍء َحتَّك ُت قامتياًلً { 68}ادٚئدة:َفْسُتْؿ َظَذ ََشْ تتحقؽًإلًكا 

ً.(ّ)"رىاًمفًالزيؼبعدًتطيي
بًالذمًسممتًاالكتالقرآفًالكريـًفيكًمالذًالبشريةًكىكًًثـًيبيفًالشيخًأفًطريؽًالحقيقةًىي

إفًمفًيبتغىًالحؽ؛ًكيريدًالكصكؿًإلىًالتعاليـًاإللييةًالصحيحة,ًلًً:"الشيخًًمنوًيدًالبشرًحيثًيقكؿ

كسممتًتعاليمو,ًكتمقتوًاألمةًعفًمحمدًفظتًأصكلو,ًيجدًأماموًغيرًالقرآفًالكريـ,ًفيكًالكتابًالذلًحًي
ًًعفًجبريؿ,ً,ًعفًاهللًتعالى؛ًاألمرًالذلًلـًيتكفرًلكتابًمثمو,ًكأنوًالجامعًألسمىًالمبادئ,

كأقكـًالمناىج,ًكخيرًالنظـ,ًكالحافؿًلكؿًماًيحتاجًإليوًالبشرًمفًحيثًالعقائد,ًكالعبادات,ًكاآلداب,ً
ًبخمؽ ًالكفيؿ نو ًكا  ًكالنظـ؛ ًكالحككمةًًكالمعامالت, ًالصالح, ًكالمجتمع ًالفاضمة, ًكاألسرة ًالكامؿ, الفرد

العادلة,ًكالكيافًالقكلًالذلًيقيـًالحؽًكالعدؿ,ًكيرفعًالظمـ,ًكيدفعًالعدكاف؛ًكأنوًالكسيمةًالكحيدةًلتحقيؽً
ُٕقٌر َوـِتٌٚب ُمبٌِغ ) ]قاؿًاهللًً؛الخالفة,ًككراثةًاألرض ـَ اهللَِّ  ْؿ ِم ـُ ُف ( َُّيْدِ 23َؿْد جَٚء َٕ بََع ِرْضقا ـِ اتَّ ي بِِف اهللَُّ َم

ٍٔؿ ) َِ َُِمِت إَِػ افْهقِر بِِْ٘ذِِٕف َوَُّيِْدُّيِْؿ إِػ ِِصاٍط ُمْسَت ـَ افيه ْؿ ِم ُٓ لِم َوَُيِْرُج ً.(ْ)" {}املائدة [ (26ُشُبَؾ افسَّ

                                                           
ًً.(َُّص:( ,ًالسيدًسابؽالميةالعقائدًالسًً(ُ)
ً(.ْٗباقةًالزىر,ًالسيدًسابؽ)ص:ًً(ِ)

ًً.(َُّص:( السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ًً(ّ)
ً.(ُُّص: ( السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ًً(ْ)



ُٓٓ 

 

بوًالركحًًكالخالصة:ًأفًالقرآفًالكريـًىكًأخرًكتبًاهللًنزكلنًكاخرىاًعيدانًبربًالعالميف,ًنزؿ
األميفًناسخًلكؿًكتابًقبموًكمييمفًعميوًفمـًيبقىًًالميفًمفًعندًربًالعالميفًعمىًنبيوًمحمدً

,ًكقدًتكفؿًاهللًبحفظوًدكفًكتابًييتعبدًاهللًبوًسكاه,ًفماًكافًمفًالكتبًالسابقةًفيكًمنسكخًبيذاًالقرآف
ْفَْٚ ااهللًًسائرًالكتبًالسماكيةًقاؿ زَّ َٕ ـُ  ْح َٕ  ٚ َّٕ ٚ َفُف َِلٚؾُِيقنَ ]  إِ َّٕ َر َوإِ ـْ ُف  ] اهللًًكقاؿً{9احلجر: }[ فذِّ َّٕ َوإِ

ـْ َحٍُِٔؿ َْحِٔدٍ  ِف َتِْزيٌِؾ مِّ ٍِ ِْ ـْ َخ ْٖتِِٔف اْفَبٚضُِؾ ِمـ َبْغِ َيَديِِف َوَٓ ِم تُِٚب َظِزيٌز َّٓ َي َُ ً.{41-42:فصلت}ً[َف
 



ُٓٔ 

 

 المبحث الثالث

 أهل الكتابعقيدة الشي  السيد سابد في 

ًفيوًأربعةًمطالب:ًك

 المطمب األول : اليهود وعقاب اهلل لهم.

 المطمب الثاني : اليهود والمسيح عميه السالم.

 المطمب الثالث : اليهود وموقفهم من اإلسالم.

 المطمب الرابع : الثالوث عقيدة وثنية.



ُٕٓ 

 

 المطمب األول

 اليهود وعقاب اهلل لهم

ًمستقالًنًدأفًر ًكتابان ًالييكد ًلمحديثًعف ًًالشيخ ًأسماه ًمفًالييكد ًمجمكعة ًحيثًتناكؿ ًالقرآف؛ في
ًبالييكد ًالمتعمقة ًالييكديةًديفًسماكمًأكحىًبوًاهللًإلىًمكسىً"فًكقدًعرؼًالديانةًفقاؿ المفاىيـ

لـًينيضكاًً–باستثناءًعددًقميؿًمنيـًً–كلكفًبنيًإسرائيؿًً,ليخرجًبنيًإسرائيؿًمفًالظمماتًإلىًالنكر
ً.(ُ)ً"اليموًبؿًكافًمكقفيـًمنوًدائمانًمكقؼًالمتأبيًعفًالحؽًالمعارضًلوبيذاًالديفًكلـًيقيمكاًتع

قبؿًالمسيحًبأقؿًمفًألفيًًالييكدًككافًابناءًيعقكبًًبنكًإسرائيؿ" ثـًعرؼًالييكدًبأنيـً
ً.(ِ)"عاـًكيسمكفًأيضانًبالعبرانييف

ًً"سرائيؿًبقكلوإثـًفسرًكممةً ًأمًعبدًأكًصفكة أكًمياجرًكايؿًكممةًإسرائيؿًمركبةًمفًإسرا
كلقبًيعقكبًبإسرائيؿًعمىًزعميـًفيًسفرًًًيعقكبًبفًإسحاؽًبفًإبراىيـبمعنىًاهللًكىكًلقبً

حتىًباركو,ًفأطمقوًكقاؿًلًيدعىًًإنساف,ًكلـًيقدرًعمىًالتفمتًمنوًألفًاهللًظيرًفيًشكؿًِّالتككيفً
ً.(ّ)ً"اسمؾًفيماًبعدًيعقكبًبؿًإسرائيؿ

ًنصًالتكراة ًىك ًفًكىذا ًجاء ًاإلصحاحً)كما ًالتككيف  َوْحَدُه، ًَْعُلوُب  فَبَِليَ  ً42(ِّيًسفر

وَْسان   َوَصاَرعَهُ 
ِ
 ِف  ًَْعُلوَب  فَْخذِ  ُحق   فَاْْنَلَعَ  فَْخِذِه، ُحقَ  ََضََب  عَلَْيِه، ًَْلِدرُ  لَ  أَهَهُ  َرأَى َولََما42. إلْفَْجرِ  ُطلُوعِ  َحَّت  إ

نْ  أُْطِلُلمَ  لَ : »فَلَالَ . «إلْفَْجرُ  َطلَعَ  كَدْ  أَلهَهُ  ِلْلِِن،أَطْ : »َوكَالَ 42. َمَعهُ  ُمَصاَرَعتِهِ 
ِ
َم؟ َما: »لَُ  فَلَالَ 42. «تَُباِرْنِِن  لَمْ  إ  «إْْسُ

إئِيَل، بَلْ  ًَْعُلوَب  بَْعدُ  َما ِف  إْْسُمَ  ًُْدَعى لَ : »فَلَالَ 42. «ًَْعُلوُب : »فَلَالَ  ْْسَ
ِ
. «َوكََدْرَت  اِس َوإلنَ  للاِ  َمعَ  َجاَهْدَت  أَلهَمَ  إ

ِن : »َوكَالَ  ًَْعُلوُب  َوَسأَلَ 42 ً.ُهنَاكَ  َوَِبَرنَهُ  «إْْسِي؟ َعنِ  تَْسأَلُ  ِلَماَذإ: »فَلَالَ . «ِِبْْسِمَ  أَْخِِبْ

مفًمدينةًًأصميـًمفًالسامييفًكيبدأًتاريخيـًبيجرةًإبراىيـًًشيخًأصكؿًالييكدًبأف"ثـًبيفًال
العراؽًكىيًاآلفًتعرؼًباسـًمغير,ًككافًسببًىذهًاليجرةًالفرارًًأكرًإحدلًمدفًالكمدافًالقديمةًفي

بركفًحكاستقرًإبراىيـًأخيرانًبًً,مفًاألرضًالتيًتعبدًفيياًاألصناـًكالتيًكافًيقدسياًأبكًإبراىيـًكأسرتو
براىيـً ككافًمفًنسموًًًأنجبًإسماعيؿًالتيًتسمىًاآلفًبالخميؿًكقدًماتًبياًكدففًفييا,ًكا 

                                                           
ً.ـََِِ-قًُِّْالثانيةًالقاىرةًالطبعةً-غريبًمطبعة,ًسابؽًالسيد (ٓص:ً( الييكدًفيًالقرآف,ًً(ُ)
 (ٕص:ً( السيدًسابؽ,ًلسابؽالمصدرًاًً(ِ)
ًً(ٕص:ً( الييكدًفيًالقرآف,ًً(ّ)



ُٖٓ 

 

ليوًينسبًاإلسرائيميالعربًالمستع فًكقدًرحمكاًًكربةًكماًأنجبًإسحاؽًكىكًكالدًيعقكبًالممقبًبإسرائيؿًكا 
إلىًمصرًفيًعيدًيكسؼًكمكثكاًفيياًأربعةًقركفًكتناسمكاًككثركاًكقدًلقكاًمفًممكؾًمصرًاضطيادانً

ًمكسىً ًمتفتاحًاًفأرسؿًاهللًإلييـ ًمفًفرعكفًكىكًعمىًاألرجحًرمسيسًالثانيًكابنو لذمًفأنقذىـ
ً.(ُ)ً"غرؽ

فيًًحؿًالييكدًفيًالعيكدًالمختمفةًثـًعرجًعمىًالييكدًكمكسىًاحاكؿًالشيخًأفًيمرًعمىًمًر
كلماًخرجًمكسىًمعًاإلسرائيمييفًإلىًالطكرً"ًزمفًفرعكفًكخركجيـًإلىًاألرضًالمقدسةًكالتيو,ًفقاؿ

مبثًأفًماتًمكسىًفيًالتيوًكبعدًمكثكاًفيوًأربعيفًسنةًكىناؾًأكحىًاهللًإلييـًشريعةًالتكراةًإلًأنوًلـًي
ككافًيتكلىً كفاتوًتكلىًأمرىـًفتاهًيكشعًبفًنكفًكىكًالذمًدخؿًبيـًأرضًكنعافًكىيًاألرضًالمقدسة

 أمكرىـًقضاةًمنيـًثـًحدثتًفتفًأخرجتيـًمفًديارىـًكأبنائيـًبماًاستدعىًأفًيكلكاًعمييـًممككانًمنيـ
اءًبعدهًابنوًسميماف,ًكبعدًسميمافًانقسمتًالمممكةًإلىًفكافًأكؿًممؾًمنيـًطالكتًثـًخمفوًداكد,ًثـًج
ثـًجاءً. سنةًّٖٗسنةًكماًعاشتًييكذاًحكاليًًِٓٓدكلتيًإسرائيؿًكييكذاًكقدًعاشتًإسرائيؿًحكاليً

ً. (ِ)ً"البابميكفًكاآلشكريكفًفدمركىاًتدميرانًفمـًتقـًليـًدكلةًبعد

 .عقاب اهلل لهم

ًبا ًاسرائيؿ ًبني ًالمًزلخصًاهلل ًمف ًالحؽًكثير ًكجية ًليكجيكىـ ًالرسؿ, ًإلييـ ًكأرسؿ ًكالنعـ ايا
ًاهلل ًقاؿ ًكالكماؿ ََٔٚء   كالخير بِ ْٕ ْؿ َأ ُُ َؾ ؾِٔ ًَ ْؿ إِْذ َج ُُ ْٔ َِ َٜ اهللِ َظ َّ ًْ

ِ ُروا ٕ ـُ ْقِمِف َيٚ َؿْقِم اْذ ََ ]َوإِْذ َؿَٚل ُمقَشك فِ

َٚدِ  ًَ ـَ اف ِت َأَحًدا ِم ْٗ ْ ُي ْؿ َمٚ ََل ـُ ٚ َوَآَتٚ ـً ق ُِ ْؿ ُم ُُ َِ ًَ ًتمرد {10}ادٚئدة:َغ[ َوَج تبعكاًاعمىًالحؽًًكًكاكمعًكؿًىذا

 ً.ً(ّ)ىكائيـًكقتمكاًانبياءًاهللًفكافًعقابًاهللًعمييـًأ
شعاؿًالحركبًكقتؿًاألنبياءًكالرسؿً فسادًالخمؽًكا  فبعدًاإلجراـًكاإلفسادًفيًاألرضًبالغدرًكا 

فًكاضحانًعبرًالقركفًفيًعيدًًكرائيميكافًتمردًاإلس كالمصمحيفًككفرىـًباهللًعاقبيـًاهللًعمىًأفعاليـ
ً ًمكسى ًالعظيـ ًمفًًنبييـ ًيديو ًعمى ًكظير ًكاممة ًبشريعة ًليـ ًكأتى ًالظمـ ًمف ًخمصيـ الذم

                                                           
 (ٓص:ً(,ًالسيدًسابؽالييكدًفيًالقرآفًً(ُ)
ًكماًبعدىا(ًَُص:ً(,ر:ًالمصدرًالسابؽانظًً(ِ)

 (ُِص:ً(,السابؽًالمصدرًً(ّ)



ُٓٗ 

 

ً ًلتعاليمو ًكاإلذعاف ًاإليماف ًإلى ًيدعك ًما ًالعادات ًكخكارؽ ًمفًالمعجزات ًالكثنية ًركاسب كانتزاع
ً.(ُ)نفكسيـ

 وهذع بعض ألوان من التمرد :

 فقال: القرآن أخالد بني إسرائيل مع اهلل ومع رسل اهلل بين الشي  من خالل 

ًالكثنييف .ُ ًالقكـ ًىؤلء ًمثؿ ًأصنامان ًليـ ًيجعؿ ًأف ًمكسى ًمف ًيعبدكىاًطمبكا ًاهللًًكي ًيقكؿ
ْؿ َؿُٚفقا َيٚ ُمقَشك قَن َظَذ َأْصٍَْٚم ََلُ ٍُ ُُ ًْ ََٖتْقا َظَذ َؿْقٍم َي ائَِٔؾ افبَْحَر َؾ ٚ بَِبِْل إرِْسَ َٕ ََم  ]َوَجَٚوْز ـَ  ٚ ْؾ َفَْٚ إََِلً ًَ اْج

ُِقَن[  َٓ ْؿ َؿْقٌم ََتْ ُُ َّٕ ٌٜ َؿَٚل إِ ْؿ َآَِلَ  {238}إظراف:ََلُ
(ِ).ً

عجالنًيعبدكنوًمفًدكفًاهللًكيتقربكفًإليوًفًذىبًاليًلقاءًربوًحتىًاتخذكاًأثـًماًلبثًمكسىً .ِ
ِدِه مِ :ًيقكؿًاهللًبكؿًأنكاعًالقربً ًْ ـْ َب َذ َؿْقُم ُمقَشك ِم َ ْؿ ِظْجًل َجَسًدا َفُف ُخَقاٌر َأََلْ ]َواَّتَّ ِٓ ـْ ُحِِِّٔ

ُٕقا َطٚدَِِغ[  ٚ ـَ ُذوُه َو َ َٓ َُّيِْدُّيِْؿ َشبًِٔل اَّتَّ ْؿ َو ُٓ ُّ ِِّ َُ َٓ ُي ُف  َّٕ  {218}إظراف:َيَرْوا َأ
(ّ). 

قاؿًتمردكاًعمىًمكسىًكقالكاًلفًنؤمفًلؾًحتىًنرلًاهللًجيرةًدكفًأفًيحجبوًعناًحجابًثـً .ّ
تُْؿ َتُْْيُروَن[ ]وَ ًاهللً ْٕ ُٜ َوَأ ََ ِٚظ ُؿ افهَّ ُُ ََٖخَذْت َرًة َؾ ْٓ ََٕرى اهللَ َج ـَ َفَؽ َحتَّك  ِم ْٗ ُٕ ـْ  ُتْؿ َيٚ ُمقَشك َف ِْ إِْذ ُؿ

 . {33}افبَرة:

ْقِمِف ] قاؿًاهللًً,دخكلياًفرفضكابدخكؿًاألرضًالمقدسةًًأمرىـًمكسىً .ْ ََ َوإِْذ َؿَٚل ُمقَشك فِ

 َّ ًْ
ُروا ِٕ ـُ ِ َيٚ َؿْقِم اْذ َٚد ًَ ـَ اْف ِت َأَحًدا ِم ْٗ ْؿ َمٚ ََلْ ُي ـُ ٚ َوآَتٚ ـً ق ُِ ْؿ ُم ُُ َِ ًَ ََٔٚء َوَج بِ ْٕ ْؿ َأ ُُ َؾ ؾِٔ ًَ ْؿ إِْذ َج ُُ ْٔ َِ َغ َٜ اهللَِّ َظ

ْؿ َؾَتْْ 10) ـُ وا َظَذ َأْدَبِٚر َٓ َتْرَتده ْؿ َو ُُ َٛ اهللَُّ فَ َت ـَ َٜ افَّتِل  َش دَّ ََ َْرَض اْدُ ْٕ ُِقا ا ـَ ( َيٚ َؿْقِم اْدُخ ي ِِبُقا َخٚرِسِ ََ

ٚ َؾِْ٘ن ََيُْرُجقا 12) َٓ ٚ َحتَّك ََيُْرُجقا ِمْْ َٓ َِ ْدُخ َٕ ـْ  ٚ َف َّٕ ـَ َوإِ ِري ٚ َؿْقًمٚ َجبَّٚ َٓ َّٕٚ ( َؿُٚفقا َيٚ ُمقَشك إِنَّ ؾِٔ ٚ َؾِ٘ َٓ ِمْْ

ُِقَن   . {11:}املائدة[ َداِخ

كبةًمعجمةًفيًالدنياًكانتًعقكبةًاهللًليـًعقكبعدًكؿًماًصدرًمنيـًمفًكفرًكتمردًعمىًاهللً
ًيقكؿًاهلل ُْٖمُروَن :ًً قبؿًاآلخرة ـَ َي ُِقَن افَِّذي ُت َْ ْرِ َحؼٍّ َوَي ٌَ َِّٔغ بِ ُِقَن افَّْبِ ُت َْ ُروَن بَِآَيِٚت اهللِ َوَي ٍُ ُْ ـَ َي ]إِنَّ افَِّذي

                                                           
ً.ً(ُِص:ً(,ًالسيدًسابؽالييكدًفيًالقرآفًً(ُ)
ً.(ِِص:ًالمصدرًالسابؽ)ًً(ِ)
ً.ً(ِّص:ً(,ًالسيدًسابؽالييكدًفيًالقرآف,(ِٓر)ص:أنظر:ًباقةًالزىًً(ّ)



َُٔ 

 

َذاٍب َأفٍِٔؿ[  ًَ ُهْؿ بِ ْ ِس َؾَبؼِّ ـَ افَّْٚ ْسِط ِم َِ لعقكبةًمقصكرةًعمىًجماعةًمعينةًكلـًتكفًىذهًا   {12}آل ظّران:بِٚف

مفًاإلسرائيمييفًبؿًكانتًعقكبةًعامةًليـًكلمفًبعدىـًمفًأبنائيـًالذيفًكرثكاًعنيـًالفسؽًكالطغيافً
ً,نفسيـًكيسمكفًبياًإلىًالكماؿًاإلنسانيأكساركاًفيًالطريؽًالذمًسارًفيوًاآلباءًدكفًأفًيغيركاًمفً

ـْ :ًيقكؿًًكبيذاًفإفًاهللًسبحانوًيصدرًحكموًعمييـًإذ ِٜ َم ََٔٚم
َِ ْؿ إَِػ َيْقِم اف ِٓ ْٔ َِ َـّ َظ َث ًَ َٔبْ َن َربهَؽ َف َٖذَّ ]َوإِْذ َت

قٌر َرِحٌٔؿ[  ٍُ ٌَ ُف َف َّٕ ِٚب َوإِ ََ ًِ يُع اف َذاِب إِنَّ َربََّؽ َفَسِ ًَ ْؿ ُشقَء اف ُٓ  {267}إظراف:َيُسقُم
(ُ)

. 

ًصفكفيـ ًتجميع ًأعادكا ًعديدة ًاألرضًقركف ًفي ًالييكد ًتشتت ًصفكؼًًكبعد ًتفرقت عندما
دكلةًإسرائيؿًًً-فيماًيسمى-كقدًتجمعكاًأخيرايً"ًالمسمميفًكبمساعدةًالغربًالصميبي,ًحيثًيقكؿًالشيخ

ًالعالـًالعربيًالضربةًالقاضيةًثـًيتخذكاًمنوًنقطةً ًأفًيضربكا ًالنطالؽكأرادكاًمفًكراءًتجمعيـًىذا
ً.(ِ)ً"خطكرةًىذاًالتجمعًكافًمفًالكاجبًالتنبيوًإلىًكعمىًالعالـًكموًًلالستيالء

                                                           
ً(ُِص:ً(السيدًسابؽًالييكدًفيًالقرآف,ًً(ُ)
 (ٔص:ً( ,المصدرًالسابؽًً(ِ)



ُُٔ 

 

 المطمب الثاني

 اليهود والمسيح عميه السالم

ًالييكد ًفساد ًعف ًالشيخ ًًتحدث ًفقاؿ" ًشريعتيـ ًعف ًكبعدىـ ًأخالقيـ ًالقركفًكانحطاط تتكالى
ًاسرائيؿًكالسنكات ًًكبني ًالعقيدة, ًفي ًفساد ًمف ًعميو ًىـ ًما ًًكانحطاطعمى ًالخمؽ, فيًًكاعكجاجفي
نييـًىكًجمعًالماؿًكالحرصًعميوًعاهللًكبيعدًعفًتعاليموًككافًأىـًماًيًعفًشريعةًكانحراؼالسمكؾ,ً

بينيـًكبيفًًتكسطكاأمكاؿًالناسًبالباطؿًكالصدًعفًسبيؿًاهللًكماًًكاأكمًفأحبارىـًالذيًإلىًكتجاكزًذلؾ
ةًاهللًكيًيغفرًليـًالذنكبًكالخطاياًككافًىذاًالطابعًالمادمًالذمًصبغًنفكسيـًكحياتيـًالخاصةًكالعام

ًالماديةً ًفيًالحياة ًفيًإنغماسيـ ًسببان ًالطيباتًعمييـًكبعدىـًعفًديفًاهللًككافًذلؾًسببان فيًتحريـ
ًقاؿًاهللعقكبةًليـ ,ًً[ ِـْ َشبِِٔؾ اهلل ِهْؿ َظ ْؿ َوبَِهدِّ ْٝ ََلُ َِّ َِّٔبٍٚت ُأِح ْؿ َض ِٓ ْٔ َِ ْمَْٚ َظ ـَ َهُٚدوا َحرَّ ـَ افَِّذي ٍؿ ِم ِْ َؾبُِي

ثًِرا ًٚ َأفِ  َوَأْخِذِهؿُ  *ـَ ْؿ َظَذاب ُٓ ـَ ِمْْ ٚؾِِري َُ ِْ ٚ فِ َٕ ِس بِْٚفَبٚضِِؾ َوَأْظَتْد ْؿ َأْمَقاَل افَّْٚ ِٓ ِِ ـْ بٚ َوَؿْد ُِنُقا َظُْْف َوَأ [ َٔمً افرِّ

" {290}النساء:
النحراؼًالعقدمًكالسمككيًكالخالقيًكالتشريعيًكافًسببانًفيًأفًاهللًعاقبيـًإذانًىذاًً(ُ)

ًعميوًبعضًالطيبات. ًفحـر

كىـًعمىًًبعثًعيسىً"ًًرحموًاهللًبقكلوًبيفًالشيخًعالقةًالييكدًبنبيًاهللًعيسىًثـً
ًالحاؿًككافًعميوًإ ًالماديةً اءًذلؾًأفًيبيفًأمريفًزىذا أفًيكجييـًإلىًالحياةًالركحيةًبدلنًمفًالحياة

ًفييا ًفبابًاهللًمفتكحًلًكالثانيًالتيًانغمسكا كؿًمفًيطرقوًلًأفًيمغيًالكساطةًبيفًاهللًكبيفًعباده,
َوَرُشقًٓ  ]فيًقكلوً:ًيتكقؼًعمىًراىبًكلًحبرًكأيدهًاهللًبمعجزاتًتقطعًبأنوًرسكؿًاهللًذكرىاًاهللً

ِٜ افىَّْرِ  َْٔئ َٓ ـَ ـَ افىِِّغ  ْؿ ِم ُُ ُؼ َف ُِ ْؿ َأِنِّ َأْخ ُُ ـْ َربِّ ٍٜ ِم ْؿ بِآَي ُُ ُخ ؾِِٔف إِػ َبِْل إرِْسائَِٔؾ َأِنِّ َؿْد ِجْئتُ ٍُ ْٕ َٖ قُن َضْرًا بِِْ٘ذِن اهللَِّ  َؾ ُُ َٔ َؾ

ِخُروَن ِِف  ُِقَن َومٚ َتدَّ ـُ ْؿ بَِم َتْٖ ُُ بُِّئ َٕ َْبَرَص َوُأْحِل اْدَْقتك بِِْ٘ذِن اهللَِّ َوُأ ْٕ َف َوا َّ ـْ َ ْٕ ْؿ إِْن َوُأْبِرُئ ا ُُ ًٜ َف َي َٔ ْؿ إِنَّ ِِف ذفَِؽ  ُُ ُٔقتِ  ُب

ِمَِْغ ) ْٗ ُْْتْؿ ُم ًٚ دِٚ بَ 19ـُ ؿ ْؿ ( َوُمَهدِّ ُُ ـْ َربِّ ٍٜ ِم ْؿ بِآَي ُُ ْؿ َوِجْئُت ُُ ْٔ َِ َم َظ ًَْض افَِّذي ُحرِّ ْؿ َب ُُ ُِحؾَّ فَ ِٕ ـَ افتَّْقراِة َو ْغَ َيَديَّ ِم

قِن ) ًُ قا اهللََّ َوَأضِٔ َُ ٌٔؿ )30َؾٚتَّ َِ ْؿ َؾْٚظُبُدوُه َهَذا ِِصاٌط ُمْسَت ُُ  {}آل ظّران[ ( 32( إِنَّ اهللََّ َرِبِّ َوَربه
"(ِ).ً

                                                           
ً.(ًِٗ)ص:ًالسيدًسابؽًالييكدًفيًالقراف,(ُ)
ً.(ًُّ,)ص:ًالمصدرًالسابؽ(ِ)



ُِٔ 

 

ًلوًألنوأًماًبعثًاهللًعيسىًكعند مؽًالييكدًالقائـًًيدهًبالمعجزاتًالباىراتًتصديقان يعمـًخي
ًاإل ًعمى ًكالتكذيبًكلذلؾًعندما ًمفًنكار ًالطير ًخمؽ ًمعجزة ًأخرلًفكؽ ًمعجزة ًمنو طمبًالحكاريكف

حياءًالمكتىًكاإلخبارًبماًىكًمجيكؿًمفًمطاعميـًكماًيدخركفًفط براءًاألكموًكاألبرصًكا  مبكاًالطيفًكا 
ـَ َمْرَيَؿ َهْؾ َيْسَتىُِٔع َربهَؽ ًمنوًأفًينزؿًعمييـًمائدةًمفًالسماءًيقكؿًاهللً ]إِْذ َؿَٚل اَِلَقاِريهقَن َيٚ ِظَٔسك اْب

ِمِْغ ْٗ ْْتُْؿ ُم ـُ قا اهللَ إِْن  َُ ََمِء َؿَٚل اتَّ ـَ افسَّ َْْٔٚ َمٚئَِدًة ِم َِ َل َظ َؾ * َأْن ُيَْزِّ ـُ ْٖ َٕ ِريُد َأْن  ُٕ َؿ َأْن  َؿُٚفقا  َِ ًْ َٕ ُِقُبَْٚ َو َـّ ُؿ
ئِ َّ ٚ َوَتىْ َٓ ِمْْ

َْْٔٚ مَ  َِ ِزْل َظ ْٕ َْٚ َأ ؿَّ َربَّ ُٓ َِّ ـُ َمْرَيَؿ اف , َؿَٚل ِظَٔسك اْب ـَ ِٚهِدي ـَ افنَّ ٚ ِم َٓ ْٔ َِ قَن َظ ُُ َٕ قُن َفَْٚ ِظٔدًا َؿْد َصَدْؿَتَْٚ َو ُُ ََمِء َت ـَ افسَّ ٚئَِدًة ِم

ًٜ مِ  ٚ َوآَي َٕ فَِْٚ َوآِخِر َوَّ
ؿْ ِٕ ُُ ُد ِمْْ ًْ ْر َب ٍُ ُْ ـْ َي َّ ْؿ َؾ ُُ ْٔ َِ ٚ َظ َُلَ اِزؿَِغ, َؿَٚل اهللَُّ إِِنِّ ُمَْزِّ َٝ َخْرُ افرَّ ْٕ ُبُف  َْْؽ َواْرُزْؿَْٚ َوَأ َؾِِ٘نِّ ُأَظذِّ

َٚدِغَ  ًَ ـَ افْ ُبُف َأَحدًا ِم ًٚ ٓ ُأَظذِّ  {223/221 }ادٚئدة:[ َظَذاب
(ُ)

.ً

ًًر ًالمسيحًعيًأمكلما ًشأف ًعمك ًاهللًًسىًالييكد ًعند ًمف ًبو ًجاء ًالمعجزاتًًكما مف
الييكدًًأمرًًتيًبتعاليـًالتكحيدًكلذلؾًتأمركاًعميو,ًحيثًيقكؿًالشيخ"أعمىًكؿًنبيًيًتحركتًالضغائف

ًأفً أفًأمرًعيسىًسيظيرًكأفًشأنوًسيأخذًفيًالعمكًكالرتفاعًفتحركتًفيًأنفسيـًالضغينةًكحاكلكا
أنوًيمنعًأفًيعطيًالجزيةًلقيصرًًكأنوًيسعىًفيًإفسادًاألمةًً: يةيكقعكاًبوًفادعكاًعميوًالدعاكمًاآلت

ًممؾًك ًمسيح ًأنو ًيدعي ًفأمرً أنو ًعميو ًفمسطيف ًأسبابًغضبًبيالطسًحاكـ ًمف ًالتيـ ككانتًىذه
بمحاكمتوًكتصكرًبعضًاألناجيؿًالمرحمةًالتيًمرًبياًعيسىًفيًىذهًالفترة,ًففيًإنجيؿًمتىًبعدًأفً

ًأفًالمصمكبًىكًغيرًً,كيًيصمبإلىًبيالطسًًكصؼًالقبضًعمىًعيسىًكتسميمو ًيذكر كالقرآف
ُِقُبْٚ ]ًعيسىًفيًذلؾًيقكؿًاهللً ْؿ ُؿ ْرِ َحؼٍّ َوَؿْقَِلِ ٌَ بَِٔٚء بِ ْٕ َ ْٕ ُؿ ا ِٓ ِرِهْؿ بِآيِٚت اهللَِّ َوَؿْتِِ ٍْ ـُ ْؿ َو ُٓ ْؿ ِمٔثَٚؿ ِٓ ِو َْ َٕ َؾبَِم 

ِرِهْؿ َؾل يُ  ٍْ ُُ ْٔٓٚ بِ َِ ٌِْػ َبْؾ َضبََع اهللَُّ َظ ِمُْقَن إَِّٓ َؿِِٔلً )ُؽ تًٕٚٚ َظئًَِم )233ْٗ ْؿ َظذ َمْرَيَؿ ُِبْ ِرِهْؿ َوَؿْقَِلِ ٍْ ُُ ( 236( َوبِ

ـْ ُصبَِّف 
ُبقُه َوفُِ َِ ُِقُه َومٚ َص ـَ َمْرَيَؿ َرُشقَل اهللَِّ َومٚ َؿتَ َْٚ اْدَِسَٔح ِظَٔسك اْب ِْ ٚ َؿَت َّٕ ْؿ إِ َِ َوَؿْقَِلِ ـَ اْخَت ْؿ َوإِنَّ افَِّذي ل ََلُ ٍِ قا ؾِِٔف َف ٍُ

( ًٚ ْٔ َِ ُِقُه َي ِـّ َومٚ َؿَت بَٚع افيَّ ٍؿ إَِّٓ اتِّ ِْ ـْ ِظ ْؿ بِِف ِم ِْٔف َوـَٚن اهللَُّ َظِزيزًا َحًَُِٔم )237َصؽٍّ ِمُْْف َمٚ ََلُ ُف اهللَُّ إَِف ًَ ( 238( َبْؾ َرَؾ

{ }افْسٚء[ 
"(ِ). 

                                                           
ً.(ًّٓ)ص:ًالسيدًسابؽًالييكدًفيًالقراف,(ُ)
ً.(ًّٓ:ًصًالسيدًسابؽًالييكدًفيًالقراف,(ِ)



ُّٔ 

 

ثـًًأيدييـًكرفعوًإليوًتكريماًكتشريفاًنبأفًسمموًمفًبيفًًبقكهًاهللًًلعيسىًتأمرًالييكدًييكأنتًً
نماًتعدلًإيذاؤىـًإلىًالطاىرةًالصديقةًمريـًًكلـًيكفًإيذاؤىـًلعيسىيقكؿًالشيخ"ً قالكاًعنياًًكحدهًكا 

ً.(ُ)بيتاناًعظيمانًكحاربكاًالمسيحًكادعكاًقتمو"

ً

ً

ً

                                                           
ً(ّٓباقةًالزىر,ًالسيدًسابؽ)ص:(ُ)



ُْٔ 

 

 المطمب الثالث

 اليهود وموقفهم من اإلسالم

معًالقبائؿًالعربيةًبالرغـًمفًصالتًالمكدةًالتيًكانتًالييكدًيعيشكفًفيًجزيرةًالعربًكافً
فًقمكبًالييكدًكافًتطفحًبالحقدًكالكراىيةًككانكاًيقكلكفًلالكسًكالخزرجًأتجمعيـًمفًبعضًالقبائؿًالً

ًكاًرًوىؿًزمافًنبيًسكؼًنتبعأأنوً ًيقكمكفًبالدسائسًبيفًالقبائؿًحتيًتبقيًًـكنقتمكـًقتؿًعادو ككانكا
كتمرًاألياـًًيقكؿًالشيخً"ًفًجاءىـًماًلـًيكفًبالحسبافًكىكًبعثةًالنبيًمحمدًالحركبًمشتعمةًكلك

فيًمكةًالمكرمةًبرسالةًعامةًشاممةًليدايةًالناسًجميعانًإلىًاهللًًكاألعكاـًكيرسؿًاهللًرسكلوًمحمدانً
لىًالمنيجًالقكيـًالذمًيصؿًبالبشرًإلىًأقصىًماًقدرًليـًمفًكماؿًمادمًكأدبيًكلكفًقكموًا فًًكلكثنيكا 

ًالرسكؿًعمىًأفً ًحمؿ ًمما ًالرسكؿًكمفًآمفًمعو ًكيضطيدكف ًكيصدكفًعنيا يعرضكفًعفًدعكتو
ًالحانيةًًكفيًالمدينةًيمتقيًالرسكؿًً,يياجرًبدعكتوًإلىًالمدينة بالييكدًفكافًأكؿًعمموًأفًمدًيده

ًالذكر ًأحسف ًنبييـ ًفذكر ًاهللًإلييـ ُف ًقاؿ َّٕ ْر ِِف افَُِتِٚب ُمقَشك إِ ـُ ًّٔٚ[]َواْذ بِ َٕ  ًٓ َٚن َرُشق ـَ ًَِهٚ َو َٚن ُُمْ  ـَ

ـَ َهُٚدوا  كأثنىًعمىًكتابيـ  {32}مريؿ: ِذي َِّ قا فِ ُّ َِ ـَ َأْش ٔهقَن افَِّذي ٚ افَّْبِ ُؿ ِِبَ ُُ ُٕقٌر َُيْ ٚ ُهًدى َو َٓ َزْفَْٚ افتَّْقَراَة ؾِٔ ْٕ ٚ َأ َّٕ ]إِ

ـْ ـِتَ  ُيقا ِم ٍِ ٔهقَن َوإَْحَبُٚر بََِم اْشتُْح
ِٕٚ بَّ َداَء[ َوافرَّ َٓ ِْٔف ُص َِ ُٕقا َظ ٚ ـَ ًاهللًعمييـً {11}ادٚئدة:ِٚب اهللِ َو كذكرىـًبماًمىف 

َُْٚهؿْ  فقاؿًمفًجالئؿًالنعـ ِْ َِّٔبِٚت َوَؾوَّ ـَ افىَّ َة َوَرَزْؿَُْٚهْؿ ِم َؿ َوافْهُبقَّ ُْ ائَِٔؾ افَُِتَٚب َواُِل َْْٔٚ َبِْل إرِْسَ ْد َآَت ََ  َظَذ ]َوَف

َٚدَِغ[  ًَ كتبادؿًمعيـًالمكدةًكالصالةًالطيبةًكعقدًبينيـًكبيفًالمؤمنيفًمعاىدةًآمنيـًفيياً {26ٜ:}اجلٚثٔاف

ً.(ُ)"ًعمىًأنفسيـًكأمكاليـًكأعراضيـًكحرياتيـًكسائرًحقكقيـًالدينيةًكالمدنية
ًالثناءً ًمفًكؿًىذا ًالمسمميفًفيًبالرغـ ًكحفظًحقكقيـًكمشاركة ًبالحسنيًكالمعاىدة كالمعاممة

ًا ًكتبادؿ ًكالمسمميفًالديار ًعمكمان, ًببغضًالعرب ًمسككنو ًزالت ًما ًالييكد ًقمكب ًاف ًال ًبينيـ لمكدة
إلًأفًفًنيايتيـًفيًجزيرةًالعربًقدًاقتربتًيقكؿًالشيخً:ً"ًأخصكصانًلنيـًكانكاًيتصكركفًكيعتقدكفً

ًبسببًالحسدًكانطكائيـًعمىًالمًؤ ًيركفًظيكرًاإلسالـًحتىًبدأتًفتنتيـ ًكادكا ًما دعةًـًكالمخاالييكد
ً ًإذ ًكالخسة ً"إكالخيانة ًالتكراة ًكصفتيـ ًكليذا ًفييـ ًراسخة ًالصفات ًىذه ً"ًًف ًالرقبة ًالغميظ بالشعب

كقاؿًفييـًالقرآفًكىكًمفً " اإلنجيؿً"ًبالخراؼًالضالةً"ًكقاؿًيحيىًفييـً"ًياًأبناءًاألفاعيككصفيـً

                                                           
 .(ّٔ)ص:السيدًسابؽًالييكدًفيًالقراف,(ُ)



ُٔٓ 

 

ـْ ذَ أبمغًماًيكصؼًبوًأشرارًالناسً ْؿ بَِؼٍّ ِم ُُ بِّئُ َٕ ًََؾ ]ُؿْؾ َهْؾ ُأ ِْٔف َوَج َِ َٛ َظ َُْف اهللُ َوَؽِو ًَ ـْ َف ًٜ ِظَْْد اهللِ َم فَِؽ َمُثقَب

بِِٔؾ[  ـْ َشَقاِء افسَّ ٚ َوَأَضؾه َظ ًٕ ٚ َُ َرَدَة َواخَلَِْٚزيَر َوَظَبَد افىَُّٚؽقَت ُأوَفئَِؽ ََشف َم َِ ُؿ اف ُٓ  {60}ادٚئدة:ِمْْ
"(ُ). ً

عميوًاألعداء,ًككانكاًأكؿًالكافريفًبوًمعًأنيـًكفيًعيدًخاتـًالنبييفًجمعكاًلوًاألحزابًكألبكاً
 (ِ)يعرفكنوًكماًيعرفكفًأبناءىـً

ًكالقرآف ًكالنجيؿ ًالتكرة ًفي ًالمذككرة ًالشريرة ًالصفات ًبىٌينىتًًٍىذه ًكفسادًًكالتي ًالييكد, حقيقة
ثالثةًًكالختبارًكالسؤاؿًالمعجزًتارةًنًلخًرأنكاياىـًجعمتيـًيعمنكفًالحربًعميًالسالـًباإلشاعاتًتارةنً

ًيقكؿًالشيخً:ً"ككانتًأفًبدأتًحربًاألعصابًككافًمفً كبالقتؿًبالحجارةًكبالسـًتارةنًرابعةًكغيرىا
ً ظيارًالشماتةًبيـًكً إشاعةًالسكءًعفًالمسمميفمظاىرىا كقدًانتيتً,ًالدسًبالمشاركةًمعًالمنافقيف ا 

ًبانتصاربًالمسمحةًالتيًانتيتًىذهًالحربًالمريرةًباتجاهًاإلسالـًإلىًالتخمصًمنيـًنيائيانًبعدًالحرًك
ـْ حاسـًفمنيـًمفًقتؿًكمنيـًمفًأجمىًعفًجزيرةًالعربً ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب ِم ُروا ِم ٍَ ـَ ـَ  ]ُهَق افَِّذي َأْخَرَج افَِّذي

ـَ  ْؿ ُحُهقُِنُْؿ ِم ُٓ ُت ًَ
ُْؿ َمِٕٚ ِل اَِلْؼِ َمٚ َطَُْْْتْؿ َأْن ََيُْرُجقا َوَطْهقا َأِنَّ َوَّ

ِٕ َتِسُبقا  ِدَيِٚرِهْؿ  ْ َُيْ ُٞ ََل ْٔ ـْ َح ََٖتُٚهُؿ اهللُ ِم اهللِ َؾ

وا َيٚ ُأوِِل إَ  ِمَِْغ َؾْٚظَتِزُ ْٗ َْٖيِدُّيِْؿ َوَأْيِدي اُد ْؿ بِ ُٔقَْتُ َٛ َُيِْرُبقَن ُب ْظ ُِقِِبُِؿ افره فإنيـًكانكاًً{1}اِلؼ:ْبَهِٚر[ َوَؿَذَف ِِف ُؿ

كاًأفًنقضكاًالعيدًكانضمكاًإلىًالمشركيفًكالمنافقيفًضدًبعدًىجرتو,ًثـًلـًيمبثًًاهللقدًعاىدكاًرسكؿً
َْٔقِم ]:ًحزاب,ًفأنزؿًاهللًالمسمميف,ًككقفكاًمحاربيفًليـًفيًغزكةًاأل َٓ بِٚف ِمُْقَن بِٚهللِ َو ْٗ َٓ ُي ـَ  ُِقا افَِّذي َؿٚتِ

ـَ  َٓ َيِديُْقَن ِدي َم اهللُ َوَرُشقُفُف َو ُمقَن َمٚ َحرَّ َٓ ُُيَرِّ ـْ َيٍد أَِخِر َو َٜ َظ ُىقا اجِلْزَي ًْ ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب َحتَّك ُي ـَ افَِّذي اَِلؼِّ ِم

" {19}التوبة:[ َوُهْؿ َصِٚؽُرونَ 
(ّ)

 .ً

نتقـًاهللًمنيـ,ًحينماًسمطًاإذانًىذهًىيًالنتيجةًالطبيعيةًلقكـًأصبحًالغدرًكالخيانةًسجيوًليـًف
لجالءًعفًالمدينةًكقتؿًمفًقىتؿًمنيـ:ًكلكفًالييكدًلـًعبادةًالمقربيفًعمييـًليذيقكىـًأشدًأنكاعًالعذابًبا

ًدكلتيـًالمزعكمةً ًأقامكا ًبماًحصؿًليـًفيًجزيرةًالعربًكجاءًالنتقاـًمفًأىؿًفمسطيفًعندما يتعظكا
ًؼًمفًاألبرياء.لكحربانًقتؿًفيياًاآلفافرغكاًحقدىـًعمييـًتقتيالنًكتشريدانًكحصارانً

                                                           
ً.(ّٖ)ص:ًالسيدًسابؽًالييكدًفيًالقراف,(ُ)
ً(.ّٓباقةًالزىر,ًالسيدًسابؽ)ص:(ِ)

ً(.َٔ,ًباقةًالزىر,ًالسيدًسابؽ)ص:(ُٔٔ/ًِ)ً,ًالسيدًسابؽفقوًالسنة(ّ)



ُٔٔ 

 

قامةًأىمياًكتشريدًاغتصابياًكأفًمسممةًعربيةًضأًرًفمسطيفًباحتالؿًالمرًينتييًكلـ ًدكلةًكا 
ًالجريمةًليكًعميياًإسرائيؿ ًكالعالـ, فًالصييكنيةًالدكلةًقياـًخطكرةًإلىًيفطفًأفًعميوً ًعمىًكا 

ًالمقدسةًاألرضًتصافًكحتىً,ًالمصنكعةًالدكلةًىذهًضدًإيجابيًبعمؿًيقكمكاًأفًخاصةًالمسمميف
ًإليياًكيعكدًالممعكفًالصييكنيًالسرطافًمفًكمياًالمنطقةًركتطيًجاللوًاألقصىًلممسجدًكيبقى

(ُ)العالميفًفيًأعمنوًالذمًاهللًكعدًكيتحقؽً,ًكأمنياًاستقرارىا
 ً. 

عدكًالمسمميفًالمدكدًالذمًيناصبناًكنناصبوًالعداءًالمستمر,ًتعدًً-إسرائيؿً-إف"يقكؿًالشيخً
مرةًأحدًاإلخكةًالفمسطينييفًالذيفًيعممكفًفيًًاآلفًدعاتياًلبثًسمكمياًبيفًالشبابًالمسمـ,ًفقدًقابمت

ًتق ـى كـًحقؿًالتعميـًفقاؿًلي:ًلقدًلقيتًمرةًييكديانًمنكبانًعمىًحفظًكتابًاهللًكأحاديثًالرسكؿًًفسألتو:ًًل
جكـًبو,ًفأنتـًعاطفيكفًتتحكـًفيكـًعكاطفكـ,ًفعندماًنجادلكـًسنمجأًإلىًبيذاًالعمؿ؟ًفقاؿًلي:ًلكيًنحا

ًجا ًبما ًقضيتنا,ًالستشياد ًتؤيد ًالتي ًالعربية ًبعضًاألمثاؿ ًلكـ ًكنذكر ًنبيكـ ًقاؿ ًكبما ًالقرآف ًفي ء
 .(ِ)"بصحتيافتستسممكفًعندئذًلدعكاناًكتؤمنكفً

 

                                                           
(ُ)ًً

-http://www.ansaralsonna.com/web/play آرساء واملعراج أَظز يقال نهشيخ انسيذ سابق بعُٕاٌ

1660.htmlً
ً.(ًَّٖ)ص:,ًالعقيؿالحركةًالسالميةًالدعكةًاعالـمفًًً(ِ)



ُٕٔ 

 

 المطمب الرابع

 الثالوث عقيدة وثنية

ًيكتؼًً ًىذهًًلـ ًالنصارلًكأىـ ًعقائد ًفساد ًبياف ًبؿًعرجًعمى ًكحدىـ ًالييكد ًعقائد ًفساد ًببياف الشيخ
مفًأىـًعقائدىـًكقدًناقشيـًًىيقيدةًالثالكثًالمقدسًكالتيًتبنىًعميياًعقيدةًالنصارلًًكالعقائدًىكًع

ًديفًالنصرانيةًفقاؿً" ًالعقيدةًكبيفًبطالنياًكنسؼًكؿًاألسسًالتيًيقكـًعمييا عقيدةًًالشيخًفيًىذه
ًالثالكثًاألقدس:ً دسً..ً:ًاآلب,ًكالبف,ًكركحًالقىيالمركبًمفًثالثةًأقانيـًًًأمالنصارلًأساسيا

اً كالثالثةًمعًذلؾًإلوًكاحدً,جكاىرًثالثة,ًككؿًجكىرًمنياًمستقؿًعفًاآلخرًىيًك كالتثميثًليسًخاصن
تحديدًلفظةًثالكثًإنو:ً"ًاتحادًًفيدائرةًمعارؼًالقرفًالتاسعًعشرًالفرنسيةًقكلياًًفيبالنصارل,ًجاءً

ضًالدياناتًاألخرل,ًفيقاؿًمثالن:ًعقيدةًالديانةًالنصرانيةًكبعًيثالثةًاشخاصًمتميزةًمككنةًإللوًكاحدًف
(ُ)"ًًاليندم,ًكالثالكثًالنصرانيالثالكثً

. 

 

ً ًًيستدؿثـ ًالعالمة ًبقكؿ ًالشيخ ًمكجكدنا ًالثالكث ًكاف ًنعـ "ً ًكجدل: ًقدماءًًفيفريد ديانة
ًكالثالكثً ًاندثرتًتمؾًالديانةًاآلفً" ًالكطنية,ًكقد ًًاليندمالمصرييفًبالنسبةًآلليتيـ آلفًلدلًامكجكد

ًفيبرىماًثـًًفياليندًكالصيف,ًكىكًأفًالبراىمةًيعتقدكفًأفًالخالؽًتجسدًأكلنًًفيفًمفًالناسًالماليي
كيعتقدًالبكذيكفًأفًاإللوًًاكمً,الثالثيسيفا,ًكيصكركنيـًممتصقيفًإشارةًإلىًىذاًالتجسدًًفيفيشنكًثـً

لشركرًكالذنكب,ًككافًًادًمرارناًعديدةًلتخميصًالعالـًمنتجسًاليندمفيشنكًالذلًىكًأحدًأركافًالثالكثً
ً.(ِ)"بكذاًلممرةًالتاسعةًًفيتجسدهً

ؿًعمىًأفًىذهًالعقائدًكمفًالمعمكـًأفًعقائدًاليندًأسبؽًفيًالكجكدًمفًعقائدًالنصارلًمماًيدل
حقيقةًًفيًىيىذهًالعقيدةًًمستكحاهًمفًعقائدًالشعكبًالكثنيةًالتيًسبقتًالنصرانية,ًحيثًيقكؿًالشيخ"

,ًأكًيشبوًىكًشيئناًآخر:ًقاؿًاهللًشيءخيمةًعمىًديفًاهلل,ًفاهللًمنزهًعفًأفًيشبيوًأمرىاًكثنية,ًكأنياًد
ً ]ُٔع افَبِهُر ِّ

ٌء َوُهَق افسَّ ْثِِِف ََشْ ِّ ـَ َْٔس  قرى:]َف ُف إَْبَهُٚر : كذاتوًفكؽًمتناكؿًالعقكؿ {22}افنه ـُ َٓ ُتْدِر [

َِّىُِٔػ اخَلبِرُ  كلًيجكزًأفًتتركبًذاتوًالمقدسةًمفًأجزاء,ًأكًً{203}إًٕٚم: [َوُهَق ُيْدِرُك إَْبَهَٚر َوُهَق اف

                                                           
ً.(ْٔ)ص:ً,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالمية(ُ)
ً.(ْٔ)ص:ًالمصدرًالسابؽً(ِ)



ُٖٔ 

 

ًَِْم[ خمؽًمفًالمخمكقات:ًًفيتتحدًباألشياء,ًأكًتحؿً َٓ ُُئُِىقَن بِِف ِظ ْؿ َو ُٓ ٍَ ِْ ُؿ َمٚ َبْغَ َأْيِدُّيِْؿ َوَمٚ َخ َِ ًْ ]َي

{220}ضف:
(ُ).ً

ًالتثميثً ًيبيفًأفًعقيدة ًالمسيحًىذا ًالسيد ًتكفًعقيدة أمًنبيًقبموًبؿًىيًعقيدةًكلًًلـ
ًأتباعًالشيطافًلتصبحًعقيدةً ًالبشرًعبرًقركفًبمراحؿًمتعددةًحتىًاكتممتًكصاغيا بشريةًأخترعيا
ًالعقيدةً ًالنصرانيةًمفًأصحابًالدياناتًالكثنيةًىذه ًذلؾًأقتبسًذلؾًالذيفًدخمكا ًالبشرًبعد يديفًبيا

ًىيكعقيدةًالتكحيدًكالتنزيوًًةًيقكؿًالشيخ:"كزرعياًحتىًاصبحتًعقيدةًعندًكؿًأتباعًالعقيدةًالنصراني
يزعمكفًغيرًىذاًمفًالنصارلًلًبرىافًًعقيدةًجميعًاألنبياءًكالرسؿ,ًحتىًالسيدًالمسيحًنفسو,ًكالذيف

نماً ًظنكفًكأكىاـًطرأتًعمييـًمفًالدياناتًالكثنيةًالقديمةًىيليـًمفًالعقؿ,ًكلًسندًليـًمفًالنقؿ,ًكا 
ً ًمكجكدة ًتكف ًلـ ف ًالعيًفيكا  ًكل ًاإلنجيؿ, ًالجديد ًًفيد ًكل ًالرسكلييف, ًاآلباء تالميذىـًًفيأعماؿ

الكاقؼًمعًالتقميد,ًيزعمكفًأفًعقيدةًالتثميثًًياألقربيف,ًإلًأفًالكنيسةًالكاثكليكية,ًكالمذىبًالبركتستنت
,ًىذهًالعقيدةًمفًأدلةًالتاريخًالذلًيريناًكيؼًظيرتًاًنكؿًزمافًرغمًفيكانتًمقبكلةًعندًالمسيحييفً

ًمقتًبياًالكنيسةًبعدًذلؾً..ًنعـًإفًالعادةً التعميدًكانتًأفًيذكرًعميوًاسـًًفيككيؼًنمت,ًككيؼًعى
ًيفيموً ًمدلكلتًغيرًما ًالكمماتًالثالثًكافًليا ًسنريؾًأفًىذه ًكلكننا ًكالبف,ًكالركحًالقدس, اآلب,

فًتالميذًالمسيحًاألكليفًالذلًعرفكاًشخصو,ًكسمع ًكا  كاًقكلو,ًكانكاًأبعدًالناسًعندناًاآلفًنصارلًاليـك
عفًاعتقادًأنوًأحدًاألركافًالثالثةًالمككنةًلذاتًالخالؽًكماًكافً)بطرس(ًأحدًحكارييوًيعتبرهًإلًرجالنً

(ِ)"مكحىًإليوًمفًعندًاهلل
. 

ً ًالذم ًأف ًالعمماء ًكعامة ًالشيخ ًأكيعتقد ًالي ًعقيدةًًانحراؼدل ًعف ًكالنصارل الكنيسة
منياًفيكًصاحبًكؿًالعقائدًالباطمةًالتيًًؿًالنصرانيةًمفًاجؿًالنتقاـالتكحيد)بكلس(ًالييكدمًالذمًدخ

ً)عيسىًًادخمتًالىًالنصرانيةًيقكؿًالشيخ:" ًاألقربيفًلػ ًالتالميذ ًفإنوًخالؼًعقيدة ً)بكلس( (,ًأما
عقؿًساـًمتكلدًمفًاهلل,ًككافًمكجكدناًًأمكقاؿ:ًإفًالمسيحًأرقىًمفًإنساف,ًكىكًنمكذجًإنسافًجديد,ً

يكجدًىذاًالعالـ,ًكقدًتجسدًىناًلتخميصًالناس,ًكلكنوًمعًذلؾًتابعًلإللوًاآلبً".ًثـًقالتًدائرةًقبؿًأفً
تمؾًالعصكرًأفًعقيدةًإنسانيةًعيسىًعميوًالسالـًكانتًعاليةًمدةًًفيالمعارؼًبعدًذلؾ:ً"ًكافًالشأفً

ً.(ّ)"يسةًاألكلىًمفًالييكدًالمنتصريفتككفًالكن

                                                           
ً(ْٔ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالمية(ُ)
ً(ْٔ)ص:ابؽ,ًالسيدًسالعقائدًالسالميةًً(ِ)
ً(ْٔ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةًً(ّ)



ُٔٗ 

 

الكنيسةًمؤمنكفًيعتقدكفًأفًعيسىًىكًالمسيح,ًًفيزمنوًًفيً"ًإنوًكافًقاؿً)جكستيفًمارشير(
ًمفً ًعدد ًنما ًكمما ًذلؾًأنو ًكحدثًبعد ًمفًالناس, فًكافًأرقىًمفًغيره ًكا  ا, ًمحضن ًإنساننا كيعتبركنو

(ُ)ًتنصرًمفًالكثنييفًظيرتًعقائدًجديدةًلـًتكفًمفًقبؿً"
  

بيفًىذاًأفًالبطالفًلًثميثًسياًعقيدةًالتأكبعدًأفًبيفًالشيخًبطالفًعقائدًالنصارلًكعمىًًر
نماًىكًمفًالكضكحًككضكحًالشمسًفيًرابعةًالنيارًكلكفًالتعصبً الذمًًاألعمىيحتاجًاليًدليؿًكا 

إفًبطالفًعقيدةًالتثميثًًإلىًالحؽًحيثًيقكؿًالشيخ"ًيقكدهًعامةًالنصارلًىكًمفًمنعيـًمفًالكصكؿ
ًىكً ًكمعًذلؾًلًأدرلًكيؼًيحرصكفًعمىًما ًتعصبناًكاضحًكضكحًالشمس, ًكيتعصبكفًلو باطؿ,

ًأكًحجةًمفًالمنطؽ؟! ًدكفًسندًمفًالتاريخ, ك ]قاؿًاهللًًأعمى, َّ ًْ ـْ َت
ك إَْبَهُٚر َوَفُِ َّ ًْ َٓ َت  َٚ َؾِِ٘نَّ

ُدورِ  ُِقُب افَّتِل ِِف افهه َُ  .(ِ)ً"{49}احلج:[ اف

ًيةًفقاؿثـًاستشيدًالشيخًبمجمكعوًمفًاألبياتًالشعريةًكالتيًتحاكرًفيياًعقائدًالنصران
لىًًًًًًًًًًًًًًًًًً***************ًًًًًًًًًًًًالنصارلًبيفًلممسيحًعجبنا ً.نسبكهًكالدناًاهللًكا 

ً.صمبكهًقتموًبعدًإنيـًًًًًًًًًًًًًًًًً***************ًًًًًًًًًًًًًًًكقالكاًالييكدًإلىًأسممكه
ً.أبكهًكافًفأيفًفسمكىـًًًًًً***************ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًحقناًيقكلكفًماًكافًفمئف
ً.صنعكهًماًألجؿًفاشكركىـًًًًًًًًًًً***************ًًًًًًًًًًًًًًًًبأذاىـًراضيناًكافًفإف
ذا ً.(ّ)ًغمبكهًألنيـًفاعبدكىـًًًًًًًًًًًًًً***************ًًًًًًًًًًًراضًغيرًساخطناًكافًكا 

ً

ً
 

                                                           
ً(ْٕ)ص:ًالسيدًسابؽًالييكدًفيًالقراف,(ُ)
 (ْٕص:ً,)المصدرًالسابؽ(ِ)
ً(ْٗص:ً),ًالسيدًسابؽالميةالعقائدًالس(ّ)



َُٕ 

 

 الفصل الرابع

 الغيبيات فيالشي  السيد سابد  عقيدة

ًكفيوًأربعةًمباحث:

 .المالئكةعقيدة الشي  السيد سابد في المبحث األول: 

 .الجنعقيدة الشي  السيد سابد في المبحث الثاني: 

 .الروح عقيدة الشي  السيد سابد في المبحث الثالث: 

 .اليوم اآلخرعقيدة الشي  السيد سابد في المبحث الرابع: 



ُُٕ 

 

 المبحث األول

 ي المالئكةعقيدة الشي  السيد سابد ف

ً:كفيوًخمسةًمطالب

 واصطالحًا.المطمب األول : تعريف المالئكة لغة 

 .في الخمد المطمب الثاني: تفاوت المالئكة

 المطمب الثالث: المفاضمة بين صالحي البشر والمالئكة.

 المطمب الرابع: صفات المالئكة.

 أعمال المالئكة. المطمب الخامس:



ُِٕ 

 

 المطمب األول

ة واصطالحاً تعريف المالئكة لغ  

 أواًل: تعريف المالئكة في المغة

ًـيًً:"يقكؿًصاحبًكتابًمقايسًالمغة ًـيًاٍلًمي ًحيحًهًأىٍصؿًهًكىاٍلكىاؼًيًكىالال  مىىًيىديؿًًُّصى ًالش ٍيءًًًًفيًقيك ةًوًعى

,ًجمعًي:ًكالمالئكةًيً(ُ) ذفىتًًٍثيًـ ًاأٍلىٍصًؿ,ًًفيًمىأٍلىؾو قىدًًٍ:فىًقيؿًىًالًسٍتعمىاؿ,ًًلكىٍثرىةًًًىمزتوي,ًحي ًكى ًالياءًيًتحذؼًيًمىمىؾه

ًئؾ:ًفىييقىاؿًي مىالى
ً(ِ).ً

 :صطالحثانيا تعريف المالئكة في اال

ييدرىؾًًيغيرًمحسكس,ًليسًليـًكجكدًجسمانًيعالـًلطيؼًغيب"ً:فيقكؿًًيعرؼًالشيخًالمالئكةًً
كىـًمطيركفًلًيعمـًحقيقتياًإلًاهللًًالتيبالحكاس,ًكىـًمفًعكالـًماًكراءًالطبيعة,ًأكًغيرًالمنظكرةً

ً.(ّ)ً"مفًالشيكاتًالحيكانية,ًكمبرءكفًمفًالميكؿًالنفسية,ًكمنزىكفًعفًاآلثاـًكالخطايا

المالئكةًأجساـًلطيفةًأعطيتًقدرةًعمىًالتشكؿًبأشكاؿًمختمفةًً:"فقاؿًًابفًحجركعرؼً
ً.(ْ)كمسكنياًالسماكات"

ً.(ٓ):"ًجسـًلطيؼًنكرانيًيتشكؿًبأشكاؿًمختمفة"ًفقاؿًكعرؼًالجرجانيً

مكعةًمفًصفاتًالمالئكةًكالتيًيتميزكفًفيياًجكمفًالمالحظًأفًتعريؼًالشيخًكافًشامالىًلم
ًكمجممة.ًبخالؼًالتعريفاتًالسابقةًفييًمختصرةًاألخرلعفًاألجناسً

                                                           
ً.(ُّٓ/ًٓ)ًفارسًابف,ً مقاييسًالمغةمعجـًً(ُ)
ًأحمدًطاىر:ًتحقيؽً,(ّٗٓ/ًْ)األثيرًابفً,ألثرالنيايةًفيًغريبًالحديثًكاً(ُْٖبفًفارسً)ص:ًاً,مجمؿًالمغة(ِ)

 .ـًُٕٗٗ-ًىػُّٗٗ:ًًطبعةً,بيركتً–ًالعمميةًالمكتبة:ًالناشر,ًالطناحيًمحمدًمحمكدً-ًالزاكل
 .(ْٖ)ص:ً,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةً(ّ)
 (َّٔ/ًٔ)ًحجرًلبفًالبارمًفتح(ْ)
ًالكتبًالعمماء,ًدارًمفًالجرجاني,ًتحقيؽ:ًجماعةًالشريؼًالزيفًعميًبفًمحمدًبفًعمي (ِِٗ:ًص)ًالتعريفات(ٓ)

 ـ.ُّٖٗ-ىػًَُّْاألكلى:ًبيركت,ًالطبعةً-العممية



ُّٕ 

 

 المطمب الثاني

في الخمد تفاوت المالئكة  

مفًزادًعفًًيبيفًالشيخًأفًالمالئكةًمتفاكتكفًفيًالخمؽًفمنيـًمفًجعموًاهللًبجناحيفًكمنيـ
األقدارًتفاكتناًلًيعمموًًفيالخمؽ,ًكماًيتفاكتكفًًفيكىـًيتفاكتكفً"ًيقكؿًالشيخًربعأجناحيفًبثالثًاكً

ٍٜ َمْثَْك َوُثَلَث َوُرَبَٚع ]:ًًقاؿًاهلل,ًإلًاهلل ِٜ ُرُشًل ُأوِِل َأْجَِْح َُ ََمَواِت َوإَْرِض َجِٚظِؾ اَدَلئِ ُد هللِ َؾٚضِِر افسَّ ّْ اَِل

ٍء َؿِديرٌ يَ  ؾِّ ََشْ ـُ ِِْؼ َمٚ َيَنُٚء إِنَّ اهللَ َظَذ  فًاهللًجعؿًالمالئكةًأصحابًأجنحة,ًفمنيـًإ  {2ً}فاصر: [ِزيُد ِِف اخَل

مفًلوًجناحاف,ًكمنيـًمفًلوًثالثة,ًكمنيـًمفًلوًأربعة,ًكمنيـًمفًيزيدًعمىًذلؾ؛ًكىذاًمظيرًالتفاكتً
كيبيفًأفًً,(ُ)"ًَلُه ِستُِّماَئِة َجَناحٍ  رََأى ِجْبِريلَ  "ًكالرسكؿًًاألقدارًعندًاهللًكالقدرةًعمىًالنتقاؿًفي

ًاألجنحةًدليؿًالقدرةًعمىًالسرعةً ُِقمٌ ]ًتنفيذًأكامرًاهللًكتبميغًرسالتوًفيكثرة ًْ ٌٚم َم ََ َّٓ َفُف َم [ َوَمٚ ِمَّْٚ إِ

فات: ً.(ِ)"{294}الص 

ًقاؿ ًحيث ًكثير ًابف ًبكالـ ًالشيخ ًإلً":كيستدؿ ًممؾ ًمف ًكما ًمخصكص ًمكضع ًفيًلو
ً ًكمقاماتًالعباداتًلًيتجاكزه,ًكلًيتعداه ًأىٍفًً:ً»قاؿًرسكؿًاهللًالسماكات, ًلىيىا ؽ  ًكىحى ًالس مىاءي أىط ًت

ٌٚم ] :ًثـًقرأ:ًقاؿًاهللًً(ّ),ًليسًفيياًمكضعًقدـًإلًعميوًممؾًراكعًأكًساجدتىًئطً  ََ َّٓ َفُف َم َوَمٚ ِمَّْٚ إِ

ُِقمٌ  ًْ فات:[ َم ً.(ْ)ً "{294}الص 

ليسًكغيرةًمفًًكلًفيًالمنزلةًفمنزلةًجبريؿًًؽًًمًٍالخًىًفيًكاحدةًدرجةًعمىًليسكاًالمالئكةف
ً.المالئكةًفيـًمتفاكتكفًفيًالخمؽًكالمنزلة

                                                           
ًبابًخمؽالًبدءًكتابً,فيًصحيحةًالبخارمأخرجوًً:متفؽًعميو(ُ) ًآميف, ًقاؿًأحدكـ أخرجوًً(ِِّّحديثًرقـ)ً,إذا

ً.(ِِٖ)ً(ُِٖ)ً(َِٖ,حديثًرقـ)كتابًاليماف,ًبابًفيًذكرًسدرةًالمنتيى,ًمسمـًفيًصحيحة
ً.(ٕٖ)ص:السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ًًً(ِ)
(ّ)ً ًفقدً,لبعدًالبحثًفيًكتبًالحديثًلـًأجدًالحديثًبنصوًالكاردًفيًالكتابًبؿًكردًبصيغةًأخًرً أخرجوًأحمدًفيًً

ًلىيًى بمفظً"ً(ُُِٔٓحديثًأبيًذرًالغفارمً,ًحديثًرقـً)ًمسنده,ًمسندًالنصار, ؽ  اًًفييىاًأىط ًتًالس مىاءيًكىحى اًأىٍفًتىًئط ,ًمى
مىؾهًسىاًجدًه مىٍيًوًمى ًعى اًبعىًًإل   ."مىٍكًضعيًأىٍربىًعًأىصى

 .(ّْ/ًٕ)ًالعظيـًالقرآفًتفسيرً كجدتًاستدلؿًالشيخًًبكالـًابفًكثيرًفيًًً(ْ)



ُْٕ 

 

 المطمب الثالث

 المفاضمة بين صالحي البشر والمالئكة

ًيقكؿ" ًحيث ًالمالئكة, ًمف ًأفضؿ ًالبشر ًأف ًاهلل ًرحمو ًالشيخ ًمفًًيبيف ًأفضؿ ًالبشر ًأف كالظاىر
ً"(ُ)المالئكة

 :ما يميب البشر أفضل من المالئكةأن  اهلل عمىدل الشي  رحمه واست

ًإجابةًصحيحة,ًًالتيعجزىـًعفًاإلجابةًعمىًاألسماءًً.ُ ًأجابًآدـ ًبينما ًاهللًعمييـ, عرضيا
دًفيفشرؼًالعمـًالذلًخصوًاهللًبو,ًكامتازًعمييـً  اكيا.ًرمعرفةًاألشياءًكا 

َِّٓٚ ُثؿَّ  وَعل مَ ]:ًقاؿًاهللًًلمالئكةًبالسجكدًآلدـًماًيفيدًتفضيموًعمييـاأمرًاهللً.ًِ ـُ َْشَمَء  ْٕ آَدَم ا

ُْْتْؿ صِٚدؿَِغ ) ـُ ِٓء إِْن  ُٗ َْٖشَمِء ه بِئُقِِن بِ ْٕ ِٜ َؾََٚل َأ َُ ْؿ َظَذ اْدَلئِ ُٓ ّْ 32َظَرَض َِّ َؿ َفْٚ إَِّٓ َمٚ َظ ِْ ََٕؽ ٓ ِظ َتْٚ ( ؿُٚفقا ُشْبحٚ

ُُِٔؿ ) ُِِٔؿ اِْلَ ًَ َٝ اْف ْٕ َؽ َأ َّٕ َُِؿ ؽَ 31إِ ْؿ إِِنِّ َأْظ ُُ ْ َأُؿْؾ َف ْؿ ؿَٚل َأََل ِٓ َْٖشَمئِ َبَُٖهْؿ بِ ْٕ َمَّ َأ َِ ْؿ َؾ ِٓ ْؿ بَِْٖشَمئِ ُٓ بِئْ ْٕ َٛ ( ؿَٚل َيٚ آَدُم َأ ْٔ

قَن ) ُّ ُت ُْ ُْْتْؿ َت ـُ ُؿ َمٚ ُتْبُدوَن َومٚ  َِ َْرِض َوَأْظ ْٕ َمواِت َوا َدَم َؾَسَجُدوا إَِّٓ إِْبَِِٔس ( 33افسَّ ِٔ ِٜ اْشُجُدوا  َُ لئِ َّ ِْ ْٚ فِ ِْ َوإِْذ ُؿ

ـَ ) ـَ اْفُٚؾِِري َزَ َوـَٚن ِم ُْ  . { }البقرة[ (31َأبك َواْشَت

ًفأمة,ًكتركيـًلممعصيةًلًيكمفيـًأدنىًمجاىدة؛ًألنوًلًشيكةًليـًيىًمًٍّبًًنرلًأفًطاعةًالمالئكةًجًً.ًّ
ً ًليـ ًكترؾًًفيفضؿ ًكقكعاالطاعة, ًمنيـ ًذلؾًيقع ًأف ًمع ًينبضًالقمب,ًاًناضطراريًاًنلعصياف, ًكما ,

ً ًالنفس, ًيجاىد ًاإلنساف ًبينما ًالرئتاف؛ ًكتتنفس ًالدـ, ًالشيطاف,ًكيجرل ًكيحارب ًاليكل, كيصارع
ً.(ِ)ًاًنكرىبًاًنتكميؿًنفسو,ًكترقيةًركحوًرغبًفيكيتكمؼًالطاعة,ًكيسعىًجاىدناً

ًالمالئكةًعمىًتخصيصًأكًقيدًبدكفًالبشرًفضؿًاعندمالصكابًًاهللًرحموًالشيخًجانبًلقد
ًاهللًالنعاـًمفًأضؿًكىـًالكراـ؛ًالمالئكةًمفًاهللًعفًأفضؿًكالمنافؽًالكافرًيككفًفكيؼ   قاؿ

                                                           
ً.(ٖٓ)ص:السيدًسابؽالعقائدًالسالمية,ًً(ُ)
ًكماًبعدىاً(ٖٓ,ً)ص:المصدرًالسابؽانظر:ً(ِ)



ُٕٓ 

 

 َٓ ْؿ َأْظُغٌ  ٚ َوََلُ قَن ِِبَ ُٓ ََ ٍْ َٓ َي ُِقٌب  ْؿ ُؿ ِْٕس ََلُ ِـّ َواإِل ـَ اجِل ثًِرا ِم ـَ ََّْؿ  َٓ ٚ جِلَ َٕ ْد َذَرْأ ََ َٓ ]َوَف ْؿ َآَذاٌن  ٚ َوََلُ وَن ِِبَ ُيبِْكُ

ُِقَن[  ٚؾِ ٌَ ِٚم َبْؾ ُهْؿ َأَضؾه ُأوَفئَِؽ ُهُؿ اف ًَ ْٕ َٕٚ ـَ ٚ ُأوَفئَِؽ  قَن ِِبَ ًُ َّ ً  {279}إظراف:َيْس

يذكرًشارحًالطحاكيةًأنوًينسبًإلىًأىؿًالسنةًتفضيؿًصالحيًالبشرًكاألنبياءًفقطًعمىًًكًً
لمالئكة,ًكأتباعًاألشعرمًعمىًقكليف,ًمنيـًمفًيفضًاألنبياءًكاألكلياء,ًالمالئكة,ًكأفًالمعتزلةًيفضمكفًا

ًالمالئكة ًإلىًتفضيؿ ًميؿ ًكحكيًعفًبعضيـ ًفيًذلؾًقكلن, ًكلًيقطع ًيقؼ, ًمف ًاستدؿً(ُ)كمنيـ كقد
ًعمىًالتفضيؿًً ًكيستدؿًأيضان ًبالسجكد, ًأمركا ًلما ًفمكلًفضمو ًآلدـ, ًبالسجكد الشيخًبأمرًاهللًلممالئكة

طاعةًالمالئكةًجبمية,ًكتركيـًلممعصيةًلًيكمفيـًأدنىًكًعفًعمـًاألسماء,ًيفًسأليـًاهللًبالعمـًح
ًمجاىدة؛ًألنوًلًشيكةًليـ.

ًابفًتيميةً ًذكره ًقيؿًفيًالمسألةًما أفًصالحيًالبشرًأفضؿًباعتبارًكماؿًالنياية,ًً"كأفضؿًما
تًالعال,ًكحياىـًالرحمف,ًكخصيـًبمزيدً,ًكسكنكاًالدرجافيكذلؾًإنماًيككفًإذاًدخمكاًالجنة,ًكنالكاًالزل

كالمالئكةًًقربو,ًكتجمىًليـ,ًيستمتعكفًبالنظرًإلىًكجيوًالكريـ,ًكقامتًالمالئكةًفيًخدمتيـًبإذفًربيـ
أفضؿًباعتبارًالبداية,ًفإفًالمالئكةًاآلفًفيًالرفيؽًاألعمى,ًمنزىكفًعٌماًيالبسوًبنكًآدـ,ًمستغرقكفً

ً ًكلًريبًأفًىذه ًالرب, ًرامً(ِ)ًراألحكاؿًاآلفًأكمؿًمفًأحكاؿًالبشفيًعبادة ابفًً(ّ)ابفًالقيـكىذا
ً.كىكًالراجحًكاهللًاعمـ(ْ)عثيميفً

 

                                                           
ً(َُّ:ًص)ً:ًابفًابيًالعزًالطحاكيةًشرحانظر:ًًً(ُ)
 .(ّّْ/ْ):ًابفًتيميةمجمكعًالفتاكل(ِ)
ً.(ُّٔ/ّ)ً:ًابفًالقيـبدائعًالفكائد(ّ)
 (.ُِٖ/ًُمجمكعًفتاكلًكرسائؿًالعثيميفً)(ْ)



ُٕٔ 

 

 المطمب الرابع

 صفات المالئكة

 

 ومنها: عدة صفات لممالئكة ال يتصف فيها البشر رحمه اهلل يذكر الشي 

ًلً .ُ ًيأكمكف, ًكل ًالشيخًينامكفكلًيشربكف, ًكال"ًيقكؿ ًليسكا ًكيشربكف,ًكالمالئكة ًيأكمكف, بشر:
نماًىـًعالـًآخر,ًقائـًبنفسو,ًكمستقؿًبذاتو  .(ُ)"ًكينامكف,ًكيتصفكفًالذككرةًأكًاألنكثة؛ًكا 

 .الذككرةًأكًاألنكثةبيتصفكفًكلً .2

كليـًقدرةًعمىًأفًيتمثمكاًبصكرًبشرية,ًكغيرىاًمفًالصكرً"ًالشيخ:ليـًقدرةًعمىًالتشكؿًيقكؿً .ّ
ْر ِِف افَُِتِٚب ]ً صكرةًبشريةًقاؿًاهللًفييدةًمريـًمتمثالنًالحسية,ًفقدًجاءًجبريؿًإلىًالس ـُ َواْذ

ًّٔٚ
ؿِ ٚ ََشْ ًٕ ٚ َُ ٚ َم َٓ

ـْ َأْهِِ َتبََذْت ِم ْٕ ا *َمْرَيَؿ إِذِ ا ٚ َبَؼً ثََّؾ ََلَ َّ ٚ ُروَحَْٚ َؾتَ َٓ ْٔ َْٚ إَِف ِْ َْٖرَش ـْ ُدوِِنِْؿ ِحَجًٚبٚ َؾ َذْت ِم َ َؾَّٚتَّ

ٚ ً {21}مريم:[ َشِقيًّ ًجماعة ًكدخمت ًإبراىيـ ًسيدنا ًعمى ًإليوًًفيمنيـ ًيحممكف ًآدمييف صكرة

ى َؿٚفُقا َشَلًمٚ َؿَٚل ]ًالبشرل,ًكظنيـًضيكفناًفقدـًإلييـًالطعاـ: َْٚ إِْبَراِهَٔؿ بِٚفُبْؼَ ُِ ْد َجَٚءْت ُرُش ََ َوَف

ًِْجٍؾ َحِْٔذٍ  َٞ َأْن َجَٚء بِ ً. {99}هود: [َشَلٌم َؾََم َفبِ

كماًخمؽًآدـًمفًطيف,ًككماًخمؽًالجاٌفًمفًنار؛ًركلًمسمـًعفًكالمالئكةًخمقيـًاهللًمفًنكر,ً .4
مؽًالجاٌفًمفًمارجًمفًنار,ً»قاؿ:ً أفًرسكؿًاهللًًعائشةً ًمقتًالمالئكةًمفًنكر,ًكخي خي

مؽًآدـًمماًكصؼًلكـ  .(ِ)ً«كخي

(ّ)ًكمسكنيـًالسماء,ًكينزلكفًمنياًبأمرًاهلل .5
 . 

                                                           
ً.(ْٖ)ص:ًالسيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ً(ُ)
 .(ِٔٗٗفرقة,)حديثًرقـًأخرجوًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًالزىدًكالرقائؽ,ًبابًفيًأحاديثًمتًً(ِ)
ً.(ٖٓ)ص:ًالسيدًسابؽًانظر:ًالعقائدًالسالمية,(ّ)



ُٕٕ 

 

شئكفًًفيركتو,ًكالقياـًبأكامره,ًكىـًيتصرفكفًالطاعةًالتامةًهلل,ًكالخضكعًلجبلًيعصكفًاهللًًك .6
ًلًيقدركفًعمىً ًكىـ ًممكو, ًيدبرًبيـ ًاهللًكمشيئتو,ًكىكًسبحانو ًبإرادة مفًتمقاءًًشيءالعالـ

َمُرونَ ]ًأنفسيـ: ْٗ ُِقَن َمٚ ُي ًَ ٍْ ْؿ َوَي ِٓ ـْ َؾْقؿِ ْؿ ِم ُ ًاهلل  {30}النحل:[ََيَُٚؾقَن َرِبَّ َٓ   كلًيعصكف [

ُهقَن اهللَ مَ  ًْ َمُروَن[َي ْٗ ُِقَن َمٚ ُي ًَ ٍْ  .{9}الت حريم: ٚ َأَمَرُهْؿ َوَي

َقاَل: " ِإَذا َقَضى الم ُه اأَلْمَر ِفي الس َماِء،  ، َيْبُمُغ ِبِه الن ِبي  َعْن َأِبي ُهَرْيَرةَ  ":ًرسكؿًقاؿ
ْمِسَمِة عَ  : َوَقاَل َغْيُرُع:  -َمى َصْفَواٍن َضَرَبِت الَماَلِئَكُة ِبَأْجِنَحِتَها ُخْضَعاًنا ِلَقْوِلِه، َكالسٍّ َقاَل َعِميٌّ

َفِإَذا ُفزٍَّع َعْن ُقُموِبِهْم، َقاُلوا: َماَذا َقاَل َربُُّكْم، َقاُلوا ِلم ِذي َقاَل: الَحد ، َوُهَو  -َصْفَواٍن َيْنُفُذُهْم َذِلَك 
 .(ُ)"ًالَعِميُّ الَكِبيرُ 

ُد ]  قاؿً(ِ)ألقدارًتفاكتناًلًيعمموًإلًاهللاًفي,ًكماًيتفاكتكفًتفاكتًالمالئكةًفيًالخمؽ .ٕ ّْ اَِل

ٍٜ َمْثَْك َوُثَلَث َوُرَبَٚع َيِزيُد ِِف  ِٜ ُرُشًل ُأوِِل َأْجَِْح َُ ََمَواِت َوإَْرِض َجِٚظِؾ اَدَلئِ ِؼ َمٚ َيَنُٚء  هللِ َؾٚضِِر افسَّ ِْ اخَل

ٍء َؿِديرٌ  ؾِّ ََشْ ـُ  . {2}فاصر:[ إِنَّ اهللَ َظَذ 

ًًاًنلشيخًبعضذكرًاًك ًمفًنكرًخمقيةًمفًحيثًمادةالمفًصفاتًالمالئكة ًأنيا كأفًليـًًخمقيـ
ًفمنيـ ًلًأكًثالثة,ًلوًمفًكمنيـًجناحاف,ًلوًمفًأجنحة ًالمالئكة ًأف ًالشيخ ًاشار ًكقد ًأربعة,

ًعفًتحدثًكاألنكثة,ًككذلؾًلًيحتاجكفًإلىًطعاـًكشرابًكماًتحتاجًالبشرًثـًبالذككرةًيكصفكف
ً.التشكؿًكتحدثًعفًعصمتيـالقدراتًعمىً

كخمقيـًمتقدـًعمىًخمؽًاإلنساف,ًكقدًأخبرىـًكيبيفًأفًخمقيـًمتقدـًعمىًخمؽًالبشرًفيقكؿً:"ً
ُؾ ]ًاألرضًفياهللًبأنوًسيخمفوًكيجعموًخميفةً ًَ ًٜ َؿُٚفقا َأََتْ ٍَ ِٜ إِِنِّ َجِٚظٌؾ ِِف إَْرِض َخِِٔ َُ َلئِ َّ ِْ َوإِْذ َؿَٚل َربهَؽ فِ

ـْ يُ  ٚ َم َٓ قنَ ؾِٔ ُّ َِ ًْ َٓ َت ُؿ َمٚ  َِ ُس َفَؽ َؿَٚل إِِنِّ َأْظ ََدِّ ُٕ ِدَك َو ّْ َسبُِّح بَِح ُٕ ـُ  ْح َٕ َمَٚء َو ُؽ افدِّ ٍِ ٚ َوَيْس َٓ ِسُد ؾِٔ  {10}البقرة:[ ٍْ

ـْ َْحٍَ٘ َمْسُْقنٍ ] يضاًنأوقال  َِْهٍٚل ِم ـْ َص ا ِم ِٜ إِِنِّ َخٚفٌِؼ َبَؼً َُ َلئِ َّ ِْ  .(ّ)ً" {13}احلجر:[ َوإِْذ َؿَٚل َربهَؽ فِ

                                                           
أخرجوًالبخارم,ًكتابًتفسيرًالقرآف,ًبابًحتىًإذاًفزعًعفًقمكبيـًقالكاًًماذاًقاؿًربكـًقالكاًالحؽًكىكًالعميًالكبير,ًًً(ُ)

 (ََْٖ)حديثًرقـ:
ً(ٕٖ)ص:السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,(ِ)
 .(ٖٓص:)ًالمصدرًالسابؽً(ّ)
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 الخامسالمطمب 

 أعمال المالئكة

كىذاًًكليـًصمةًخاصةًباإلنسافًعالـًالطبيعةًكعالـًاألركاح,ًيقسـًالشيخًأعماؿًالمالئكةًاليً
ًالممؾًالعمؿ ً.وفيًالتقسيـًبناءًعمىًالمكافًالذمًيقـك

 .عالم األرواح  في المالئكةل اعمأ: أوالً 

ِد ]َوَترَ  قاؿً ،التسبيح والخضوع التام هلل .1 ّْ ْرِش ُيَسبُِّحقَن بَِح ًَ ـْ َحْقِل اف َغ ِم َٜ َحٚؾِّ َُ ى اَدَلئِ

َٚدَِغ[  ًَ ُد هللِ َربِّ اف ّْ ْؿ بَِِٚلؼِّ َوؿَِٔؾ اَِل ُٓ َْْٔ ِْؿ َوُؿِِضَ َب مر:َرِبِّ  . {73}افزه

ً حمل العرش .2 ًاهلل ْؿ  قاؿ ُٓ ُؾ َظْرَش َربَِّؽ َؾْقَؿ ِّ
ٚ َوَُيْ َٓ

ُؽ َظَذ َأْرَجٚئِ َِ [ ]َواَد ٌٜ َٔ
َيْقَمئٍِذ َثََمِٕ

:ٜ  . {27}اِلٚؿَّ

ْؿ  قاؿًاهللًًالتسميم عمى أهل الجنة .ّ ِٓ ْؿ َوَأْزَواِج ِٓ ـْ َآَبٚئِ َح ِم َِ ـْ َص ُِقَِنَٚ َوَم ُت َظْدٍن َيْدُخ ]َجَّْٚ

ؾِّ َبٍٚب  ـُ ـْ  ْؿ ِم ِٓ ْٔ َِ ُِقَن َظ ُٜ َيْدُخ َُ ِْٚتِْؿ َواَدَلئِ يَّ ْؿ بََِم َصَزْ  *َوُذرِّ ُُ ْٔ َِ اِر[ َشَلٌم َظ بَك افدَّ َْ َؿ ُظ ًْ
ِ ُتْؿ َؾْ

 . {13 /11}افرظد:

ًًتعذيب أهل النار .ْ ًاهلل ُس ]قاؿ ًٚرا َوُؿقُدَهٚ افَّْٚ َٕ ْؿ  ُُ ْؿ َوَأْهِِٔ ُُ َس ٍُ ْٕ ـَ َآَمُْقا ُؿقا َأ ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيه

ًُْهقَن اهللَ َمٚ َأَمَرُهْؿ  َٓ َي ٌٜ ِؽَلٌظ ِصَداٌد  َُ ٚ َمَلئِ َٓ ْٔ َِ َمُرونَ َواِِلَجَٚرُة َظ ْٗ ُِقَن َمٚ ُي ًَ ٍْ  .{9}الت حريم:[ َوَي

َفُف ] :ًقاؿًاهللًًالنزول بالوحى وممك الوحى هو جبريل .ٓ زَّ َٕ ُف  َّٕ يَؾ َؾِ٘ ْزِ ا جِلِ َٚن َظُدوًّ ـَ ـْ  ُؿْؾ َم

ِمِْغَ  ْٗ ُّ ِْ ى فِ ًؿٚ دَِٚ َبْغَ َيَدْيِف َوُهًدى َوُبْؼَ بَِؽ بِِْ٘ذِن اهللِ ُمَهدِّ ِْ  {91ة:}البقر[ َظَذ َؿ
(ُ). 

(2) في الطبيعة ومع االنسان: المالئكةل اعمأ ثانيا:
   

                                                           
ً.(ٖٖ)ص:ًالسيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ًً(ُ)
ً. (َٗ)ص:ًسابؽًالسيد,ًالسالميةًالعقائدًً(ِ)
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ًأ ًاعمأما ًًالمالئكةؿ ًالطبيعة ًسكؽًكفي ًكمف ًكاليكاء, ًالرياح ًإرساؿ ًمف ًالككف ًأمكر تدبير
نزاؿًالمطر,ًكمفًإنباتًالنبات,ًكنحكًذلؾًمفًاألعماؿًالخافيةًعمىًاألنظارً لًتقعًًالتيالسحبًكا 

ًتحتًالحكاس.

ًفيمكن إجمالها بما يمي: اإلنسانالمتعمقة ب المالئكةل اعمأما أ

كاهللًسبحانوًلسعةًمغفرتو,ًكلحبوًلعباده,ًيميـًمالئكتوًأفًيضرعكاًإليوً:ًدعاء المالئكة لممؤمنين .ُ
ًبرحمتوً ًكيسألكه ًالذلًكسعًكؿًشيءكسعتًكؿًًالتيبالدعاء, ًكعممو ًأفًيغفرًلمتائبيف,ًشيء, ,

ً ًالصالحيف.ًفيكيدخميـ ِْؿ  ]اهلل قال  عباده ِد َرِبِّ ّْ ـْ َحْقَفُف ُيَسبُِّحقَن بَِح ْرَش َوَم ًَ ُِقَن افْ ِّ
ـَ َُيْ افَِّذي

ـَ  ِذي َِّ ْر فِ ٍِ ًَم َؾْٚؽ ِْ ًٜ َوِظ ٍء َرْْحَ ـُؾَّ ََشْ  َٝ ًْ ْٚ َوِش ـَ آَمُْقا َربَّ ِذي َِّ ُروَن فِ ٍِ ٌْ ِمُْقَن بِِف َوَيْسَت ْٗ ََِؽ  َوُي قا َشبِٔ ًُ َب تُٚبقا َواتَّ

ْؿ َظذ ِٓ ِحِٔؿ )َوؿِ ِْٚتِْؿ 7اَب اجْلَ يَّ ْؿ َوُذرِّ ِٓ ْؿ َوَأْزواِج ِٓ ـْ آبٚئِ ََِح ِم ـْ َص ْؿ َوَم ِت َظْدٍن افَّتِل َوَظْدَْتُ ْؿ َجَّْٚ ُٓ ِْ ْٚ َوَأْدِخ ( َربَّ

ُُِٔؿ ) ِزيُز اِْلَ ًَ َٝ افْ ْٕ َؽ َأ َّٕ َتفُ 8إِ ْد َرِْحْ ََ ِّٔئِٚت َيْقَمئٍِذ َؾ ـْ َتِؼ افسَّ ِّٔئِٚت َوَم ُؿ افسَّ ِٓ ًَئُِؿ  ( َوؿِ ْقُز اْف ٍَ َوذفَِؽ ُهَق اْف

ً.{}غافر[ (9)

ٍيرىةًىًكً ًالن ًبيً عىٍفًأىًبيًىيرى :ًً,ًأىف  " َما ِمْن َيْوٍم ُيْصِبُح الِعَباُد ِفيِه، ِإال  َمَمَكاِن َيْنزاَِلِن، َفَيُقوُل قىاؿى
ً.(ُ)"ًم ُهم  َأْعِط ُمْمِسًكا َتَمًفاَأَحُدُهَما: الم ُهم  َأْعِط ُمْنِفًقا َخَمًفا، َوَيُقوُل اآلَخُر: ال

ٍيرىةًىكالمالئكةًتؤمفًمفًالمصميف,ً: تأمينهم مع المصمين .ِ ًأىًبيًىيرى ٍف ًعى ًالن ًبيٍّ ًف ِإَذا : »قىاؿًىً,ًعى
ُنوا، َفِإن  الَماَلِئَكَة ُتَؤمٍُّن، َفَمْن َواَفَد تَْأِميُنُه تَْأِميَن الَماَلِئَكةِ  ُغِفَر َلُه َما َتَقد َم ِمْن  َأم َن الَقاِرُئ َفَأمٍّ

 (ِ)«َذْنِبهِ 

ً

                                                           
,ًحديثً[فىأىم اًمىٍفًأىٍعطىًكىات قى]قكؿًاهللًتعالىفيًصحيحو,ًكتابًالذكاة,ًبابًًالبخارمأخرجوًمتفؽًعميوً:ًً(ُ)

 .(ََُُكاة,ًبابًفيًالمنفؽًكالممسؾ,ًحديثًرقـ)أخرجوًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًالذكالمفظًلو,ًًكً(ُِْْرقـ)
 .(َِْٔ,ًحديثًرقـ)التأميف,ًبابًدعكاتفيًصحيحو,ًكتابًالًالبخارمأخرجوًًً(ِ)
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ٍيرىةًىكفيًركايةًأخرلًًً ًاهلًلًعىٍفًأىًبيًىيرى ًنىًبي  ـي:ًً,ًأىف  ا مى ًاإٍلً :ً"ًًإذىاًقىاؿى َٝ ]قىاؿى ّْ ًَ ْٕ ـَ َأ اَط افَِّذي ِِصَ

ٚفِّغَ  َٓ افوَّ ْؿ َو ِٓ ْٔ َِ ُوقِب َظ ٌْ ْؿ َؽْرِ ادَ ِٓ ْٔ َِ ـىً,ًفىقيكليًك {1}الفاحتة:[ َظ مىا ًاإٍلً ف  ,ًكىاً  :ًآًميفى ًئكىةىًتىقيكؿي ًاٍلمىالى ,ًفىًإف  ا:ًآًميفى
ًًمٍفًذىٍنًبًوً"ً ـى ًلىويًمىاًتىقىد  ًئكىًة,ًغيًفرى ًاٍلمىالى ,ًفىمىٍفًكىافىؽىًتىٍأًمينيويًتىٍأًميفى :ًآًميفى يىقيكؿي
(ُ).ً

ٍيرىةًىًأىًبيًعىفًٍ:ًحضورهم صالة الفجر والعصر من كل يوم .ّ  َصاَلةِ  َفْضلُ :ً»قىاؿًىًًًبيًٍّالنً ًعىفًًً,ًىيرى
 َصاَلةِ  ِفي الن َهارِ  َوَماَلِئَكةُ  الم ْيلِ  َماَلِئَكةُ  َوَتْجَتِمعُ  َدَرَجًة، َوِعْشُرونَ  َخْمٌس  الَواِحدِ  َصاَلةِ  َعَمى الَجِميعِ 
ْبحِ  ٍيرىةًىًأىبيكًيىقيكؿًيً«الصُّ َلَة فُِدفُ ]:ًًشٍئتيـًًًٍإفًًٍاٍقرىءيكا:ً"ًىيرى ْجِر َأؿِِؿ افهَّ ٍَ ِْٔؾ َوُؿْرَآَن اف َِّ ِس إَِػ َؽَسِؼ اف ّْ قِك افنَّ

قًدا ُٓ َٚن َمْن ـَ ْجِر  ٍَ  {13}اإلرساء:[ إِنَّ ُؿْرَآَن اف
(ِ).ً

ٍيرىةًىًأىًبيًعىفًًٍك ًىيرى ًقىاؿًىًالم وًًًرىسيكؿًىًأىفً : "ً  ِبالن َهاِر، َوَماَلِئَكةٌ  ِبالم ْيلِ  َماَلِئَكةٌ  ِفيُكمْ   َيَتَعاَقُبونَ :
 َكْيفَ : ِبِهمْ  َأْعَممُ  َوُهوَ  َفَيْسأَُلُهمْ  ِفيُكْم، َباُتوا ال ِذينَ  َيْعُرجُ  ُثم   الَعْصِر، َوَصاَلةِ  الَفْجرِ  َصاَلةِ  ِفي َتِمُعونَ َوَيجْ 
ً.ً(ّ)"ًًُيَصمُّونَ  َوُهمْ  َوَأَتْيَناُهمْ  ُيَصمُّوَن، َوُهمْ  َتَرْكَناُهمْ : َفَيُقوُلونَ  ِعَباِدي؟ َتَرْكُتمْ 

ًإليو: عند قراءة القرآن الكريم نزولهم .ْ ًكيستمعكف ًالكريـ, ًالقرآف ًقراءة ًينزلكفًعند ًفيًًكىـ كجاء
ٍبدًىًالركايةًعف ,ًٍبفًىًاهللًًًعى ب ابو د ثىوًيًخى ٍدًرمً ًسىًعيدًوًأىبىاًأىفً ًحى د ثىوًيً,اٍلخي ٍيرًوًٍبفًىًأيسىٍيدًىًأىفً ًحى ًىيكًىًبىٍينىمىاًحيضى

الىتًًًٍإذًًًٍمٍربىًدًه,ًًفيًيىٍقرىأًيًلىٍيمىةًن الىتًًٍثيًـ ًفىقىرىأى,ًفىرىسيوي,ًجى الىتًًٍثيًـ ًفىقىرىأى,ًأيٍخرىل,ًجى ا,ًجى ًشيتًي:ًأيسىٍيدًهًقىاؿًىًأىٍيضن ًفىخى
كًًًٍّفيًعىرىجىتًًٍالسُّريًج,ًأىٍمثىاؿًيًًفييىاًرىٍأًسيًفىٍكؽًىًالظُّم ةًًًًمٍثؿًيًفىًإذىاًًإلىٍييىا,ًفىقيٍمتًيًيىٍحيىى,ًتىطىأًىًأىفًٍ ت ىًاٍلجى ًامًىًحى

مىىًفىغىدىٍكتًي:ًقىاؿًىًأىرىاىىا, ةًىًأىنىاًبىٍينىمىاًاهللًًًرىسيكؿًىًيىا:ًفىقيٍمتًيً,ًاهللًًًرىسيكؿًًًعى ٍكؼًًًًمفًًٍاٍلبىاًرحى ًًفيًأىٍقرىأًيًالم ٍيؿًًًجى
الىتًًًٍإذًًًٍمٍربىًدم, ٍيرًوًاٍبفًىًاٍقرىأًً:ً»ًاهللًًًرىسيكؿًيًفىقىاؿًىًفىرىًسي,ًجى ,:ًقىاؿًىً«حيضى ا,ًالىتًٍجًىًثيًـ ًفىقىرىٍأتي ًفىقىاؿًىًأىٍيضن

ً»ًاهللًًًرىسيكؿًي ٍيرًوًاٍبفًىًاٍقرىأًً: ًقىاؿًىً«حيضى :, الىتًًٍثيًـ ًفىقىرىٍأتي ا,ًجى ً»ًاهللًًًرىسيكؿًيًفىقىاؿًىًأىٍيضن ًاٍبفًىًاٍقرىأًً:
ٍيرًو ًقىاؿًىً«حيضى :, رىٍفتي كىافًىًفىاٍنصى ًشيتًيًًمٍنيىا,ًقىًريبناًيىٍحيىىًكى ًأىٍمثىاؿًيًًفييىاًظُّم ةًًالًًمٍثؿًىًفىرىأىٍيتًيًتىطىأىهي,ًأىفًًٍخى

                                                           
ًىريرةًً(ُ) ًأبك ًمسند ًالصحابو, ًمف ًالمكثريف ًمسند ًفيًمسنده, ًأحمد ًالماـ ً)ًأخرجو ًً(ُٕٖٕحديثًرقـ شعيبًقاؿ

 .إسنادهًصحيحًعمىًشرطًالشيخيفً:األرنؤكط
 .(ُْٕٕ)ًحديثًرقـ"ًبابًقكلو:ً"إفًقرآفًالفجرًكافًمشيكداًأخرجوًالبخارمًفيًصحيحو,ًكتابًتفسيرًالقرآف,ًً(ِ)
كالمفظًً(ٓٓٓ)ًحديثًرقـًفضؿًصالةًالعصربابًً,مكاقيتًالصالةأخرجوًالبخارمًفيًصحيحو,ًكتابًمتفؽًعميوً:ًً(ّ)
 ً.(ِّٔ)فضؿًصالتيًالصبحًكالعصربابً,ًالمساجدًكمكاضعًالصالةأخرجوًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابً,ًًكًلو
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كًًًٍّفيًعىرىجىتًًٍالسُّريًج, ت ىًاٍلجى  َوَلوْ  َلَك، َتْسَتِمعُ  َكاَنتْ  اْلَماَلِئَكةُ  ِتْمكَ :ً»ًاهللًًًرىسيكؿًيًفىقىاؿًىًأىرىاىىا,ًمىاًحى
ً.(ُ)ً«ِمْنُهمْ  َتْسَتِترُ  َما الن اُس  َيرَاَها أَلَْصَبَحتْ  َقرَْأتَ 

ِإن  "ًقاؿًرسكؿًاهللتمسكفًحمقاتًالذكرًإلمدادىـًبالقكلًالركحيةًكىـًيم: حضورهم مجالس الذكر .5
الطُُّرِد، َيْمَتِمُسوَن َأْهَل الذٍّْكِر، َفِإَذا َوَجُدوا َقْومًا َيْذُكُروَن الم َه َتَناَدْوا َهُممُّوا  فيِلم ِه َماَلِئَكًة َيُطوُفوَن 

 .(ِ)"ِنَحِتِهْم ِإَلى الس َماِء الدُّْنَياِإَلى َحاَجِتُكْم، َقاَل: َفَيُحفُّوَنُهْم ِبَأجْ 
تُُف ًقاؿًاهللً صالتهم عمى المؤمنين وخاصة أهل العمم منهم: .ٔ َُ ْؿ َوَمَلئِ ُُ ْٔ َِ ]ُهَق افَِّذي ُيَهعِّ َظ

ِمَِْغ َرِحًَٔم[  ْٗ َٚن بُِٚد ـَ ََمِت إَِػ افْهقِر َو ُِ ـَ افيه ْؿ ِم ُُ ُْٔخِرَج
ً»رسكؿًاهللًًقاؿ {41}األِزاب:فِ  الم هَ  ن  إً:

 الن اسِ  ُمَعمٍّمِ  َعَمى َلُيَصمُّونَ  الُحوتَ  َوَحت ى ُجْحرَِها ِفي الن ْمَمةَ  َحت ى َواأَلَرِضينَ  الس َمَواتِ  َوَأْهلَ  َوَماَلِئَكَتهُ 
 .(ّ)« الَخْيرَ 

ِنَحَتَها ِلَطاِلِب الِعْمِم ِإن  الَماَلِئَكَة َلَتَضُع َأجْ  »:ًرسكؿًاهللًًقاؿًتبريكهم أهل العمم وتواضعهم لهم: .ٕ
 .(4) «ِرًضا ِبَما َيْطُمبُ 

ًأىخانًلىوًي:ً»رسكؿًاهللًًقاؿلممؤمنيف,ًًكالمالئكةًتحمؿًالبشرياتًحممهم البشريات:  .ٖ ًرىجيالنًزىارى ًإف 
مىٍيًو,ًقًىًفي مىكان,ًفىمىم اًأىتىىًعى ًتًوًمى مىىًمىٍدرىجى ًالم ويًلىويًعى دى ًأيٍخرىل,ًفىأىٍرصى :ًأيًريديًأىخانًًلىًقىٍريىةو ًتيًريدي؟ًقىاؿى :ًأىٍيفى اؿى
ًأىنٍّىًأىٍحبىٍبتيويًًفي ٍيرى :ًلى,ًغى بُّيىاً؟ًقىاؿى ًتىري مىٍيًوًًمٍفًًنٍعمىةو ًعى :ًىىٍؿًلىؾى ًاٍلقىٍريىًة,ًقىاؿى ,ًًفيىىًذًه ؿ  ًكىجى الم ًوًعىز 

بً  ًالم وىًقىٍدًأىحى ًًبأىف  ًالم ًوًًإلىٍيؾى :ًفىًإنٍّىًرىسيكؿي اًأىٍحبىٍبتىويًًفيوًًقىاؿى ًكىمى ؾى
(ٓ). 

:ً":ًيقكؿًالرسكؿًًإعالنهم عمن يحبه اهلل وعمن يبغضه: .ٗ ًفىقىاؿى اًًجٍبًريؿى ٍبدانًدىعى ًعى ب  ًالم وىًًإذىاًأىحى ًإف 
ًيينىاًدلً ,ًثيـ  :ًفىييًحبُّويًًجٍبًريؿي ًفيالىنانًفىأىًحب وي,ًقىاؿى :ًًإفً ًفيًإنٍّىًأيًحبُّ اًءًفىيىقيكؿي ًفيالىنانًفىأىًحبُّكهي,ًًالس مى الم وىًييًحبُّ

ً عيًلىويًاٍلقىبيكؿي :ًثيـ ًييكضى اًء,ًقىاؿى ًالس مى :ًًإنٍّىًًفيفىييًحبُّويًأىٍىؿي ًفىيىقيكؿي اًًجٍبًريؿى ٍبدانًدىعى ًعى ذىاًأىٍبغىضى األىٍرًضً..ًكىاً 

                                                           
 .(ٕٔٗ)ًأخرجوًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًصالةًالمسافريفًكقصرىا,ًبابًنزكؿًالسكينةًلقراءةًالقرآفًً(ُ)
 .ً(َْٖٔأخرجوًالبخارمًفيًصحيحوًكتابًالدعكاتًًبابًفضؿًذكرًاهلل,ًحديثًرقـ)ًًجزءًمفًحديثً(ِ)
كقاؿ:ًحديثًً(ِٖٓٔبابًماًجاءًفيًفضؿًالفقوًعمىًالعبادةًحديثًرقـ)ًأخرجوًالترمذمًفيًسننو,ًابكابًالعمـ,ًً(ّ)

 حسفًغريب.

بابًفيًفضؿًالتكبةًكالستغفارًكماًذكرًمفًرحمةًاهللًبعباده,ًًكتابًأبكابًالدعكات,,ًأخرجوًالترمذمًفيًسننوًً(ْ)
 .ً(ّّٓٓ)حديثًرقـ

 .ً(ِٕٔٓحديثًرقـ),ًاهللًًًًفيًاٍلحيبًًٍّفىٍضؿًًًًفيًبىابًهًأخرجوًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًالبرًكالصمةًكاآلداب,ًً(ٓ)
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ًيينىا ًثيـ  , ًًجٍبًريؿي وي ًفىييٍبًغضي : ًقىاؿى ًفىأىٍبًغٍضوي, ًفيالىنان ًأيٍبًغضي ًفيالىنانًًفيًدل ًييٍبًغضي ًالم وى ًًإف  اًء: ًالس مى أىٍىًؿ
اءيً عيًلىويًاٍلبىٍغضى كنىوي,ًثيـ ًتيكضى :ًفىييٍبًغضي كهي,ًقىاؿى  ."(ُ)األىٍرضًًًفيفىأىٍبًغضي

ًكسيئاتوًكتابتهم األعمال: .َُ ًحسناتو ًكيحصكفًعميو ًاإلنساف, ًأعماؿ ًيكتبكف ًً؛كىـ ًاهلل :ًًقاؿ
ؿْ  َوإِنَّ ] ُُ ْٔ َِ قنَ ( 22) ـٚتِبِغَ  ـِرامًٚ ( 20) يِغَ َِلٚؾِ  َظ ُّ َِ ًْ ُِقنَ  َمٚ َي ًَ ٍْ ًىذهً }آىفطار{ [(21) َت كيسجمكف

َسٍٚن َأْفَزْمَُْٚه َضٚئَِرُه ِِف ] قال اهلل ً؛سجؿًلكؿًفرد,ًثـًتعرضًيكـًالحسابًفياألعماؿًعندىـً ْٕ ؾَّ إِ ـُ َو

 ِْ ِٜ ـَِتًٚبٚ َي ََٔٚم
َِ ْخِرُج َفُف َيْقَم اف ُٕ ِف َو َِ ُٚه َمُْْنقًراُظُْ ً.{21}اإلرساء:[ ََ

إِْذ ُيقِحل َربهَؽ ] قال اهلل  قمكبيـًمفًالتأييد:ًفيكىـًيثبتكفًالمؤمنيفًبماًيمقكنوًًتثبيت المؤمنين: .22

َٛ َؾَْٚضِ  ْظ ُروا افره ٍَ ـَ ـَ  ُِقِب افَِّذي َِل ِِف ُؿ ُْٖف ـَ َآَمُْقا َش ْؿ َؾَثبُِّتقا افَِّذي ُُ ًَ ِٜ َأِنِّ َم َُ ُبقا إَِػ اَدَلئِ ُبقا َؾْقَق إَْظَِْٚق َواَْضِ

ؾَّ َبَْٚنٍ  ـُ ْؿ  ُٓ  .{21}األىفال:[ ِمْْ

ْؿ    قال اهلل  وهم موكمون بقبض األرواح:  .21 ُُ ْؿ ُثؿَّ إَِػ َربِّ ُُ َؾ بِ ِـّ َُِؽ اَدْقِت افَِّذي ُو ْؿ َم ـُ ٚ ]ُؿْؾ َيَتَقؾَّ

ًُقَن[   . {22}افسجدة:ُتْرَج

ِّٔبَِغ  قال اهلل  قبض أرواحهم:وهم يحيون الطيبين تحية طيبة عند  .ُّ ُٜ َض َُ ُٚهُؿ اَدَلئِ ـَ َتَتَقؾَّ ]افَِّذي

ُِقَن[  َّ ًْ ُْْتْؿ َت ـُ َٜ بََِم  ُِقا اجَلَّْ ُؿ اْدُخ ُُ ْٔ َِ قُفقَن َشَلٌم َظ َُ  . {31}افْحؾ:َي

ُٚمقا َتتَ   قاؿًاهلل ويبشرونهم بالجنة .ُْ ََ َْٚ اهللُ ُثؿَّ اْشَت ـَ َؿُٚفقا َربه َٓ ]إِنَّ افَِّذي ُٚؾقا َو َّٓ ََّتَ ُٜ َأ َُ ُؿ اَدَلئِ ِٓ ْٔ َِ ُل َظ َْزَّ

ْْتُْؿ ُتقَظُدوَن[  ـُ ِٜ افَّتِل  وا بِٚجَلَّْ ُٕقا َوَأْبِؼُ َز ِٝ:ََتْ  {30}ؾهِّ
 (ِ). 

قدًكقدًأحسفًالشيخًفيًبيافًأعماؿًالمالئكةًالمتعمقةًباإلنسافًمستشيدانًباآلياتًكاألحاديثًًك
ًبياًكقدًقسـًالشيخًأًاًنعظامًاًنكًرخمؽًاهللًالمالئكةًكيسرًليـًأم اليًقسميفًًالمالئكةًعماؿكيًيقـك

ًعمىًالطاعةًلًيعصكفًاهللًماًأمرىـ.ًمجبكليفالطبيعةًمعًالنساف,ًكالمالئكةًًكعالـعالـًالركاحً

ً
ً

                                                           
ً(.ُُِ)ص:أنظرًسبؽًتخريجوًً(ُ)

 كماًبعدىاً(َٗ:صً)العقائدًاإلسالميةًً(ِ)
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 المبحث الثاني

 في الجن الشي  السيد سابدعقيدة 

ًكفيوًخمسةًمطالب:

 .واصطالحاً المطمب األول: تعريف الجن لغة 

 المطمب الثاني: الجن والتكميف.

 المطمب الثالث: الجن وعمم الغيب.

 المطمب الرابع: عالقة إبميس بالجن.

 المطمب الخامس: العداوة بين اإلنسان والشيطان.
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 المطمبًاألكؿ

ًتعريؼًالجفًلغةًكاصطالحاًن

 .الجن في المغةتعريف أواًل: 

ً.(ُ)"كالتسترًالسترًكىكً,كاحدًأصؿًكالنكفًالجيـ :"يقكؿًصاحبًمقايسًالمغة

ُْٔؾ رَ الحاسًة؛ًقاؿًاهللًًعىفًالٌسترًيًالجفًًٌأىٍصؿًي":ًالر اغبًيًقاؿًىً َِّ ِْٔف اف َِ َـّ َظ َمَّ َج َِ ًبٚ[ أي]َؾ ـَ ْق ً , {19}األىعام: ـَ

فً :ًعىٍنؾًىًسيًترًىًمىاًككيؿًُّ ٍنؾًىًفقدًجي ً.(ِ)ً"عى

؛:ًن ةًيكالجًً.ًالًجن ةًًًأىكًالًجفًًًٍّإلىىًمنسكبًه:ًكالًجنٍّيًُّ نماًالًجفُّ ًالناس,ًمفًاستجنكاًألنيـًجناًسمكا كا 
ٍمعًوًاسًـي:ًكالجافًُّنسمو,ًًمنوًخمؽًثـًنارًمفًخمؽًالجفًأبكًىكًكالجافًيركف,ًفال ً.(ّ)ًلمًجفًًٍّجى

ًًصطالح.االثانيًا: تعريف الجن في 

ً:"ايعرؼً ًفيقكؿ ًالجف ًلشيخ ًعمىًنحك ًالمكمفة ًالمريدة ًالعاقمة ًعميوًالجفًنكعًمفًاألركاح ما
ًكلً ًطبيعتيـ, ًعمى ٍكف ًييرى ًل ًالحكاس, ًعف ًمستتركف ًالبشرية, ًالمادة ًعف ًمجردكف ًكلكنيـ اإلنساف,

ًب؛ًألفًالسمكـًىكًليكىـًًمخمكقيفًمفًنارًلًدخافًفيياًًبصكرتيـًالحقيقية,ًكليـًقدرةًعمىًالتشكؿ
ًمؽًمنياًالجافًًٌيالتًأصؿًالمادةًفيًيقكؿًاهللً,ًكماًأنيـًخمقكاًقبؿًالدمييفًالنارًالخالص ؛ًقاؿًخي

ْد ]  اهللً ََ َْٚ َوَف َْ َِ ْٕسٚنَ  َخ ـْ  اإْلِ ِْهٚلٍ  ِم ـْ  َص ٍ٘  ِم ٚنَّ ( 16) َمْسُْقنٍ  َْحَ ْٚهُ  َواجْلَ َْ َِ ـْ  َخ ـْ  َؿْبُؾ  ِم قمِ  ٕٚرِ  ِم ُّ [ (17) افسَّ

ً.(ْ)" { }احلجر

                                                           
 .(ُِْ/ًُ)ً,ًابفًفارسمقاييسًالمغةمعجـًأنظر:ً(ُ)
 ً(ّْٔ/ًّْ)ًالحسينيًالرٌزاؽًعبدًبفًمحٌمدًبفًمحٌمدً,القامكسًجكاىرًمفًأنظر:ًتاجًالعركس(ِ)
ً)ًأنظر:(ّ) ًُمقاييسًالمغة /ُِْ)ً ,(ً ًَُتيذيبًالمغة /ِٔٓ,)ًً ًلبفًفارسً)ص: ًالمغة لسافًالعربًً(,ُٕٓمجمؿ
(ًُّ ًالكبيرً(,ٓٗ/ ًالشرح ًغريب ًفي ًالمنير ًالمصباح ًُ)ًالحمكمًثـًالفيكميًعميًبفًمحمدًبفًأحمدً, /ُُِ,)ً

ً-فيمصطًإبراىيـ)ًبالقاىرةًالعربيةًةالمغًمجمعًليؼأتً,المعجـًالكسيطً(,ُُٕٖ)ص:ًًالفيركزآبادم,ًالقامكسًالمحيطً
 .الدعكةًدار:ًالناشر(ُُْ/ًُ)(ًالنجارًمحمدً-القادرًعبدًحامدً-الزياتًأحمد

ً.(َُُص:)السيدًسابؽًالعقائدًالسالميةًً(ْ)
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ًعفًمجردكفًنساف,اإلًعميوًماًنحكًعمىًالمكمفة,ًالمريدة,ًالعاقمةًاألركاحًمفًنكعفالجفًىـً
ًالتشكؿًعمىًقدرةًكليـًالحقيقية,ًبصكرتيـًكل,ًطبيعتيـًعمىًيركفًلًالحكاس,ًعفًمستتركفًالمادة,

ً.اآلخرةًفيًأعماليـًعمىًمحاسبكفًذرية,ًكليـ,ًكيتناكحكف,ًكيشربكف,ًيأكمكفً,بأشكاؿًمختمفة

ًخمقكاًالتيًالمادةًصؿكأًالشكؿًحيثًمفًالبشرًطبيعةًيغايرًخمؽًالجفًفإفًتقدـًماًعمىًكبناء
ََِؼ ]:ًتعالىًقاؿًالطيفًمفًخمؽًالذمًاإلنسافًبعكسًالنار,ًمفًمخمكقكفًنيـإًإذًمنيا, ْٕسٚنَ  َخ ـْ  اإْلِ  ِم

ِْهٚلٍ  ٚرِ  َص خَّ ٍَ ْٚف ََِؼ  (21) ـَ ٚنَّ  َوَخ ـْ  اجْلَ ـْ  مِٚرٍج  ِم ً. { 23: الرمحن }[ ٕٚرٍ  ِم

ً
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 المطمب الثاني

 الجن والتكميف

كالجفًمكمفكفًمكمفكفًكالبشر,ًكأنوًلـًيكفًفييـًرسؿ,ًحيثًيقكؿًالشيخً"يبيفًالشيخًأفًالجفً
ْؿ َآَيِٚت ]ً: كاإلنس,ًكرسميـًمفًالبشر,ًيقكؿًاهلل ُُ ْٔ َِ قَن َظ َُهه ْؿ َي ُُ ْؿ ُرُشٌؾ ِمْْ ُُ ْٖتِ ِْٕس َأََلْ َي ِـّ َواإِل َؼَ اجِل ًْ َيٚ َم

 ِٓ ْؿ َهَذا َؿُٚفقا َص ُُ َٚء َيْقِم ََ ْؿ فِ ُُ َٕ ُٕقا َوُيِْْذُرو ٚ ـَ ُْؿ  ْؿ َأِنَّ ِٓ ِس ٍُ ْٕ ُدوا َظَذ َأ ِٓ َٔٚ َوَص ْٕ َُٔٚة افده ُؿ اَِل ْْتُ ِسَْٚ َوَؽرَّ ٍُ ْٕ ٚ َظَذ َأ َٕ ْد

ـَ  ٚؾِِري ًاهللًً{210}األىعام:[ ـَ ََمَواِت ]  قاؿ ـْ َأْؿَىِٚر افسَّ ُذوا ِم ٍُ ُتْؿ َأْن َتْْ ًْ ِْٕس إِِن اْشَتىَ ِـّ َواإِل َؼَ اجِل ًْ َيٚ َم

َِْىٚنٍ َوإَْرِض ؾَ  َّٓ بُِس ُذوَن إِ ٍُ َٓ َتْْ ُذوا  ٍُ ْٕ محن:[ ٚ ًمفً,   {11}الر  ًأفًتفركا ًالجفًكاإلنسًإفًقدرتـ ًجماعة يا

ًذلؾًإلً ًكلكفًلفًتستطيعكا ًكاىربكا, جانبًمفًجكانبًالسماكاتًكاألرضًلميربًمفًالحسابًففركا,
ً.(ُ)"تفكؽًقكةًاهلل,ًكذلؾًلًيككفًلستحالتوًالتيبالقكةً

نسًمفًًإلًىكلًنبيًًالرُّسيؿًتكفًكلـًرسكؿًقطًًٌالًجفًمفًيكفًلـًأىنوًعمىًعمماءالًجميكرًك ً.ً(ِ)اإٍلً
ًالجف ًمف ًالنسًكالنذرة ًمف ًكالنبياء ًفالرسؿ ًاهلل ًقاؿ ,  ِّـ ـَ اجِل ًرا ِم ٍَ َٕ ْؾَْٚ إَِفَْٔؽ  ]َوإِْذ َِصَ

 َِ ِْٕهُتقا َؾ وُه َؿُٚفقا َأ ََِمَّ َحَُضُ ْرَآَن َؾ َُ قَن اف ًُ
ِّ [َيْسَت ـَ ْؿ ُمِْْذِري ِٓ  {19}إحَٚف: َمَّ ُؿِِضَ َوفَّْقا إَِػ َؿْقِم

كىكًقكؿًابفً (3)

ًًً.(ٓ),كمجاىدً(ْ),عباس
كىكًً(ٔ)ًالنذر"ًففييـًالجفًكأماًاإلنس,ًمفًالرسؿ:ًالسمؼًمفًكاحدًغيرًالقيـً"قاؿًابفًكقاؿ
ًكىكًالذمًعميوًالدليؿ.ًً(ٕ)قكؿًابفًتيمية

 

                                                           
ً(ََُ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةًً(ُ)
ًمحمدًإبراىيـًتحقيؽً(ّٔ)ص:ًًالحنفيًدمشقيًٌالًالشبميًاهللًعبدًبفًمحمدً,آكاـًالمرجافًفيًأحكاـًالجافأنظر:ًًً(ِ)

ً.طبعوًرقـًبدكفًالقاىرةً–ًمصرً,القرآفًمكتبةً,الجمؿ
ً.(ِِّ/ًِ),ًالسفارينيلكامعًاألنكارًالبييةًً(ّ)
ً.(ُِِ/ُِ)ً:ًالطبرمالقرآفًتأكيؿًفيًالبيافًجامعأنظر:ًًً(ْ)
ً.(ٖٔ/ًٕ)ً:ًالقرطبيالقرآفًألحكاـًالجامعأنظر:ًًً(ٓ)
ً.ىػًُّْٗالثانية,:ًالطبعةًمصرً-القاىرةًالسمفية,ًدارً(ُْٔ/ًُ)ًالجكزيةًقيـًابفً,يجرتيفًكبابًالسعادتيفطريؽًالًً(ٔ)

ً.ىػُّْٗ
ً.(َّٕ/ًُُ):ًابفًتيميةمجمكعًالفتاكلًأنظر:ًًً(ٕ)
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 المطمب الثالث

لغيبالجن وعمم ا  

مماًاستأثرًاهللًبو,ًكاهللًلًيطمعًًىكًًعٍمـًالغيبًكًكؿًالشيخً:"كالغيبًمماًستأثرًاهللًبعمموًيق
ُ ]  ؛ًقاؿًاهللًأحدناًعمىًغيبو,ًإلًإذاًأرادًأفًيبمغًمفًارتضاهًمفًرسموًماًيريدًإبالغوًلمناس  ظَِٚل

 ِٛ ْٔ ٌَ رُ  َؾل اْف ِٓ ْٔبِفِ  َظذ ُييْ ـِ  إَِّٓ ( 16) َأَحداً  َؽ ـْ  اْرَتٙ َم فُ  َرُشقلٍ  ِم َّٕ ُُِؽ  َؾِ٘ ـْ  َيْس ـْ  َيَدْيفِ  َبْغِ  ِم فِ  َوِم ٍِ ِْ [  َرَصداً  َخ

يجعؿًحرسناًحكؿًىذاًالرسكؿًالذلًأطمعوًعمىًبعضًالغيبًالمتعمؽًبرسالتو,ًكىذاًفانوًً{19/11:}اجلنّ 

ً.(ُ)"الحرسًمفًالمالئكةًكالشيبًلحفظًىذاًالغيبًمفًتالعبًالشياطيف

 عدم عمم الجن الغيب كثيرة يذكر منها الشي :والشواهد عمى 

ْؿ ]ًاهللًيقكؿًًماًيدلؿًعمىًعدـًعمميـًالغيبًًقصةًسميماف ِْٔف اَدْقَت َمٚ َدَلَُّ َِ َْْٔٚ َظ ََِمَّ َؿَو َؾ

ـَ  ـه َأْن َفْق  ِٝ اجِل ََِمَّ َخرَّ َتَبََّْٔ ََٖتُف َؾ ُؾ ِمَْْس ـُ ْٖ ُٜ إَْرِض َت َّٓ َدابَّ غِ َظَذ َمْقتِِف إِ ِٓ َذاِب اُد ًَ َٛ َمٚ َفبِثُقا ِِف اف ْٔ ٌَ قَن اف ُّ َِ ًْ ُٕقا َي ٚ ]

ْرٕٚ]كلـًيكفًذلؾًلغيرهًًكقدًسخرىـًلسميمافً {24}سبي: يَح  َففُ  َؾَسخَّ ِري افرِّ َْٖمِرهِ  ََتْ ُٞ  ُرخٚءً  بِ ْٔ  َأصَٚب  َح

ٔٚضِغَ ( 36) ؾَّ  َوافنَّ ءٍ  ـُ اصٍ  َبَّْٚ ـَ ( 37) َوَؽقَّ ِٕغَ  َوآَخِري رَّ ََ َْصٍٚدِ  ِِف  ُم ْٕ ـْ  َظىُٚؤٕٚ َهَذا( 38) ا ْرِ  َأْمِسْؽ  َأوْ  َؾْٚمُْ ٌَ  بِ

َؿَٚل ]كطمبًسميمافًمفًجمسائوًأفًيأتيوًأحدًمنيـًبعرشًبمقيس,ًفقاؿ:ً{ 11/19:}ص [(39) ِحسٍٚب 

ِقيف  ََ ِْٔف َف َِ ِٚمَؽ َوإِِنِّ َظ ََ ـْ َم َُقَم ِم ٚ َآتَِٔؽ بِِف َؿبَْؾ َأْن َت َٕ ِـّ َأ ـَ اجِل ٌٝ ِم ري ٍْ ً.(ِ)ً {19}النمل:[ َأِمغٌ  ِظ

ٍيرىةًىًأىًبيًعىفًٍالشيخًبحديثًصحيحًكردًفيًصحيحًالبخارمًًكستدؿ ًًإفً :ً»ًالن ًبيًًٍّعىفًًً,ىيرى
ةًىًتىفىم تًىًالًجفًًًٍّمفًىًًعٍفًريتنا مىيً ًًليىٍقطىعًىًالبىاًرحى الىًتي,ًعى ٍذتيوي,ًًمٍنوًيًالم وًيًفىأىٍمكىنىًنيًصى مىىًأىٍربيطىوًيًأىفًًٍفىأىرىٍدتًيًفىأىخى ًعى
ت ىًالمىٍسًجدًًًسىكىاًرمًًمفًًٍسىاًريىةًو كاًحى ,ًًإلىٍيوًًًتىٍنظيري ـٍ مىٍيمىافًىًأىًخيًدىٍعكىةًىًفىذىكىٍرتًيًكيمُّكي ًيىٍنبىًغيًلًىًميٍمكناًًليًىىبًًٍرىبًًٍّسي
دًو دىٍدتيوًيًبىٍعًدمًًمفًًٍأًلىحى اًسئناًفىرى ًً«خى } دًه[ 19]النمل: }ًعٍفًريته ,ًأىكًًًٍإٍنسًوًًمفًًٍميتىمىرٍّ اف  تييىاًًزٍبًنيىةًوًًمٍثؿًيًجى مىاعى ًجى

بىاًنيىةًي ً."(ّ) "ًالز 

                                                           
ً(َُُ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةًً(ُ)
ً(َُْالمصدرًالسابؽ)ص:ًً(ِ)
بابًقكؿًاهللًتعالى:ً}ككىبناًلداكدًسميمافًنعـًالعبدًإنوًأكاب{ًًلنبياء,البخارمًفيًصحيحو,ًكتابًأحاديثًاأخرجوًًً(ّ)

ً(ِّّْ)ًحديثًرقـ
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َّٓ ُهَق[:ًًًًالكريـًيقررًأفًالغيبًهللًكحدهًقاؿًفالقرآفً ٚ ِإ َٓ ُّ َِ ًْ َٓ َي  ِٛ ْٔ ٌَ ِٚتُح اف ٍَ }األىعام:   ]َوِظَْْدُه َم

ا{  39 ـَ  ِم ْؿ  ُُ ًَ َم ِإِنِّ  َتيُِروا  ْٕ َؾٚ ُٛ هلِل  ْٔ ٌَ ف ا ََم  َّٕ ِإ ْؾ  َُ []َؾ ـَ ي ََمَواِت   { 10}يوىس:   ُدَْْتيِِر ِِف افسَّ ـْ  َم ُؿ  َِ ًْ َي  َٓ ]ُؿْؾ 

َّٓ اهللُ[ َٛ إِ ْٔ ٌَ ًً.{93}النمل:  َوإَْرِض اف
ْٔبِِف َأَحًدا[ : قاؿًاألنبياء والرسلكأفًالغيبًمحجكبًعفًًً ُر َظَذ َؽ ِٓ ِٛ َؾَل ُييْ ْٔ ٌَ ُ اف  {19}اجلّن: ]َظَِٚل

َٚن اهللُ فُِْٔىِِ  ـَ []َوَمٚ  ِٛ ْٔ ٌَ ْؿ َظَذ اف ُُ بعضًرسموًعمىًعمكـًالغيبًًكلكفًقدًيطمع. {219}آل عمران:  ًَ
ًالرسالةاإلعجاز،  مفًباب ًيخدـ ـْ : قاؿًكبما ـْ َبْغِ َيَدْيِف َوِم ُُِؽ ِم ُف َيْس َّٕ ـْ َرُشقٍل َؾِ٘ َٙ ِم ـِ اْرَت َّٓ َم ]إِ

قا ِرَشٚ ٌُ َِ َؿ َأْن َؿْد َأْب َِ ًْ ِف َرَصًدا * فَِٔ ٍِ ِْ ٍء َظَدًدا[ َخ ؾَّ ََشْ ـُ ِْؿ َوَأَحَٚط بََِم فََدُّْيِْؿ َوَأْحَل  ِت َرِبِّ كيأمرً {13}اجلّن: َٓ
ٚ عمىًلسافًمحمد:ًًقاؿاهللًرسموًأفًيعمنكاًلمناسًأنيـًلًيعممكفًالغيب,ً ًً ٍْ َٕ ِِس  ٍْ َٓ َأْمُِِؽ فَِْ ]ُؿْؾ 

َِؿُ  ُٝ َأْظ ْْ ـُ َّٓ َمٚ َصَٚء اهللُ َوفَْق  ا إِ َٓ ََضًّ قُء[ َو َِْل افسه ـَ اخَلْرِ َوَمٚ َمسَّ َثْرُت ِم ُْ ْشتَ َٓ  َٛ ْٔ ٌَ  {233}األعراف:  اف

ًًالمالئكةعفًكذلؾًالغيبًمحجكبً  ًقاؿًبذلؾيقركفًكىـ َّٓ َمٚ : َؿ َفَْٚ إِ ِْ َٓ ِظ ََٕؽ  ]َؿُٚفقا ُشْبَحٚ

َتَْٚ[ ّْ َِّ  .{11}البقرة:  َظ

فيـًًًالجن محجوب عن ىفهو من باب أول مالئكةالو  األنبياء والرسلعن  اً فإذا كان الغيب محجوب 
لًيعممكفًالغيبًبدليؿًأنيـًلـًيكتشفكاًمكتًسميمافًكىكًأماميـ,ًكاكتشفكاًمكتوًبالعمـًالظاىر,ًبعدً

َّٓ َدا: قاؿًًمٍنسىأىتىوًي دىاب ةيًاألىٍرضًًًأفًأكمت ْؿ َظَذ َمْقتِِف إِ َٚدْقَت َمٚ َدَلَُّ ِٓ ْٔ َِ َْْٔٚ َظ َمَّ َؿَو َِ ََٖتُف ]َؾ ُؾ ِمَْْس ـُ ْٖ ُٜ إَْرِض َت بَّ

ِغ[ ِٓ َذاِب اُد ًَ َٛ َمٚ َفبُِثقا ِِف اف ْٔ ٌَ قَن اف ُّ َِ ًْ ُٕقا َي ٚ ـَ ـه َأْن َفْق  ِٝ اجِل ََّْٔ َمَّ َخرَّ َتَب َِ   .{24}سبي:  َؾ

ً

ً
ً



ُٖٗ 

 

 المطمب الرابع

 عالقة إبميس بالجن

مشتؽًمفًاإلبالس,ًكىكًًياسـًأعجمى,ًكليذاًكافًممنكعناًمفًالصرؼ,ًكقيؿًإنوًعربً:إبميس
األسماء,ًأكًألنوًًفياليأسًمفًرحمةًاهلل,ًأكًاإلبعادًعفًالخير؛ًكمنعًمفًالصرؼًألنوًلًنظيرًلوً

ً ًاألسماء ًاألكؿًاألعجميةيشبو ًكأصميـ ًالشياطيف ًأبك ًكؿًً:الشياطينو  كىك ًكالشيطاف ًشيطاف, جمع
:ًكقدًسبؽًالجنو (ُ)ردكفًمفًعالـًالجفمتمردًمفًاإلنسًأكًالجفًأكًالحيكاف,ًكالمقصكدًبيـًىناًالمتم

نكعًمفًاألركاحًالعاقمةًالمريدةًالمكمفةًعمىًنحكًماًعميوًاإلنساف,ًكلكنيـًمجردكفًعفًًتعريؼًالجف
ٍكفًعمىًطبيعتيـ,ًكلًبصكرتيـًالحقيقية,ًكليـًقدرةًعمىً المادةًالبشرية,ًمستتركفًعفًالحكاس,ًلًييرى

ًفً(ِ)التشكؿ ًالشياطيف ًًييأعماؿ ًكالتخريبًتتجو ًكالتمزيؽ ًالتفريؽ لى ًكا  ًاهلل, ًعمى ًالتمرد ًإلى دائمنا
األرضًكلًًفيكالتدمير,ًكقطعًماًأمرًاهللًبوًأفًيكصؿ,ًككصؿًماًأمرًاهللًبوًأفًيقطع,ًفماًمفًشرً

ًالكجكد,ًإلًكليـًبوًصمة.ًًفيفسادً

ًلإلنسافًبكؿًطريؽًصادةًعفًسبيؿًاهللًكمحاكلةًصرفوًع فًجالئؿًكلًتزاؿًالشياطيفًتقعد
ًبدكرًرئيس ًالذلًقاـ ًًفيًياألعماؿًكالشيطافًىك ًاإلسالـ ًعمىًدعكة ًمعًًفيالقضاء ًلو أكؿًصداـ

ًأكًطمعًًكًأعدائو ًمفًحبًلمجنس, ًإليوًنفسو,ًكيميؿًإليوًىكاه ًتيفكا ًما ًأكًًفييزيفًلكؿًفرد الماؿ,
كىكًالذلًيغرلًًحرصًعمىًالمنصب,ًأكًتطمعًإلىًالجاه,ًأكًإيثارًلالستبداد,ًأكًميؿًإلىًالطغياف

العداكةًكالبغضاءًبيفًالناسًفيفرؽًبيفًاألخًكأخيو,ًكبيفًالزكجًكالزكجة,ًكبيفًطكائؼًاألمةًكجماعاتياً
ً.كىكًالذلًيكقدًنيرافًالحركبًبيفًاألمـًكالشعكب

اًبرًوًعىفًٍ ًًاهللًًًرىسيكؿًيًقىاؿًى:ًقىاؿًىً,جى عًيًًإٍبًميسىًًًإفً :ً" مىىًعىٍرشىوًيًيىضى اًء,ًعى ًسىرىايىاهي,ًيىٍبعىثًيًثيًـ ًاٍلمى
ٍنًزلىةًنًًمٍنوًيًفىأىٍدنىاىيـًٍ ديىيـًًٍيىًجيءًيًًفٍتنىةن,ًأىٍعظىميييـًًٍمى كىذىا,ًكىذىاًفىعىٍمتًي:ًفىيىقيكؿًيًأىحى ا:ًفىيىقيكؿًيًكى نىٍعتًىًمى ًثيًـ ًقىاؿًىًشىٍيئنا,ًصى

                                                           
ً(.َُٓ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةأنظر:ًًًً(ُ)
ً(.ََُالمصدرًالسابؽ)ص:ًًً(ِ)



َُٗ 

 

ديىيـًًٍيىًجيءًي ا:ًفىيىقيكؿًيًأىحى ٍكتيوًيًمى ت ىًتىرى بىٍيفًىًبىٍينىوًيًفىر ٍقتًيًحى يىقيكؿًيًًمٍنوًيًفىييٍدًنيوًً:ًقىاؿًىًاٍمرىأىًتًو,ًكى ًـى:ًكى ًقاؿ(ِ)"(ُ)"ًًأىٍنتًىًًنٍع
ً.(ّ)ً"قطًعيفًطرفةًالمالئكةًمفًإبميسًيكفًلـ"البصرمًًالحسف

ًفيالكامؿًًنسًفمنيـكالجفًطكائؼًكاإلثـًيبيفًالشيخًأفًالجفًطكائؼًكالبشر,ًحيثًيقكؿً:"
اًًكالصالحًًفيالستقامةًكالطيبةًكعمؿًالخيرً فيـًًمنيـًالكفرة,ًكىـًالكثرةًالكاثرةكمفًىـًأقؿًصالحن

؛ًحكايتوًعفًالجفًالذيفًاستمعكاًإلىًالقرآفًفيًيقكؿًاهللًًمذاىبًمختمفةًكماًىكًالحاؿًعندًالبشر
ٚ] قاؿًاهللً َّٕ قنَ  ِمَّْٚ َوَأ ُّ

ـْ  اْفَِٚشُىقنَ  َوِمَّْٚ اْدُْسِِ َّ َِؿَ  َؾ ُٖوفئَِؽ  َأْش ْوا َؾ رَّ ٚ (21) َرَصداً  ََتَ ُٕقا اْفَِٚشُىقنَ  َوَأمَّ  َؾُٚ

َّْؿَ  َٓ ًٚ  جِلَ منيـًفقدًًلظالميفًأنفسيـًبالكفر,ًفمفًأسمـأفًمنيـًالمسمميف,ًكمنيـًاًأم {2324/}اجلّن: [ َحَىب

 .(ْ)"قصدًاليدلًبعممو,ًكمفًظمـًنفسوًفيكًحطبًجينـ

قَن َوِمَّْ   اهللًًكؿقًكيفسرًالشككاني ُّ
ٚ ِمَّْٚ اُدْسِِ َّٕ ْوا َرَصًدا[]َوَأ رَّ ُٖوَفئَِؽ ََتَ َؿ َؾ َِ ـْ َأْش َّ ِٚشُىقَن َؾ ََ  ٚ اف

ًـيًاٍلميٍسًمميكفًىًًمن اًكىأىن ا"ًفيقكؿً {24}اجلّن: ًمن اًًًبالن ًبيًًٍّآمىنيكاًال ًذيفًىًىي كفًى:ًأىمًًًاٍلقاًسطيكفًىًكى اًئري ًالظ اًلميكفًىًاٍلجى

اديكاًال ًذيفًى اليًكًاٍلحىؽٍّ,ًطىًريؽًًًعىفًًٍحى مى ,ًًإذىاًقىسىطًى:ًييقىاؿًيًاٍلبىاًطًؿ,ًطىًريؽًًًًإلىىًاكى ارى ًـىًفىمىفًًٍعىدىؿًىًًإذىاًكىأىٍقسىطًىًجى ًأىٍسمى

ٍكاًفىأيكلًئؾًى ر  ديكا:ًأىمًًٍرىشىداًنًتىحى ؽًًٍّطىًريؽًىًقىصى ً.(ٓ)"اٍلحى

ًحادكاًالذيفًالظالمكفًالجائركفًكمناًبالطاعة,ًهللًالخاضعكفًمناًكأنا"ًالشحكدًنايؼكيقكؿًً
ًكاجتيدكاًكالصكاب,ًالحؽًطريؽًقصدكاًالذيفًفأكلئؾًبالطاعة,ًهللًكخضعًأسمـًفمفًالحؽ,ًؽطريًعف
قكدناًفكانكاًاإلسالـًطريؽًعفًالجائركفًكأماًإليو,ًاهللًفيداىـًاختيارهًفي  "لجينـًكى

(ٔ).ً

                                                           
ةًالناسًكأفًمعًبابًتحريشًالشيطافًكبعثوًسراياهًلفتنًأخرجوًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًالجنةًكصفةًنعيمياًكأىميا,ًً(ُ)

ً.(ُِّٖكؿًإنسافًقرينا,حديثًرقـ)
ً(ًكماًبعدىا.َُٓ)ص:ًالعقائدًالسالميةًًً(ِ)
ً.(َٖ/ًُ)كثيرًبفاً:كالنيايةًالبدايةًً(ّ)
ً.(َُُ)ص:المصدرًالسابؽًً(ْ)
ً(ّٗٔ/ٓ)ًالشككانيً:فتحًالقديرًً(ٓ)
ًًُِّْاألكلى,:ًالطبعةًالمعمكرًدارالناشر:ً,ً(َْ)ص:ًالشحكدًنايؼًبفًعميً,اإليمافًبالجفًبيفًالحقيقةًكالتيكيؿ(ٔ)
ً.ـًًََُِ-ًىػ



ُُٗ 

 

ًكلدييـًبعمموًيعممكفًفيـًعمموًفيًيساعدكنوًإبميسًأعكافًىـًالجفًمفًالمتمردكفًفالكفرة
ًكالمنحرفيفًاإلنسًمردةًعمىًيطمؽًكماًشياطيف,ًعمييـًكيطمؽًمادتو,ًجنسًمفًألنيـً؛عميوًالقدرة

َٔٚضِغَ ] اهللًًقاؿً,شياطيفًمنيـًالضاليف ْٕسِ  َص ِـّ  اإْلِ ؿْ  ُيقِحل َواجْلِ ُٓ ُو ًْ ًْضٍ  إَِػ  َب ْقلِ  ُزْخُرَف  َب ََ  [ُؽُروًرا اْف

ًكالسحرًكاإلغكاءًاألحكاؿًمفًكثيرًفيًياطيفالشًبأعماؿًيقكمكفًالمتمردكفًكالجف  {221:األىعامً}

ً.كغيرىاًكالتنجيـًكالكيانة,

ً



ُِٗ 

 

اخلايسادلطهب   

 انعداوة بني اإلَساٌ وانشٍطاٌ

ًهيحاكؿًإغكاءًأفًجعؿًمعًكؿًإنسافًشيطافًمفًحكمةًاهللً ًأمدًاهللًوًحياتًفيبوًًيليبتمً ككما
ًبًً ًبشيطافًيكسًؾًومىًمًىاإلنساف ًكذلؾًيمده ًفإنو ًكيؤيده ًبالمنكر,ًييديو, ًكيغريو ًالسكء, ًلو ًكيزيف كسًلو,

َٔٚضَِغ ]  ؛ًقاؿًاهللًًذلؾًاألنبياءًكغيرىـًفيكيدعكهًإلىًالفتنة,ًيستكلً ا َص بِلٍّ َظُدوًّ َٕ ؾِّ  ُُ َْٚ فِ ِْ ًَ َذفَِؽ َج ـَ َو

ْقِل ُؽُروًرا َوَفْق َصَٚء َربهَؽ  ََ ًٍْض ُزْخُرَف اف ْؿ إَِػ َب ُٓ ُو ًْ ِـّ ُيقِحل َب ِْٕس َواجِل ونَ  اإِل َسُ ٍْ ُِقُه َؾَذْرُهْؿ َوَمٚ َي ًَ [ َمٚ َؾ

ًً.(ُ)ً {221}األىعام:

كأخبرناًبعداكتو,ًكدعاًإلىًمقاكمتوًبكؿً كمفًكيده قدًحذرًاهللًالنسافًمفًعداكةًالشياطيفكل
ََم   ؛ًقاؿًاهللً كسيمةًحتىًيضعؼًسمطانو َّٕ ا إِ ُِذوُه َظُدوًّ ْؿ َظُدوف َؾَّٚتَّ ُُ َْٔىَٚن َف ـْ ]إِنَّ افنَّ ُٕقا ِم ق ُُ َيْدُظق ِحْزَبُف فَِٔ

ًِِر[ 
ٍبدًًًعىفًٍ؛ًً{6}ؾٚضر:َأْصَحِٚب افسَّ ,ًًمفًًًٍمٍنكيـًًٍمىا:ً»ًاهللًًًرىسيكؿًيًقىاؿًى:ًقىاؿًىً,مىٍسعيكدًوًٍبفًًًاهللًًًعى دو ًًإلً ًأىحى

قىدًٍ كٍّؿًىًكى ؟:ًقىاليكاً«اٍلًجفًًًٍّمفًىًقىًرينيوًيًًبوًًًكي ي اؾى ,»ً:قىاؿًىًاهللًًًرىسيكؿًىًيىاًكىاً  ي امى انىًنيًاهللًىًأىفً ًًإلً ًكىاً  مىٍيوًًًأىعى ,ًعى ـى ًفىالىًًفىأىٍسمى
ٍيرًوًًإلً ًيىٍأميريًني ً.(ِ)ً,«ًبخى

ماًفيوًالعظةًالبالغة,ًفقدًاستطاعًأفًييٍغريوًباألكؿًً قصًعميناًمفًعداكتوًألبيناًآدـًقدًًك
ةًأمرًاهللًكارتكابًنييو,ًثـًقاؿًمخالفًفيمفًالشجرة,ًكأفًيخرجوًمفًالجنةًبكذبوًكخداعو,ًكأفًيكقعوً

ََم ]  ؛ًقاؿًاهللًًعقبًذلؾ: ُٓ ََم فَِبَٚش ُٓ ِٜ َيِْْزُع َظْْ ـَ اجَلَّْ ْؿ ِم ُُ ََم َأْخَرَج َأَبَقْي ـَ َْٔىُٚن  ُؿ افنَّ ُُ تََِّْْ ٍْ َٓ َي َُّيََُم َيٚ َبِْل َآَدَم 
فُِرِ

 ُٞ ْٔ ـْ َح ُف ِم ُِ ْؿ ُهَق َوَؿبِٔ ـُ ُف َيَرا َّٕ ِمُْقنَ َشْقَآِْتََِم إِ ْٗ َٓ ُي ـَ  ِذي َِّ ََٔٚء فِ
َٔٚضَِغ َأْوفِ َْٚ افنَّ ِْ ًَ ٚ َج َّٕ  {11}األعراف:[ َٓ َتَرْوَِنُْؿ إِ

أنوًسيقعدًعمىًالصراطًالمستقيـًيغكلًًكبٌيفًلإلنسافًماًأخذهًالشيطافًعمىًنفسوًمنذًخصكمتوًآلدـ,

                                                           
 .(َُٖ)ص:,ًالسيدًسابؽًالعقائدًالسالميةًً(ُ)
أخرجوًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًالجنةًكصفةًنعيمياًكأىميا,ًبابًتحريشًالشيطافًكبعثوًسراياهًلفتنةًالناسًكأفًمعًًً(ِ)

 .(ُِْٖكؿًإنسافًقرينا,ًحديثًرقـ)



ُّٗ 

 

رَّ ]  قاؿًاهللًً,الناسًكيضميـ ـَ َّٓ َؿَٚل َأَرَأْيتََؽ َهَذا افَِّذي  تَُف إِ يَّ َـّ ُذرِّ َُ ِ َْحَتْ َٕ  ِٜ ََٔٚم َِ ـِ إَِػ َيْقِم اف ْرَت ـْ َأخَّ
َٝ َظَعَّ َفئِ ْم

 {91}اإلرساء:[ َؿًِِٔل 
ٔؿَ ]ًكقاؿًاهلل(ُ) َِ اَضَؽ اُدْسَت ْؿ ِِصَ َدنَّ ََلُ ًُ َْؿ َٕ  .{29}األعراف:[ َؿَٚل َؾبََِم َأْؽَقْيَتِْل 

ًأتباعًخطكاتًالشيطاف ًاهللًمف ًحذر قا ُخُىَقاِت ] قاؿًاهللًً؛كقد ًُ َٓ َتتَّبِ ـَ َآَمُْقا  ٚ افَِّذي َ َيٚ َأُّيه

 َِ َٓ َؾْوُؾ اهللِ َظ ِر َوَفْق َُ ْحَنِٚء َواُدْْ ٍَ ُْٖمُر بِٚف ُف َي َّٕ َْٔىِٚن َؾِ٘ ـْ َيتَّبِْع ُخُىَقاِت افنَّ َْٔىِٚن َوَم ـْ افنَّ ْؿ ِم ُُ ٚ ِمْْ ـَ ُتُف َمٚ َز ْؿ َوَرْْحَ ُُ ْٔ

ٌٔع َظِِٔؿٌ َأَحٍد َأَبًدا  ِّ ـْ َيَنُٚء َواهللُ َش ل َم ِـّ َـّ اهللَ ُيَز
ً.{12}النور:[ َوَفُِ

ًًفيًك ًالشيطاف ًيخطب ًالقيامة ًمشاىد ًمف ًًفيمشيد ًعمييـ ًالمكـ ًمكقعنا ضالليـًًفيأتباعو
ْؿ َوْظَد اَِل ]؛ًقاؿًاهللًكمتابعتيـًلو ـُ َْٔىُٚن َدَّٚ ُؿِِضَ إَْمُر إِنَّ اهللَ َوَظَد ْؿ َوَمٚ َوَؿَٚل افنَّ ُُ تُ ٍْ َِ َْٖخ ْؿ َؾ ُُ ؼِّ َوَوَظْدُت

ْؿ َمٚ ُُ َس ٍُ ْٕ ُِقُمقِِن َوُفقُمقا َأ ْؿ َؾْٚشَتَجْبتُْؿ ِِل َؾَل َت ُُ َّٓ َأْن َدَظْقُت َىٍٚن إِ ِْ ـْ ُش ْؿ ِم ُُ ْٔ َِ َٚن ِِل َظ ُتْؿ  ـَ ْٕ ْؿ َوَمٚ َأ ُُ ِخ ْكِ ُّ ٚ بِ َٕ َأ

قِن  ُّ تُ ـْ ْرُت بََِم َأَْشَ ٍَ ـَ ِخلَّ إِِنِّ  ْكِ ُّ ْؿ َظَذاٌب َأفِٔؿٌ بِ ـْ َؿبُْؾ إِنَّ افيَّٚدَِِغ ََلُ ً. {11}إبراهوم:[ ِم

ًقضىًاهللًبيف ًما ًبعد ًإبميسًأتباعو ًخاطبًبو ًاهللًتعالىًعما ًيخبر ًكثير: ًابف عباده,ًًقاؿ
وًاهللًيكمئذًخطيبنا,ًليزيدىـًحزنناًعنريفًالدركات,ًفقاـًفييـًإبميسًلفأدخؿًالمؤمنيفًالجنات,ًكأسكفًالكاف

اًإلىًغميـ,ًكحسرةًإلىًحسرتيـ,ًفقاؿ:ًإل ؼِّ ]ىًحزنيـ,ًكغمن ْؿ َوْظَد اِْلَ ـُ عمىًألسنةًرسمو,ًً[إِنَّ اهللََّ َوَظَد

ؿْ ]اتباعيـًالنجاةًكالسالمة,ًككافًكعدناًحقناًكخبرناًصادقنا,ًكأماًأناًًفيككعدكـً ُُ تُ ٍْ َِ َْٖخ ْؿ َؾ ُُ كماًً[َوَوَظْدُت

ِٓ ]:ًقاؿًاهللً ِّْٔ َّ ُدُهْؿ َوُي ًِ َّٓ ُؽُروًراَي َْٔىُٚن إِ ُدُهُؿ افنَّ ًِ  {210}النساء:[ ْؿ َوَمٚ َي
(ِ)ً

ًكيمألًالقمكبًسمطافًلمشيطافًعمىًالمؤمفًذلؾًلًكمعً كاإليمافًيفيضًعمىًالنفسًإشراقنا,
ذاًأشرقتًالنفسًكاستنارًالقمب,ًانمحىًكؿًماًيكسكسًبوًالشيطاف  َؿَرْأَت  َؾِ٘ذا]  ؛ًقاؿًاهللًًنكرنا,ًكا 

رْ  َُ ْذ  آنَ اْف ًِ ـَ  بِٚهللَِّ َؾْٚشتَ ْٔىٚنِ  ِم ِجٔؿِ  افنَّ َّٕفُ ( 98) افرَّ َْٔس  إِ ِْىٚنٌ  َففُ  َف ـَ  َظَذ  ُش ِؿْ  َوَظذ آَمُْقا افَِّذي ُِقنَ  َرِبِّ َـّ ََّٕم (99) َيَتَق  إِ

فُ  ُٕ ِْىٚ ـَ  َظَذ  ُش فُ  افَِّذي َٕ ـَ  َيَتَقفَّْق قنَ  بِفِ  ُهؿْ  َوافَِّذي ـُ ةًكاإلنابةًإلىًاهللًتغمبًجانبًكبالتكبً{}النحل [(200) ُمْؼِ

                                                           
 .(ًَُُ)ص:,ًالسيدًسابؽميةالعقائدًالسالًً(ُ)

 (ْٖٗ/ًْ),ًابفًكثيرًالعظيـًالقرآفًتفسيرًً(ِ)



ُْٗ 

 

اإلنساف,ًتعرضًليدايةً نفسًفيالخيرًعمىًجانبًالشر,ًكمتىًتغمبًجانبًالخيرًعمىًجانبًالشرً
ً.(ُ)ًاهلل,ًككافًأىالنًلالجتباءًكالصطفاء

َـّ ] قاؿًاهللً َٕ ق ُُ َْٚ فََْ ْر َفَْٚ َوَتْرَْحْ ٍِ ٌْ َسَْٚ َوإِْن ََلْ َت ٍُ ْٕ َْٚ َأ ّْ َِ َْٚ َط َٓ َربَّ ـَ  َؿٚ ي ـَ اخَلٚرِسِ فقبؿً {11}األعراف:[ ِم

ِحٔؿُ ]  قاؿًاهللًً؛اهللًتكبتيماًكاستجابًدعاءىما اُب افرَّ ُف ُهَق افتَّقَّ َّٕ ِْٔف إِ َِ ََِِمٍت َؾَتَٚب َظ ـَ ِف  ـْ َربِّ ََّك َآَدُم ِم َِ [ َؾَت

ً.{11}البقرة:

سوًكغكائموًكحيموًىذاًالصراعًبيفًاإلنسافًكالشيطافًفيوًدعكلًإلىًتحصيفًالنفسًمفًكساًكًك
القرآفًالنفسًاألمارةًبالسكء,ًكلًالنفسًالمكامةًإلًًفيإفًاهللًلـًيذكرً"ًخالشيقاؿًًتومقاكمًاليكألعيبوًًك

صكرًمتنكعة,ًكماًفعؿًذلؾًإلًليككفًاإلنسافًًفيمرةًكاحدة,ًكلكنوًذكرًالشيطافًككررًالتحذيرًمنوً
ًفيالنفسًمثؿًعمؿًالميكركبًًفيالشيطافًلًيضؿ,ًكلًيشقى؛ًذلؾًأفًعمؿًًيمنوًعمىًحذر,ًك

الجسـ,ًكالميكركبًينتيزًفرصةًضعؼًالجسـًفييجـًعميوًمحاكلنًالقضاءًعميوًكالفتؾًبو,ًكلًخالصً
لمجسـًمفًعمؿًالميكركبًإلًإذاًكانتًلوًحصانة,ًكفيوًمناعةًتبطؿًعمؿًالميكركب,ًكتقضىًعمىً

ًضراكتو ًجم... ًبكبح ًإل ًتتـ ًل ًاإلنساف ًسعادة ًاهلل,ًإف ًكحى ًباتباع ًىكاىا ًكالتغمبًعمى ًالنفس, اح
ً.(ِ)ًكمحاربةًنزغاتًالشيطاف

ً
ً
ً

                                                           
ً(ُُٓ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةًً(ُ)
ً(ُُٕ)ص:مصدرًالسابؽالًً(ِ)



ُٗٓ 

 

 المبحث الثالث

 في الروح الشي  السيد سابدعقيدة 

ًمطالب:أربعةًكفيوً

 المطمب األول : تعريف الروح.

 المطمب الثاني : حدوث الروح.

 المطمب الثالث: مستقر األرواح بعد الموت.

ًح والنفس.المطمب الرابع : الرو 

 



ُٗٔ 

 

 المطمب األول

 تعريف الروح

 أواًل: تعريف الروح في المغة

,ًالركيح ٍـّ ًكسميًىًالعربًكالـًفيًًبالض  ًًًمفًىًيخرجًريحًألىنوً؛ركحاًنًالنفخ كح, ًمذكرالرُّ ًالركح
(ُ)ًيعممياًلًكنيوًكحقيقةًالحيًبوًيعيشًالذمًىكًكالركحًأركاح؛ًكالجمع

 . 

 حثانيًا: تعريف الروح في االصطال

ًكأنياًالمادة,ًعفًمجردةًذاتًبأنيا"ًالمسمميف,ًعمماءًعٌرفياالشيخًفيًتعريؼًالركحًبماًًستدؿ
ًيقبؿًلًاألخضر,ًالعكدًفىًالماءًسريافًفيوًكيسرلًالمادل,ًالجسـًىذاًيغايرًحى,ًعمكلًنكرانىًجسـ

اًالجسـًماداـًكتكابعيا,ًالحياةًالجسـًعمىًيفيضًالنقساـ,ًكلًالتحمؿ ً.(ِ)"الفيضًكؿلقبًصالحن

الؼًجسـً"ًتعريؼًابفًالقيـً ًفيؼًعمكمًنىانكًرًجسـًكىىيكًىًالمحسكسًاٍلًجٍسـًليىذىاًبالماىيةًميخى ًخى
يًٌ ٍكىىرًًفيًينفذًمتحرؾًحى اءًجى ٍيتيكفًًفيًالٌدىفًكسريافًاٍلكٍردًًفيًالمىاءًسريافًًفييىاًكيسرمًاأٍلىٍعضى ًالز 

اًالفحـًًفيًكىالن ار اءاًىىًذهًدىامىتًفىمى ةًأٍلىٍعضى اًلحى مىٍييىاًالفائضةًاآٍلثىارًلقبيكؿًصى ًالم ًطيؼًاٍلًجٍسـًىىذىاًمفًعى
اءًليىًذهًًًمشابكاًالم ًطيؼًاٍلًجٍسـًذىًلؾًبىًقي رىكىةًاٍلحسًمفًاآٍلثىارًىىًذهًكأفادىاًاأٍلىٍعضى ذاًكىاٍلحى ًكىاً  ًاإلرادية

اءًىىًذهًفىسدتًٍ ءًبسبًاأٍلىٍعضى مىٍييىاًالغميظةًاألخالطًاٍسًتيالى ًالٌركحًفىارؽًاآٍلثىارًًتٍمؾًىًقبيكؿًعىفًكىخرجتًعى
الـًًإلىىًكانفصؿًاٍلبدف كىابًىيكًىًالقىٍكؿًكىىىذىاً"ًىذاًالتعريؼًفقاؿًابفًالقيـثـًرجحًًً(ّ)"اأٍلىٍركىاحًًعى ًًفيًالص 

ٍسأىلىة ًميوًًًبىاًطمىةًسكاهًيًاأٍلىٍقكىاؿًككؿًغىيرهًيىصحًلًىًال ًذمًىيكًىًاٍلمى ٍجمىاعًكىالٌسنةًاٍلكتابًدؿًًٌكىعى ابىةًكىاً  حى ًكأدلةًالص 
نحفًكالفطرةًاٍلعقؿ مىٍيوًًًاأٍلىًدل ةًنسكؽًكى ً.(ْ)"كىاًحدًًنسؽًعمىًعى

                                                           
ً.(ِّٓ/ًٔ(ً)ْٗٓ/ًِ)(,ًِْٔ/ًِانظر:ًلسافًالعربً)(ُ)
 (ُٕٓ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةًً(ِ)
 .بيركتً–ًالعمميةًالكتبًدار,ًطبعةًرقـًبدكفً,ً (ُٖٕ)ص:ًالجكزيةًقيـًابفالركحً(ّ)

 .(ُٕٗ)ص:ًًمصدرًالسابؽال(ْ)



ُٕٗ 

 

ًالضكاربًالعركؽًبكاسطةًفينشرًالجسمانيًالقمبًتجكيؼًمنبعوًلطيؼًجسـكيعرفياًالغزاليً"
ًعمىًمنياًكالشـًكالسمعًكالبصرًالحسًكًالحياةًأنكارًكفيضافًالبدفًفيًكجريانوًالبدفًأجزاءًسائرًإلى

 .(1) "حقيقتوًدرؾًعفًكاألفياـًالعقكؿًأكثرًتعجزًربانيًعجيبًأمرًكىكًأعضائياً...

ً ًالكردًفيًالكردًماءًسريافًالبدفًفيًسارًكاليكاءًلطيؼًجسـًالركحًبانيا"كعرؼًاللكسي:
ًً.(ِ)"دليؿًمائةًنحكًعميوًالقيـًبفاًالعالمةًكأقاـًاألخبارًظكاىرًلوًتشيدًالذمًكىكًالجمر,ًفيًكالنار

ًًكً ًالنككم ًفارقتوًفإذاًالبدفًفيًمتخممةًلطيفةًأجساـًالركحًأفًأصحابناًعندًكاألصح"قاؿ
ً.(ّ)"مات

ًكلـًغيره,ًيعمموًلًالذلًاهللًأمرًمفًفالركحكمعًذلؾًبقيتًالركحًسرانًغامضانًكماًيقكؿًالشيخً"
ًفعمـًبو,ًكاإلحاطةًالعمـًمفًالمكفًىذاًإلىًتكصموًالتىًكسائؿالًاإلنسافًييعطًكلـًسكاه,ًأحدناًعميوًيطمع

ًإلىًيتطمعًفكيؼًبو,ًالمحيطًالمحسكسًالككفًكلًالمادة,ًحقيقةًيدرؾًلـًكىكًكمحدكد,ًقميؿًاإلنساف
ً(ْ)"!؟ًغيكبوًمفًكغيبًاهلل,ًأسرارًمفًسرًإدراؾ

ًاهللًأمرًمفًالركحًأفًكالمعركؼ ًكلًبعمميا,ًًاهللًثراستأًالتيًالغيبياتًكمفًخمقوًكمفً
ًيعمـًكلًفييا,ًالخكضًلممسمـًينبغي ًالركحًىذهًشكؿً ًنستطيعًلًلذلؾًالجسدًىذاًفيًتقعًأيفًكلً
  اهللًفانزؿًالكحىًكانتظرًيجبًلـًالركحًعفًالنبيًًسئؿًكعندماًالكحيًطريؽًمفًإلًمعناىاًإدراؾ

ـْ أَ  وُح ِم وِح ُؿِؾ افره ـِ افره َؽ َظ َٕ َُٖفق َّٓ َؿًِِٔل[ ]َوَيْس ِؿ إِ ِْ ًِ ـَ اف  . {83}اإلرساء:ْمِر َرِبِّ َوَمٚ ُأوتُِٔتْؿ ِم

ً
ً
 
ً

                                                           
ًالديفً)(ُ)  .بيركتًً–الناشر:ًدارًالمعرفةً,أبكًحامدًمحمدًبفًمحمدًالغزاليًالطكسيًبدكفًرقـًطبعةً(ّ/ًّإحياءًعمـك
 .(ُِِ/ًُُ)ًالمثانيًكالسبعًالعظيـًالقرآفًتفسيرًفيًالمعانيًركح(ِ)
 .ً(ّّ/ًُّ)ًالحجاجًبفًمسمـًصحيحًشرحًياجالمن(ّ)
 .(ُٕٓ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةأنظر:ًًً(ْ)



ُٖٗ 

 

 المطمب الثاني

 حدوث الروح

ًتحدثًبعدًتسكيةً"ًيقكؿًالشيخ: كالركحًحادثة,ًكليستًبقديمةًبإجماعًالمسمميف,ًكيظيرًأنيا
ً.(ُ)ً"الجسـ,ًكتتصؿًبو,ًكتحؿًفيوًكىكًجنيف

ٍبدًيًقىاؿًىً,رسكؿًاهللكيستشيدًالشيخًبحديثً د ثىنىا:ًقىاؿًى:ًبفًمسعكدًًالم وًًًعى ًكىىيكًىًًاهللًًًرىسيكؿًيًحى

اًدؽًي ـًًًٍإفً "ًًاٍلمىٍصديكؽًيًالص  دىكي ٍمقيوًيًييٍجمىعًيًأىحى ا,ًأىٍربىًعيفًىًأيمٍّوًًًبىٍطفًًًًفيًخى مىقىةًنًذىًلؾًىًًفيًيىكيكفًيًثيًـ ًيىٍكمن ,ًًمٍثؿًىًعى ًذىًلؾى
,ًًمٍثؿًىًغىةًنميضًًٍذىًلؾًىًًفيًيىكيكفًيًثيًـ  ,ًًفيوًًًفىيىٍنفيخًيًاٍلمىمىؾًيًييٍرسىؿًيًثيًـ ًذىًلؾى كحى ييٍؤمىرًيًالرُّ ًًرٍزًقًو,ًًبكىٍتبًً:ًكىًممىاتًوًًبأىٍربىعًًًكى

ًمًو, ًمًو,ًكىأىجى شىًقيًًٌّكىعىمى ٍيريهًيًًإلىوًىًلًىًفىكىال ًذمًسىًعيده,ًأىكًًٍكى ـًًًٍإفً ًغى دىكي نً ًأىٍىؿًًًًبعىمىؿًًًلىيىٍعمىؿًيًأىحى ت ىًةًًاٍلجى ًبىٍينىوًيًيىكيكفًيًمىاًحى
بىٍينىيىا مىٍيوًًًفىيىٍسًبؽًيًًذرىاعه,ًًإلً ًكى ,ًعى مييىا,ًالن اًر,ًأىٍىؿًًًًبعىمىؿًًًفىيىٍعمىؿًيًاٍلًكتىابي فً ًفىيىٍدخي ـًًٍكىاً  دىكي ًأىٍىؿًًًًبعىمىؿًًًلىيىٍعمىؿًيًأىحى
ت ىًالن اًر, بىٍينىيىاًبىٍينىوًيًيىكيكفًيًمىاًحى مىٍيوًًًيىٍسًبؽًيفىًًًذرىاعه,ًًإلً ًكى ,ًعى ن ًة,ًأىٍىؿًًًًبعىمىؿًًًفىيىٍعمىؿًيًاٍلًكتىابي مييىاًاٍلجى ً.(ِ)ً«فىيىٍدخي

لـًمخمكقةًمحدثةًالٌركحًأىفًعمىًكأىؿًالسنة الؼًكى نىاًدقىةًًًإلً ًذىًلؾًًفيًييخى ًاإلسالـًشيخًقاؿكماًالز 
ًإجماعًحكىًكقدًالسنةًأىؿًئركساًكأئمتياًاألمةًسمؼًباتفاؽًمبدعةًمخمكقةًاآلدميًركح"ًتيميةًابف

ًمربكبةًمصنكعةًمخمكقةًمحدثةًأنياًعمىًًكنقؿًابفًالقيـًأجمعًالرسؿًمخمكقةًأنياًعمىًالعمماء
ًآدـًبنىًمفًسكاهًكمفًكعيسىًكبنيوًآدـًفيًالتيًاألركاحًأفًالمسمميفًبيفًخالؼًكذكرًانوًلًمدبرةً
ً.ً(ّ)"كاخترعياًكككنياًكأنشأىاًخمقياًهللًمخمكقةًكميا

 -واالدلة عمى أنها محدثة:

ٍنيىا,ًالم وًيًرىًضيًىًعىاًئشىةًىًعفًٍ .1  َتَعاَرفَ  َفَما ُمَجن َدةٌ  ُجُنودٌ  اأَلْرَواحُ » :يىقيكؿًيً,ًالن ًبيً ًسىًمٍعتًي:ًقىالىتًًٍعى
 .مخمكقةًإلًتككفًلًالمجندةًكالجنكد  (4)« «اْخَتَمفَ  ِمْنَها َتَناَكرَ  َوَما اْئَتَمَف، ِمْنَها

                                                           
 .(ُّٖ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةًً(ُ)
أخرجوًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًالقدر,ًبابًكيفيةًخمؽًاآلدميًفيًبطفًأموًككتابةًرزقوًكأجموًكعمموًكشقاكتوًً(ِ)

 .(ِّْٔ)ًكسعادتو,ًحديثًرقـ
 .(ُْٓ)ص:ً,ًابفًالقيـالركحً(ّ)
(ًكأخرجوًمسمـًًّّّٔأحاديثًاألنبياء,ًباب:ًاألركاحًجنكدًمجندة,ًحديثًرقـ)ًًأخرجوًالبخارمًفيًصحيحوً,ًكتاب(ْ)

 .(ِّٖٔكتابًالبرًكالصمةًكاآلداب,ًبابًاألركاحًجنكدًمجندةًحديثًرقـً)



ُٗٗ 

 

 اهللًًقاؿًكالرسكؿًكالعبدًكالناقةًكالبيتًخمقوًسائرًإليوًأضاؼًكماًفةًالركحًإليًاهللكأضا .ِ
 ] ًٜ ْؿ َآَي ُُ ُٜ اهللِ َف َٚؿ َٕ  كتشريفا.ًتخصيصاًإضافةًخالقو,ًإلىًمخمكؽًإضافةًفيذه ،{73}إظراف:]َهِذِه 

ًْٔئٚ[  قول اهلل .3 ـْ َؿبُْؾ َوََلْ َتُؽ َص تَُؽ ِم َْ َِ ًفقطًلبدنوًليسًكبدنوًلركحوًالخطابًىذاًك  {9}مريؿ:]َوَؿْد َخ

نماًيعقؿًكلًيخاطبًكلًيفيـًلًكحدهًالبدفًفإف  .  (1)الركحًىكًكيخاطبًكيعقؿًيفيـًالذمًكا 
ًأصؿًالركحًعبكديتوًبؿًركحوًدكفًبدنوًعمىًكاقعةًعبكديتوًكليستًبجممتوًعبدًاإلنسافًأف .ْ

ًفيًلياًتبعًكىكًكتستعمموًتحركوًيالتًكىيًاألحكاـًفيًلياًتبعًأنوًكماًتبعًالبدفًكعبكدية
ً.العبكدية

قًرا[  ًقكلو .5 ـُ ًْٔئٚ َمْذ ـْ َص ُُ ْ َي ْهِر ََل ـَ افدَّ َْٕسِٚن ِحٌغ ِم ًركحوًكانتًفمك  {2}اإلٕسٚن:]َهْؾ َأَتك َظَذ اإِل

 .قيؿًكماًفقطًببدنوًلًبركحوًإنسافًىكًإنماًفإنوًمذككراًشيئاًيزؿًلـًاإلنسافًلكافًقديمة
ًشأفًمفًالصفاتًكىذهًكاإلرساؿًكاإلمساؾ,ًكالقبضًبالكفاة,ًكصفتًألنياً؛محدثةًالركح .6

ًفيًالبخارمًركاهًلماًقطعاًنًاألركاحًىيًاآليةًفيًباألنفسًكالمرادًالمربكبًالمحدثًالمخمكؽ
 .( 2)"شاءًحيفًكردىاًشاءًحيفًأركاحكـًقبضًاهللًإف"ًصحيحو

ًالركحًحدكثًسببًذلؾًكافًفيوًنفخًذافإًفيوًفينفخً-أمًاليًالجنيفً-إليوًيرسؿًكحدهًفالممؾ .7
نماًبدنو,ًفيًفيدخمياًبالركحًالممؾًإليوًيرسؿًيقؿًكلـًفيو ًالركحًفيوًفأحدثًالممؾًإليوًأرسؿًكا 

 .(3)فيوًبنفختو

                                                           
(ًكأخرجوًمسمـًًّّّٔاألركاحًجنكدًمجندة,ًحديثًرقـ)ًًأحاديثًاألنبياء,ًباب:ًأخرجوًالبخارمًفيًصحيحوً,ًكتاب(ُ)

 .(ِّٖٔكتابًالبرًكالصمةًكاآلداب,ًبابًاألركاحًجنكدًمجندةًحديثًرقـً)
 .(ٓٗٓأخرجوًالبخارمًفيًصحيحو,ًكتابًمكاقيتًالصالة,ًبابًاألذافًبعدًذىابًالكقت,ًحديثًرقـً)(ِ)
 .(ْْ/ًِ)ً,ًالسفارينيلبييةاًاألنكارًلكامع,أنظر:ً(ُٕٓ:ًص)ابفًالقيـً,الركح(ّ) 



ََِ 

 

 المطمب الثالث

 مستقر األرواح بعد الموت

عقدًابفًالقيـًقكؿًمفًكالـًابفًالقيـًفيًكتابًالركحًفيًمطمبيستدؿًالشيخًرحموًاهللًًفيًىذاًالًًًًًًً
ً؛كقدًذكرًعدتًاقكاؿمستقرًاألركاح,ًثـًذكرًالقكؿًالراجح,ًًفيفصالنًذكرًفيوًأقكاؿًالعمماءً

 كيذكرًعدةًأقكاؿ:(ُ)البرزخًأعظـًالتفاكت"ًفيمستقٌرىاًًفيفقاؿ:ً"ًاألركاحًمتفاكتةًً

وًعمييـًأجمعيف,ًأركاحًاألنبياءًصمكاتًاهللًكسالمًىيالمألًاألعمى,ًًكًفيأعمىًعمييفًًفيأركاحً .ُ
 ليمةًاإلسراء. ًيمنازليـ,ًكماًرآىـًالنبًفيكىـًمتفاكتكفً

أركاحًبعضًالشيداءًلًجميعيـ,ًًىيالجنةًحيثًشاءت,ًًكًفيحكاصؿًطيرًخيٍضرًتسرحًًفيأركاحً .ِ
الًنًأىفً ًكيركلبؿًمفًالشيداءًمفًتحبسًركحوًعفًدخكؿًالجنةًلدىٍيفًعميوًأكًغيره,ً اءًىًرىجي ًإلىىًجى

ن ةًي:ًًقىاؿًىً,ًاهللًًًسىًبيؿًًًًفيًقيًتٍمتًًإفًًًٍليًمىاًاهللًًًرىسيكؿًىًيىا:ًًفىقىاؿًىً,ًالن ًبيًٍّ ل ىًفىمىم اً,ًاٍلجى ًًإلً :ًًقىاؿًىً,ًكى

 .(ِ)ً«ً.آًنفناًًجٍبًريؿًيًًبوًًًسىار ًنيًالد ٍيفًى
ٌس َعَمى َباِب اْلَجن ِة ِإن  َصاِحَبُكْم ُمْحَتبَ "قاؿًالنبيًكماًًلديفًعميوبابًالجنة,ًًندعًتحبسًأركاحً .ّ

 (ًّ)"ِفي َدْيٍن َعَمْيهِ 
ًىىًنيئنا:ًالن اسيًًفىقىاؿًىًبحديثً"ًثـًاستيشيدغٌمياًًالتيقبكرىا,ًكحديثًصاحبًالشٍممةًًفيأركاحًتحبسً .ْ

 ِمنَ  َخْيَبرَ  َيْومَ  َأَصاَبَها ال ِتي الش ْمَمةَ  ِإن   ِبَيِدِع، َنْفِسي َوال ِذي َبْل،:ً»ًالم وًًًرىسيكؿًيًفىقىاؿًىًالش يىادىةي,ًلىوًي
 .(ْ)«ً«َنارًا َعَمْيهِ  َلَتْشَتِعلُ  الَمَقاِسُم، ُتِصْبَها َلمْ  الَمَغاِنِم،

                                                           
 (ُٕٖ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةً(ُ)
ًفيًالمصنؼ (َُُِٗالرجؿًيمكتًكعميوًالديف...ًحديثًرقـ)ًأخرجوًابفًابيًشيبةًفيًمصنفو,ًكتابًالجنائز,ًبابًً(ِ)

ً–ًالرشدًمكتبة,ًًَُْٗاألكلى,:ًالطبعة,ًالحكتًيكسؼًكماؿ:ًتحقيؽ,ًشيبةًأبيًبفًبكرًأبك,ًكاآلثارًاألحاديث
 .الرياض

ًاألرنػؤكط:ًَُِِْأخرجوًاإلماـًأحمدًفيًمسنده,ًأكؿًمسندًالبصرييف,ًمفًحديثًسمرةًبفًجندب,ًحديثًرقـً)ً(ّ) (ًقىاؿى
ًإسنادهًصحيحًرجالوًثقاتًرجاؿًالشيخيف.

 .(ِّْْ,ًحديثًرقـ)غزكةًخيبر,ًباب:ًالمغازمًأخرجوًالبخارمًفيًصحيحوً,ًكتابًً(ْ)



َُِ 

 

ب اسًوًاٍبفًًحديثًًفيقٌرهًبابًالجنة,ًكماًستمًكاركاح .ٓ  َعَمى الشَُّهَداءُ :ً"ًًاهللًًًرىسيكؿًيًقىاؿًى:ًقىاؿًىً,عى
كىذاً(ُ)"ًًَوَعِشيًّا ُبْكَرةً  الَجن ةِ  ِمنَ  ِرْزُقُهمْ  َعَمْيِهمْ  َيْخُرجُ  َخْضرَاَء، ُقب ةٍ  يفِ  - اْلَجن ةِ  ِبَبابِ  َنْهرٍ  - َباِردٍ 

 .الجنةًحيثًشاءًفيبخالؼًجعفرًبفًأبىًطالب,ًحيثًأبدلوًاهللًمفًيديوًجناحيفًيطيرًبيماً
ٔ. ً ًمحبكسنا ًيككف ًمف ًكانتًركحًنًفيكمنيـ ًفإنيا ًاألعمى, ًالمأل ًإلى ًركحو ًتٍعؿي ًسيفميةًاألرضًلـ ا

 .الدنياًفيأرضية,ًفإفًاألنفسًاألرضيةًلًتجامعًاألنفسًالسماكية,ًكماًلًتيجامعياً
 .نيرًالدـًتسبحًفيوًكتمقـًالحجارةًفيتنكرًالزناةًكالزكانى,ًكأركاحًًفيأركاحًتككفً .ٕ

ثًالبعًيًالدنياًاليًيكـقدًأختمؼًالناسًفيًمستقرًالركاحًايفًمكانياًمفًلحظةًمغادرةًالجسدًفًًًًًًً
األركاحًًعمىًاقكؿًكثيرًاجمؿًىذهًالقكاؿًىكًالذمًقالوًالماـًابفًالقيـًكاستدؿًبوًالشيخًالسيدًأف

ً ًالتفاكتًفيمتفاكتة ًأعظـ ًً-فميسًلألركاحًً(ِ)مستقٌرىا ًكشقييا ًبؿًركحًً-سعيدىا ًفيمستقرًكاحد,
ختالؼًاالركاحًتختمؼًبكالذمًيفيـًأفًمستقرًًأعمىًعمييف,ًكركحًأرضيةًسفميةًلًتصعدًعفًاألرض

صاحبياًفمنيـًمفًىكًفيًالجنةًكماًثبتًذلؾًلجعفرًكمنيـًمفًىكًفيًعمىًبابًالجنةًكمنيـًمفًىكً
ًمحبكسًفيًقبره.

 
 

                                                           
ًاألرنؤكطًشعيبًقاؿً(َِّٗفيًمسندهًمفًمسندًبنيًىاشـ,ًمسندًعبدًاهللًبفًعباس,ًحديثًرقـ)أخرجوًأحمدًً(ُ)
 .حديثًحسف:

 (ُُٓ)ص:ًً,ًابفًالقيـالركح(ِ)



َِِ 

 

 المطمب الرابع

 الروح والنفس

ًالقكؿًعمىًأنوًقكؿًًيبيفًالشيخًأنوًلًفرؽًبيفًمعنىًالركحًكالنفس, كقدًنقؿًالسفارينيًىذا
ٚ  َّف]اهللُ َيَتقَ ًكالركحًكالنفسًمعناىماًكاحد,ًيقكؿًاهللًًحيثًيقكؿ"ً(ُ)جميكرًالعمماء َس ِحَغ َمْقِْتَ ٍُ ْٕ إَ

ك إِنَّ ِِف ذَ َوافَّتِل  ًّّ ٚ اَدْقَت َوُيْرِشُؾ إُْخَرى إَِػ َأَجٍؾ ُمَس َٓ ْٔ َِ َٙ َظ ِسُؽ افَّتِل َؿ ّْ ُٔ ٚ َؾ َٓ ْٝ ِِف َمَِْٚم ُ ْ ََت ْقٍم ََل ََ ََيٍٚت فِ َٔ فَِؽ 

ُروَن[ َيتَ  َُّ مر:ٍَ ُٜ َبِٚشىُق َأْيِدُّيِْؿ َأْخِرُجقا ًكيقكؿًً {11}افزه َُ َراِت اَدْقِت َواَدَلئِ َّ ] َوَفْق َتَرى إِذِ افيَّٚدُِقَن ِِف َؽ

ـْ  ُْْتْؿ َظ ـُ قُفقَن َظَذ اهللِ َؽْرَ اَِلؼِّ َو َُ ُْْتْؿ َت ـُ َزْوَن َظَذاَب اَُلقِن بََِم  ُؿ افَْٔقَم َُتْ ُُ َس ٍُ ْٕ وَن[  َأ ِزُ ُْ   {93}إًٕٚم:َآَيٚتِِف َتْستَ

األمارةًبالسكء,ًكالنفسًالمكامة,ًًكيقكؿًالشيخًعفًاقساـًالنفسًاآليتيف,ًالمقصكدًبياًاألركاحًفيفاألنفسً
نماً ً.(ِ)ً"كيدلؿًعمىًكالموًصفاتًىيكالنفسًالمطمئنة,ًكليستًىذهًبأقساـًلمنفس,ًكا 

 ىؿًىماًمغايراف,ًأكًمسماىماًكاحد؟ًاختمؼًالناسًفيًمسمىًالنفسًكالركحكقدًً
 .وهذا قول الجمهور الروح والنفس شيء واحدالفريد األول: 

(ّ)الثاني: إنهما متغايران الفريد
 

,ًنىٍفسهًًآدـًابفًًًفي":ًعباسًابفًقاؿ ,ًالعقؿًيًفبالن فسًكركحه كحًكالتمييزي ًفإذاًكالتحريؾ,ًالن فىسًكبالرُّ
ً.(ْ)ً"ركحوًيىٍقًبضًكلـًنىٍفسىوًاهللًيًقىبىضىًًالعبدي,ًناـ

ًاألشياءًبياًيعقؿًالتيًنفسوًخرجتًناـًفإذاًكنفسًكركحًحياةًلإلنساف"ًسميمافًبفًمقاتؿًقكؿًك
ًالحياةًكتبقىًمنوًخرجتًالتيًبالنفسًالرؤياًفيرلًشعاعًلوًممتدًكحبؿًتخرجًبؿًالجسدًتفارؽًكلـ

ً.(ٓ)"عيفًطرفةًفمًأسرعًإليوًرجعتًحرؾًفإذاًكيتنفسًيتقمبًفيوًالجسدًفيًكالركح

                                                           
 (.ِٗ/ِ)ًلسفارينياانظر:ًلكامعًاألنكار:ً(ًُ)

 .(ُِٖالعقائدًالسالمية)ص:ًً(ِ)
 (.ِٗ/ِ)ًالمصدرًالسابؽانظر:ً(ًّ)

:ًالطبعةًالميدمًالرزاؽًعبد:ًالمحقؽ(ًَِ/ًْ)الجكزمًمحمدًبفًعميًبفًالرحمفًعبدًً,سيرالتفًعمـًفيًالمسيرًزادًً(ْ)
 .بيركتً–ًالعربيًالكتابًدار:ًالناشرًىػًًُِِْ-ًاألكلى

ًمحمد:ًالمحقؽً,(ُِْ:ًص)الجكزمًمحمدًبفًعميًبفًالرحمفًعبدً,كالنظائرًالكجكهًعمـًفيًالنكاظرًاألعيفًنزىةًً(ٓ)
ًالركحًكأنظر,ًـًُْٖٗ-ًىػًَُْْاألكلى,:ًالطبعةً,بيركتً-لبنافًًالرسالةًمؤسسة:ًالناشرً,ضيالراًكاظـًالكريـًعبد
ًالمجيدًعبد:ًالمحقؽ(ًُِّ:ًص)ًالسيكطيًالديفًجالؿًكالقبكرًالمكتىًحاؿًبشرحًالصدكرًشرح:ًكأنظر(,ًُِٖ:ًص)

ً.ـًُٔٗٗ-ًىػًُُْٕاألكلى,:ًالطبعةً,لبنافً–ًالمعرفةًدار:ًالناشرً,حمبيًطعمة



َِّ 

 

ًلًيقاؿًلمفً ًاليًاهللًبؿًيقاؿًًانتقمتًماتلكًكانتًالركحًكالنفسًبنفسًالمعنىًفمماذا نفسو
ًالسكءًانتقمت ًفي ًكالنفسًأمارت ًطاىره ًكىي ًاهلل ًأمر ًمف ًفالركح ًاهلل, ًالي ًالطاىرة  كتكسكسًركحو

ًاهللًالسكءًفعؿًلإلنساف ٍْ   يقكؿ ِِس إِنَّ افَّْ ٍْ َٕ ُئ  قِء[ ]َوَمٚ ُأَبرِّ َٚرٌة بِٚفسه َمَّ َٕ ًاهلل  {33}يقشػ:َس   قاؿ

 ِف َوَِن َٚم َربِّ ََ ـْ َخَٚف َم ٚ َم ـِ اََلَقى[  ل]َوَأمَّ َس َظ ٍْ زظٚت:افَّْ ـْ   قاؿًاهللًك {10}افَّْٚ َخ ؾِِٔف ِم ٍَ َٕ اُه َو ]ُثؿَّ َشقَّ

ٍس  قاؿًاهللًفالركحًتنفخًفيًالجسدًكالنفسًتسكءً {9}افسجدة:ُروِحِف[  ٍْ َٕ اَهٚ[ ]َو  {7}افنّس:َوَمٚ َشقَّ

ـْ َأْمِر َرِبِّ َوَمٚ فالركحًفيًاإلنسافًىيًنفخًمفًركحًاهللًكىيًمفًالغيب وُح ِم وِح ُؿِؾ افره ـِ افره َؽ َظ َٕ َُٖفق ]َوَيْس

َّٓ َؿًِِٔل[  ِؿ إِ ِْ ًِ ـَ اف ُٓ  قاؿًاهللً {83}اإلرساء:ُأوتُِٔتْؿ ِم َس ٍُ ْٕ ُٕقا َأ ٚ ـَ ـْ 
ٚ َوَفُِ َٕ ق ُّ َِ قَن[]َوَمٚ َط ُّ

 {37}افبَرة: ْؿ َيْيِِ

ذاًكافًالنفسًبمعنيًالركحًفيؿًمعنىًظمـًالنفسًىكًظمـًالركحً  .كا 

,ًفىيىت ًحديًً:ابفًابيًالعزً:ًقاؿالتحقيد والترجيحً كحي ًالرُّ كىذىًلؾى ,ًكى مىىًأيميكرو ًتيٍطمىؽيًعى ًالن ٍفسى "فىالت ٍحًقيؽي:ًأىف 
ًتىػا يىٍختىًمػؼي اًتىػارىة,ًكى ػٍدليكليييمى ػاًتيسىػم ىًنىٍفسنػاًًإذىاًكىانىػٍتًميت ًصػػمىةًمى ًمى اًلػبي لىًكػٍفًغى كًح,ًكى مىػىًالػػرُّ ًتيٍطمىػؽيًعى رىة.ًفىػالن ٍفسي

مىٍييىػػػا ًعى كًحًأىٍغمىػػػبي ػػػر دىةًفىتىٍسػػػًميىةًالػػػرُّ ػػػاًًإذىاًأيًخػػػذىٍتًميجى ً...ًًباٍلبىػػػدىًف,ًكىأىم  مىػػػىًاٍلبىػػػدىًف,ًلى ًتيٍطمىػػػؽيًعى ًفىػػػالى كحي ػػػاًالػػػرُّ كىأىم 
ًمىعىًالن ٍفًس"ًباٍنفًً رىاًده,ًكىلى

ًفىٍرؽهًًبالذ اًت"(ُ) فىاًتًلى كًحًفىٍرؽهًًبالصٍّ ًالن ٍفًسًكىالرُّ ً.(ِ)"فىاٍلفىٍرؽيًبىٍيفى
 

                                                           
ً(.ّٖٖ)صً:ًالحنفيشرحًالطحاكيةً(ًُ)
 (.ُّ/ًِ)ًلسفارينياانظر:ًلكامعًاألنكار:ً(ًُِٖص(ًالركح:ًابفًالقيـً)ِ)



َِْ 

 

 المبحث الرابع

 في اليوم اآلخر الشي  السيد سابد عقيدة

ًةًمطالب:ثمانيكفيوً

 مفهوم اليوم اآلخرالمطمب األول : 

 المطمب الثاني : سؤال القبر.

 لمطمب الثالث : اشراط الساعة.ا

 .والحشر : البعثالمطمب الرابع

 الحساب. :المطمب الخامس

 : الصراط والحوض.المطمب السادس

 : الشفاعة.المطمب السابع

 : الجنة والنار.المطمب الثامن



َِٓ 

 

 المطمب األول

 مفهوم اليوم االخر

  ً ًاآلخراإليماف ًمالخامسًًركفالًباليكـ ًكجزء ًاإليماف, ًأركاف ًمف ًالعقيدة, ًأجزاء ًمف يقكؿًيـ
ًبًًًىراس: يمىافى ًاإٍلً ؛ًفىًإف  يمىافي ًاإٍلً مىٍييىا ًعى ًال ًتيًيىقيكـي ًاأٍلىٍركىاًفًالسٍّت ًة دى ًاآٍلًخًرًأىحى ًًباٍليىٍكـً يمىافي ًتىامًّاً"اإٍلً اننا ًًإيمى ًو

ًبًً اًأىٍخبىرى ًمى ًاٍلعىٍبديًًبكيؿٍّ ًًإذىاًآمىفى ق ؽيًًإل  ًيىتىحى ًلى ًكىاًمالن ًبىٍعدىًاٍلمىٍكتًًًًوًالنبيُّ ً.(ُ)"ًمٍفًأيميكًرًاٍلغىٍيًبًال ًتيًتىكيكفي

ًاآلخرًبفناءًعالمناًىذا,ًفيمكتًكؿًمفًفيوًمفًاألحياء,ًكتتبدؿًاألرضًكالسماكاتًثـً يبدأًاليـك
اهللًًاهللًالنشأةًاآلخرة,ًفيبعثًاهللًالناسًجميعنا,ًكيردًإلييـًالحياةًمرةًأخرلًكبعدًالبعثًيحاسبًشئين

كؿًفردًعمىًماًعمؿًمفًخيرًأكًشرًفمفًغمبًخيرهًشرهًأدخموًاهللًالجنة,ًكمفًغمبًشرهًخيرهًأدخموً
ًالياـًالعنصرًىكًبؿًالعقيدة,ًأجزاءًمفًكجزءًاإليماف,ًأركافًمفًركفًاآلخرًباليكـًاإليمافًاهللًالنار

ًالككف,ًعنوًصدرًالذلًاألكؿًمصدربالًالمعرفةًيحقؽًباهللًاإليمافًألفً؛مباشرةًباهللًاإليمافًيمىًالذل
ً.(ِ)الكجكدًىذاًإليوًييينتًالذلًبالمصيرًالمعرفةًيحقؽًاآلخرًباليكـًكاإليماف

ً(ّ)ًبعدهًيكـًلًالذمًاليـكًألنوً؛اآلخرًباليـكًاليكـًذلؾًكسيمٍّيًالقيامةًيـكًىكًاآلخرًاليكـ
.ًدفعةًكقكعياًعمىًتنبيياًنًالياءًفيياًؿأدخًكاحدة,ًدفعةًالقياـًمفًاإلنسافًمفًيككفًماًأصميا:ًكالقيامة
 .(ْ)ًقيامةًقبكرىـًمفًالخمؽًقاـًمصدرًأصمو:ًكقيؿ

ًالكحيًمماًإلكا ًأخبرًبو ًبكؿًما ًكالتصديؽًالكامؿ, ًالجاـز ًالخرًيككفًبالعتقاد يمافًباليكـ
كؿًمنازؿًىكًأ,ًكالقبرًكًنارأيككفًبعدًمفارقةًالركحًلمبدفًمفًأحداثًحتىًذبحًالمكتًكالخمكدًفيًجنةً

ً.اآلخرة,ًكىكًالبدايةًالحقيقيةًلرحمةًالدارًاآلخرة

                                                           
ً.(ًَِِ)صشرحًالعقيدةًالكاسطية:ًمحمدًبفًخميؿًحسفًىٌراسًً(ُ)
ً(َِْ)ص:السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ًً(ِ)
 .(ًُِٕ/ًُ)ً,ًالطبرمالقرآفًتأكيؿًفيًالبيافًجامعانظر:ً(ّ)
 .(ُٗٔ)ًالصفيانيً(,ًكمفرداتًألفاظًالقرآفًلمراغبَٔٓ/ًُِانظر:ًلسافًالعربًلبفًمنظكرً)ًً(ْ)



َِٔ 

 

 المطمب الثاني

 سؤال القبر

ً ًيعتقد ًالسنةًًؤسبالشيخ ًأىؿ ًإجماعًعند ًفييا ًالمسألة ًأفًىذه ًكيعتقد ًكنعيمو ًالقبرًكعذابو اؿ
ييٍقبىر,ًاتفؽًأىؿًالسنةًكالجماعةًعمىًأفًكؿًإنسافًيسأؿًبعدًمكتوًقيًبرًأـًلـً"ًًكالجماعة,ًحيثًيقكؿ

ؿًعفًأعمالو,ًأالبحر,ًلسًفياليكاء,ًأكًغرؽًًفيفمكًأكمتوًالسباعًأكًأحرؽًحتىًصارًرمادنا,ًكنسؼً
ً.(ُ)"بالخيرًخيرنا,ًكبالشرًشرنا,ًكأفًالنعيـًأكًالعذابًعمىًالنفسًكالبدفًمعناًمكجكًز

ماتًيككفً:ً"ًمذىبًسمؼًاألمةًكأئمتياًأفًالميتًإذاًكيقكؿًتيميةابفًًكنجدًالشيخًينقؿًكالـ
نعيـًأكًعذاب,ًكأفًذلؾًيحصؿًلركحوًكبدنو,ًكأفًالركحًتبقىًبعدًمفارقةًالبدفًمنعمةًأكًمعذبة,ًًفي

كأنياًتتصؿًبالبدفًأحياننا,ًكيحصؿًلوًمعياًالنعيـًأكًالعذاب,ًثـًإذاًكافًيكـًالقيامةًالكبرل,ًأعيدتً
وًبيفًالمسمميفًكالييكدًبدافًمتفؽًعمياألركاحًإلىًاألجساد,ًكقامكاًمفًقبكرىـًلربًالعالميف,ًكمعادًاأل

ً".(ِ)كالنصارل

 ِحينَ  ِنَعاِلِهمْ  َخْفدَ  َيْسَمعُ  ِإن هُ  َقْبرِعِ  ِفي ُوِضعَ  ِإَذا اْلَميٍّتَ  ِإن  » : " النبيًؿًكقالشيخًبًكيستدؿ
اَلةُ  َكاَنتِ  ُمْؤِمًنا، َكانَ  َفِإنْ  َعْنُه، ُيَولُّونَ   َعنْ  الز َكاةُ  َوَكاَنتِ  َيِميِنِه، َعنْ  َيامُ الصٍّ  َوَكانَ  رَْأِسِه، ِعْندَ  الص 
َدَقةِ  ِمنَ  اْلَخْيرَاتِ  ِفْعلُ  َوَكانَ  ِشَماِلِه، َمةِ  الص  ْحَسانِ  َواْلَمْعُروفِ  َوالصٍّ  ِمنْ  َفُيْؤَتى ِرْجَمْيِه، ِعْندَ  الن اسِ  ِإَلى َواإلِْ

اَلةُ  َفَتُقولُ  رَْأِسِه، ِقَبلِ  َيامُ  َفَيُقولُ  َيِميِنِه، َعنْ  ُيْؤَتى ُثم   ،َمْدَخلٌ  ِقَبِمي َما: الص   ثُم   َمْدَخٌل، ِقَبِمي َما: الصٍّ
 ِمنَ  اْلَخْيرَاتِ  َفَعلُ  َفَتُقولُ  ِرْجَمْيِه، ِقَبلِ  ِمنْ  ُيْؤَتى ُثم   َمْدَخٌل، ِقَبِمي َما: الز َكاةُ  َفَتُقولُ  َيَسارِِع، َعنْ  ُيْؤَتى

َدَقةِ  َمةِ  الص  ْحَسانِ  ُروفِ َواْلَمعْ  َوالصٍّ  ُمثٍَّمتْ  َوَقدْ  َفَيْجِمُس، اْجِمْس : َلهُ  َفُيَقالُ  َمْدَخٌل، ِقَبِمي َما: الن اسِ  ِإَلى َواإلِْ
 ه دُ َتشَ  َوَماَذا ِفيِه، َتُقولُ  َما ِفيُكمْ  َكانَ  ال ِذي الر ُجلَ  َهَذا َأرََأْيَتكَ : َلهُ  َفُيَقالُ  ِلْمُغُروِب، ُأْدِنَيتْ  َوَقدْ  الش ْمُس  َلهُ 
 َهَذا َأرََأْيَتكَ  َعْنُه، َنْسأَُلكُ  َعم ا َأْخَبَرِني َسَتْفَعُل، ِإن كَ : َفَيُقوُلونَ  ُأَصمٍَّي، َحت ى َدُعوِني: َفَيُقولُ  َعَمْيِه؟ ِبهِ 

 َوَأن هُ  الم ِه، َرُسولُ  َأن هُ  َأْشَهدُ  دٌ ُمَحم  : َفَيُقولُ : َقالَ  َعَمْيِه؟ َتَشه دُ  َوَماَذا ِفيِه، َتُقولُ  َما ِفيُكمْ  َكانَ  ال ِذي الر ُجلَ 
، َذِلكَ  َوَعَمى َحِييتَ  َذِلكَ  َعَمى: َلهُ  َفُيَقالُ  الم ِه، ِعْندِ  ِمنْ  ِباْلَحدٍّ  َجاءَ   الم ُه، َشاءَ  ِإنْ  ُتْبَعثُ  َذِلكَ  َوَعَمى ِمت 

                                                           
ً(ُٕٓ/ًُ)ً,ًالسيدًسابؽالسنةًفقو ,(ُٖٓالعقائدًالسالمية)ص:ًً(ُ)
 .(ِْٖ/ًْ)ً,ًابفًتيميةمجمكعًالفتاكلًكجدتًاستدلؿًالشيخًفيً(ُٖٓالعقائدًالسالميةً)ص:ًً(ِ)



َِٕ 

 

 ِغْبَطةً  َفَيْزَدادُ  ِفيَها، َلكَ  الم هُ  َأَعد   َوَما ِمْنَها، َمْقَعُدكَ  َهَذا :َلهُ  َفُيَقالُ  اْلَجن ِة، َأْبَوابِ  ِمنْ  َبابٌ  َلهُ  ُيْفَتحُ  ُثم  
 َلوْ  ِفيَها َلكَ  الم هُ  َأَعد   َوَما ِمْنَها َمْقَعُدكَ  َهَذا: َلهُ  َفُيَقالُ  الن اِر، َأْبَوابِ  ِمنْ  َبابٌ  َلهُ  ُيْفَتحُ  ُثم   َوُسُرورًا،
رُ  ِذرَاًعا، َسْبُعونَ  َقْبرِعِ  ِفي َلهُ  ُيْفَسحُ  ُثم   َوُسُرورًا، ةً ِغْبطَ  َفَيْزَدادُ  َعَصْيَتُه،  ِلَما اْلَجَسدُ  َوُيَعادُ  ِفيِه، َلهُ  َوُيَنو 

 .(1) "اْلَجن ةِ  َشَجرِ  ِفي َيْعُمدُ  َطْيرٌ  َوِهيَ  الطٍّيٍّبِ  الن َسمِ  ِفي َنْسَمُتهُ  َفَتْجَعلُ  ِمْنُه، َبَدأَ 

,ًكابفًىبيرة,ًإلىًأفًًحيثًيقكؿفيًالفتحًحجرًًابفًالحافظًبقكؿًًيستدؿثـً "ًكذىبًابفًحـز
السؤاؿًيقعًعمىًالركحًفقطًمفًغيرًعىٍكدًإلىًالجسد,ًكخالفيـًالجميكر,ًفقالكا:ًتعادًالركحًإلىًالجسد,ً

الحديث,ًكلكًكافًعمىًالركحًفقط,ًلـًيكفًلمبدفًمفًذلؾًاختصاص,ًكلًيمنعًًفيأكًبعضوًكماًثبتً
ًتتفرؽًأجزاؤهمفًذلؾًككفًالمي ًكيقعًعميوًً؛تًقد ًإلىًجزءًمفًالجسد, ًالحياة ألفًاهللًقادرًأفًيعيد

ً.(ِ)ًالسؤاؿ,ًكماًىكًقادرًعمىًأفًيجمعًأجزاءه

ًالسمؼًالصالحًبف ًاثبتو ًاهللًما ًكعذابًالقبرًًكإاثبتًالشيخًرحمو ًيقعافًعمىًأثباتًنعيـ نيما
ً.ـًلـًيقبرأكاءًقبرًالركحًكالجسدًمعاًكأفًالعذابًكالنعيـًيصؿًاليًالميتًس

                                                           
ًابفًصحيحً(ُُّّرقـ)ًبابًذكرًالخبرًالمدحض,ًفصؿًفيًأحكاؿًالميتًفيًقبره,ًصحيحوًفيًحبافًابفًأخرجوًً(ُ)

ًبمبافًابفًبترتيبًحباف ٍعبدى,ًبفًمعاذًبفًحبافًبفًأحمدًبفًحبافًبفًمحمد: ًالبيستيًالدارمي,ًحاتـ,ًأبكًالتميمي,ًمى
 .ًُّٗٗ–ًًُُْْالثانية,:ًالطبعة,ًبيركتً–ًالرسالةًمؤسسة,ًاألرنؤكطًشعيب:ًالمحقؽ

 (.ِّٓ/ًّفتحًالبارمً)ً(كجدتًكالـًابفًحجرًفيًكتابًُٖٔالعقائدًالسالميةً)ص:ًً(ِ)



َِٖ 

 

 المطمب الثالث

 اشراط الساعة الكبرى

فًخ ًيقكؿًاهللًًفيالساعةًكا  ًأماراتًتدؿًعمىًقربيا  :عممياًعمىًالناس,ًفقدًجعؿًاهللًليا
ْؿ إَِذا َجٚءَ  َّٕك ََلُ ٚ َؾَٖ َٓ اُض ْد َجَٚء َأَْشَ ََ ًٜ َؾ َت ٌْ ْؿ َب ُٓ َٔ

ْٖتِ َٜ َأْن َت َٚظ َّٓ افسَّ ْؾ َيُْْيُروَن إِ َٓ َراُهْؿ[ ]َؾ ـْ ْؿ ِذ   .{28}مّد:ْْتُ

طيميكعىًعفًبدأًالشيخًفيًالحديثًفعفًعالماتًالساعةًتحدثًالشيخًعفًخمسًعالماتًفقطً كى
ٍغًرًبيىاً اؿًىخركجًالمسيحًثـًًثـًالميدمًالد اب ةًى,ًكخركجًالش ٍمًسًًمٍفًمى ًـىًثـًالد ج  ٍريى ًًعيسىىًاٍبًفًمى كؿى ً,نيزي

ًًباٍلمىٍشًرًؽًماتًأخرمًكالكغفؿًالشيخًعفًالحديثًعفًع ٍسؼه ًخى ثىةىًخيسيكؼو ثىالى ًكى كجى مىٍأجي ًكى كجى يىأىجي ًكى افى الدُّخى

ًمًى ًًإلىى ًالن اسى ًتىٍطريدي ًاٍليىمىًف ًًمٍف ًتىٍخريجي ًنىاره ًذىًلؾى ًكىآًخري ًب ًاٍلعىرى ًزيرىًة ًًبجى ٍسؼه ًكىخى ٍغًرًب ًًباٍلمى ٍسؼه ً.ٍحشىًرًىـًٍكىخى
ًخروج الدابة:طموع الشمس من المغرب، و :  أوالً 

نظاـًالككف,ًكتظيرًآياتًغيرًمألكفةًًفيعندًقربًالساعةًيحدثًتغييرًيتحدثًالشيخًأنوً"ً
لمبشر,ًفتطمعًالشمسًمفًالمغربًعمىًخالؼًماًنعيدهًاآلفًمفًطمكعياًمفًالمشرؽ,ًكتخرجًدابةًمفً

ًالناس. ً»قاؿًرسكؿًاهللً األرضًتكمـ َل اآلَياِت ُخُروجًا ُطُموعُ : الش ْمِس ِمْن َمْغِرِبَها َوُخُروُج  ِإن  َأو 
اَل :ً»كقاؿًًً(ُ)«الد اب ِة َعَمى الن اِس ُضًحى َوَأيُُّهَما َما َكاَنْت َقْبَل َصاِحَبِتَها َفاأُلْخَرى َعَمى ِإْثرَِها َقِريباً 

ْغِرِبَها آَمَن الن اُس ُكمُُّهْم َأْجَمُعوَن َفَيْوَمِئٍذ َتُقوُم الس اَعُة َحت ى َتْطُمَع الش ْمُس ِمْن َمْغِرِبَها َفِإَذا َطَمَعْت ِمْن مَ 
 (ّ)ً(ِ)«ِإيَماِنَها َخْيراً  فياَل َيْنَفُع َنْفسًا ِإيَماُنَها َلْم َتُكْن آَمَنْت ِمْن َقْبُل َأْو َكَسَبْت 

ً"ًكيستدؿ ًالدابة ًاهللًالشيخًعمىًعالمة ْؿ َأْخرَ  يقكؿ ِٓ ْٔ َِ ْقُل َظ ََ ـَ ]َوإَِذا َوَؿَع اف ًٜ ِم ْؿ َدابَّ ْجَْٚ ََلُ

َٓ ُيقؿُِْقَن[  ُٕقا بَِآَيٚتَِْٚ  ٚ ـَ َس  ْؿ َأنَّ افَّْٚ ُٓ ُّ ِِّ َُ ىذهًاآليةًإخبارًعفًخركجًدابةًتكمـًًفيفً {81}افّْؾ:إَْرِض ُت

أمرًاهلل,ًكمقدمةًمفًمقدماتًالساعة,ًكحينماًلًينفعًنفسناًإيمانياًلـًتكفًآمنتًمفًًيالناسًحينماًيأت
كصؼًًفيقيمتًًالتيأفًيبحثًعماًكراءًذلؾًمفًالغرائبًًيإيمانياًخيرناًكلًينبغًفيكسبتًقبؿ,ًأكً

                                                           
بابًفيًخركجًالدجاؿًكمكثوًفيًاألرض....ًحديثًرقـً أخرجوًمسمـًفيًصحيحةًكتابًكالفتفًكأشراطًالساعة,ًً(ُ)
(ُِْٗ) 

(,ًّْٓٔحديثًرقـً)ً[ُٖٓفساًإيمانيا{ً]األنعاـ:ًأخرجوًالبخارمًفيًصحيحةًكتابًتفسيرًالقرآف,ًبابً}لًينفعًنًً(ِ)
ً.(ُٕٓخرجوًمسمـًفيًصحيحةًكتابًاليمافًبابًبيافًالزمفًالذمًلًيقبؿًفيوًاإليمافًحديثًرقـً)أًك

 .(ُْٗ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةًً(ّ)



َِٗ 

 

ىذهًالدابة:ًمفًأفًطكلياًستكفًذراعناًبذراعًآدـ,ًكأفًلياًكجوًإنساف,ًكرأسًثكر,ًكعيفًخنزير,ًكأذفً
لـًيصحًًفيؿ,ًكأنوًلًيدركياًطالب,ًكلًيفكتياًىارب,ًكأنياًتحمؿًعصاًمكسى,ًكخاتـًسميماف,ًفذلؾ

 . (ُ)ً"شيءمنوً

:ً"ًكاعمـًأنوًلًدللةًقكلوًاإلماـًالرازمًالشيخًبأقكاؿًعمماءًأىؿًالسنةًفقدًنقؿًعفًيستدؿثـً
لًلـًيمتفتًإليوقيًًمفًىذهًاألمكر,ًفإفًصحًالخبرًفيوًعفًرسكؿًاهللًًشيءالكتابًعمىًًفي ً".بؿ,ًكا 

(ِ)ًً

جبًعميناًالكقكؼًعندًماًأخبرًبوًالقرآفًإفًخركجًالدابةًغيبًمفًالغيكب,ًفيثـًبيفًالشيخً"
ًالكريـًكالسنةًالصحيحة,ًكلـًيأتًفييماًسكلًأفًدابةًستخرج,ًكتكمـًالناس,ًكذلؾًمفًأماراتًالساعة

ً.(ّ)"يفيـًالناسًلغتياًةخراجًدابإفالذمًعمـًسميمافًمنطؽًالطيرًكأسمعوًالنممةًقادرًعمىً

مفًًألنياً؛ةأخبرًبوًالكحيًعفًىذهًالعالمًذًتكقؼًفقطًعمىًماإاهللًًوقدًأحسفًالشيخًرحمًك
كلـًيتكسعًفيًالحديثًعنياًكيبيفًالكثيرًمفًاألكصاؼًالتيًلـًًمكرًالغيبيةًالتيًمصدىاًالكحيًفقطاأل
ً.تًبالدليؿًالصحيحبتث

 المهدى:ثانيًا: 

ًة.كالقكؿًالذمًقالوًالشيخًىكًرامًأىؿًالسنوًكالجماعًعظيماًنًاختمفتًالفرؽًفيًالميدمًاختالفاًن

جممتياًلًتخرجًعفًًفيًىيشأنو,ًًكًفيتحدثتًعفًالميدل,ًكركيتًًالتيخالصةًالركاياتًًك
آخرًالزمافًيرفعًلكاءًالحؽ,ًكيعمىًكممةًاهلل,ًكييمٌكفًًفيككنياًأخبارناًعفًظيكرًرجؿًمفًالمصمحيفً

نوًمفًأىؿًكأًآخرًالزماف,ًكأفًاسموًمحمدًبفًعبدًاهلل,ًأكًأحمدًبفًعبدًاهللًفيلإلسالـًأنوًسيظيرً

                                                           
 (ُٓٗ)ص:المصدرًالسابؽًً(ُ)
ًالرازمًالديفًفخرًاهللًعبدًأبكً(,ًِٕٓ/ًِْ)الغيبًمفاتيحكجدتًاستدلؿًالشيخًفيً (ُٓٗالعقائدًالسالمية)ص:ًً(ِ)
 .بيركتً-ًالعربيًالتراثًإحياءًدارً,قًًَُِْ-ًالثالثة:ًالطبعة(ًىػَٔٔ:ًفيالمتًك)

 .بتصرؼً(ُٓٗالعقائدًالسالمية)ص:(ّ)



َُِ 

 

 َبْيِتي، َأْهلِ  ِمنْ  َرُجلٌ  َيِميَ  َحت ى الس اَعةُ  َتُقومُ  اَل ً»ًقاؿًرسكؿًاهللًًمفًكلدًفاطمةًبيتًرسكؿًاهللً
ً(1)« اْسِمي اْسُمهُ  ُيَواِطئُ 

ميؽ,ًكلًيشبيوًًفيًكأنوًيشبوًالرسكؿً ٍمؽًكأنوًأجمىًالجبية,ًأقنىًاألنؼً,ًكأنوًًفيالخي الخى
كعدلن,ًكماًميمئتًظممناًكجكرنا,ًكأنوًيقيـًشريعةًاإلسالـ,ًكيحيىًماًاندثرًمفًسنةًًيمألًاألرضًقسطنا

كيمكفًلو,ًكيكثرهًالرخاءًً,عيده,ًييمقىًبجرانوًإلىًاألرضًًفي,ًكأفًاإلسالـًتعمكًكممتوًًرسكؿًاهللً
ا,ًكأنوًيمكثًالماؿ,ًفيكًيحثكًالماؿًحثكنا,ًلًيعٌدهًعدًًّمفًًأياموًمفًكفرةًالعدؿ,ًككثرًماًيعطىًفي

ًقاؿ (2)« َعدًّا َيُعدُّعُ  اَل  َحْثًوا، اْلَمالَ  َيْحُثو َخِميَفٌة، ُأم ِتي آِخرِ  ِفي َيُكونُ ً:ً»ًاهللًرسكؿًقاؿً؛سبعًسنيف
 اأْلَْرَض  َيْمأَلُ  ،األنف َأْقَنى الجبهة َأْجَمى َبْيِتي، َأْهلِ  ِمنْ  َرُجلٌ  َيْمِمكَ  َحت ى الس اَعةُ  َتُقومُ  اَل "  ًاهللًرسكؿ
ً.(ّ)ً" ِسِنينَ  َسْبعَ  َيُكونُ  ُظْمًما، َقْبَمهُ  ُمِمَئتْ  َكَما َعْداًل،

الميدل,ًًىفكيأتىًبعدهًالدٌجاؿ,ًثـًينزؿًعيسى,ًفيتعاكفًعيسىًمعًالميدلًعمىًقتموًًثـًييتًكً
ًًً.(ْ)ًكيصمىًعميوًالمسممكف

 المسيح الدجالثالثًا: 

ًكألنوًأعكرًممسكحًالعيفًيخرجً؛مدةًزمنيةًفياًألنوًيمسحًاألرضًكيقطعيً؛سمىًبيذاًالسـ
كيدعىًاأللكىية,ًكيحاكؿًأفًيفتفًالناسًعفًدينيـًبماًيحدثوًمفًخكارؽًالعادات,ًكبماًأخرًالزماف,ً

يظيرًعمىًيديوًمفًعجائب,ًفييفتفًبوًبعضًالناس,ًكيثبتًاهللًالذيفًآمنكا,ًفالًيخدعكفًبأضاليمو,ًثـً
عيسىًً-حينئذًً-كيقتؿًبأيدلًالمسمميفًكقائدىـًًينجمىًأمره,ًكيقضىًعمىًفتنتو,

ً(ٓ).ً

ةِ  َنَتَحد ثُ  ُكن ا: َقالَ ً,ًعيمىرًىًاٍبفًًًعىفًًفًأمميـًمفًفتنتوًكغكايتوًجميعيـًكقدًحذرتًالرسؿ  ِبَحج 
ةُ  َما َنْدِري َوالَ  َأْظُهِرَنا، َبْينَ   َوالن ِبيُّ  الَوَداِع،  الَمِسيحَ  َذَكرَ  ُثم   َعَمْيِه، َأْثَنىوَ  الم هَ  َفَحِمدَ  الَوَداِع، َحج 

                                                           
(ُ)ً ً(ً ًحديثًرقـ ًمسعكد, ًبف ًاهلل ًعبد ًمسند ًالصحابة, ًمف ًالمكثريف ًمسند ًمسنده, ًفي ًأحمد ًشعيبً(ُّٕٓأخرجو

 .إسنادهًحسفًاألرنؤكط
 .ً(َُْْٔ)ًأخرجوًأحمدًفيًمسنده,ًمسندًالمكثريفًمفًالصحابة,ًمسندًجابرًبفًعبدًاهلل,ًحديثًرقـًً(ِ)
 .ً(َُُُّ)ًأخرجوًأحمدًفيًمسنده,ًمسندًالمكثريفًمفًالصحابة,ًمسندًأبيًسعيدًالخدرم,ًحديثًرقـًً(ّ)
 .صرؼبتً(ُٔٗ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالمية(ْ)
 .(ُٖٗ)ص:المصدرًالسابؽًً(ٓ)



ُُِ 

 

الَ  َتُه، َأْنَذرَ  ِإال   َنِبي   ِمنْ  الم هُ  َبَعثَ  َما: " َوَقالَ  ِذْكرِِع، ِفي َفَأْطَنبَ  الد ج   َبْعِدِع، ِمنْ  َوالن ِبيُّونَ  ُنوحٌ  َأْنَذَرعُ  ُأم 
ن هُ   َعَمْيُكمْ  َيْخَفى َما َعَمى َلْيَس  َرب ُكمْ  َأن  : َعَمْيُكمْ  َيْخَفى َفَمْيَس  ْأِنهِ شَ  ِمنْ  َعَمْيُكمْ  َخِفيَ  َفَما ِفيُكْم، َيْخُرجُ  َواِ 

ن هُ  ِبَأْعَوَر، َلْيَس  َرب ُكمْ  ِإن   َثاَلثًا، ً.(ُ)"ًَطاِفَيةٌ  ِعَنَبةٌ  َعْيَنهُ  َكَأن   الُيْمَنى، َعْينِ  َأْعَورُ  َواِ 

ًالمًبقكؿًكيستدؿ ًكيدؿًالقدر "ً ًعمىًأفًالنبالشيخًرشيدًرضا: ً كشؼًلو,ًًًيشترؾًمنيا
آخرًالزماف,ًيظيرًلمناسًخكارؽًكثيرة,ًكغرائبًيفتتفًبياًخمؽًكثير,ًكأنوًًفيكيمثؿًلوًظيكرًدجاؿً

ً ًالييكد ًكيقاتمكف ًيقاتمكنو, ًالمسمميف ًكأف ًالييكد, ًالمقدسة,ًفيمف ًالبالد ًكقدًًىذه ًعمييـ, كينتصركف
ًكلًيكحىًبو ًغيرًمفصؿ, ًذلؾًمجمالن ًكشؼًلوًغيرًذلؾًمفًالفتفًفذكره,ًًكشؼًلو ًكما عفًاهلل,

ركاياتوً..ًكلًًفيفتناقموًالركاةًبالمعنى,ًفأخطأًكثيرًمنيـ,ًكتعمدًالذيفًكانكاًيبثكفًاإلسرائيمياتًالدسً
ىذاًالمعنىًيستعينكفًعميياًبخكارؽًًفييبعدًأفًيككفًطالبًالممؾًمفًالييكدًالصييكنييفًبتدبيرًفتنةً

ًً(ِ)ً".عصريةًكالكيرباءًكالكيمياءًكغيرًذلؾ,ًكاهللًأعمـالعمكـًكالفنكفًال

ٍيرىةًىًأىًبيًعىفًٍكجاءً  َحت ى الَيُهوَد، ُتَقاِتُموا َحت ى الس اَعةُ  َتُقومُ  الَ " :ًقىاؿًىً,ًًالم وًًًرىسيكؿًًًعىفًًٍ,ًىيرى
ثـًعمؽًالشيخًبعدًذكرهًالحديثًً(ّ)ً"ًَفاْقُتْمهُ  يَورَائِ  َيُهوِديٌّ  َهَذا ُمْسِمُم، َيا: الَيُهوِديُّ  َورَاَءعُ  الَحَجرُ  َيُقولَ 

نوًمجازًمفًأًالصكابًكقدًجانبًالشيخًبيذاًالتأكيؿً(ْ)"كىذاًمجازًعفًعدـًإفادةًالختباءًشيئناقكلوً"ً
ً ًأكالرمًالمعتبر ًًكًهبقدًرًشيءفًكؿ ًاهللًيقع ًالحديثًصرحًما ًداـ ًالنطؽًحقيقيًما ًيككف ًاف المانع

ً.بالنطؽ

 نزول عيسى 

ًنظرًالشيخًكاضطالعوًعمىًاألحاديثًالمتعمقةبع ًمفادىاًًًينزؿًعيسىًد خمصًإلىًخالصة
ًعالمةًمفًعالماتًالساعةًًفيًًينزؿًعيسى" آخرًالزمافًأثناءًكجكدًالدجاؿ,ًكيككفًنزكلوًىذا

الكبرل,ًفيحكـًبالقسط,ًكيقضىًبشريعةًاإلسالـ,ًكيحيىًمفًشأنياًماًتركوًالناس,ًكيقتؿًالدجاؿ,ًثـً
ًالمؤمنيفًيمكثً ًتقبضًأركاح ًتيبًريح ًثـ ًكيدفف, ًكيصمىًعميو ًيمكت, ًثـ ًيمكث, ًأف ًاهلل ًشاء ما

                                                           
 (.َِْْ,ًحديثًرقـً)حجةًالكداع,ًبابًالمغازمأخرجوًالبخارمًفيًصحيحة,ًكتابًًً(ُ)

ًرضاًعميًبفًرشيدًمحمد (ُْٔ/ًٗككجدًنقؿًالشيخًفيًتفسيرًالمنارً)ً(ُٖٗ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةًً(ِ)
 .ـًَُٗٗ:ًشرالنًسنةًلمكتابًالعامةًالمصريةًالييئة:ًالناشر

 (.ِِٔٗأخرجوًالبخارمًفيًصحيحة,ًكتابًالجيادًكالسير,ًبابًقتاؿًالييكد,ًحديثًرقـً)ًً(ّ)
 .(ُٖٗ)ص:السيدًسابؽً:العقائدًالسالمية(ْ)



ُِِ 

 

ً:ً»ًؿًاهللقاؿًرسًكًجميعنا,ًفالًيبقىًبعدًذلؾًإلًشرارًالناس,ًفالًيككفًبعدًالكماؿًإلًالفناءًكالزكاؿ.
ِميَب، َفَيْكِسرَ  َعْداًل، َحَكًما َمْرَيمَ  اْبنُ  ِفيُكمْ  َيْنِزلَ  َأنْ  َلُيوِشَكن   ِبَيِدِع، َنْفِسي َوال ِذي  الِخْنِزيَر، َوَيْقُتلَ  الص 
 َوَما الدُّْنَيا ِمنَ  َخْيرًا الَواِحَدةُ  الس ْجَدةُ  َتُكونَ  َحت ى َأَحٌد، َيْقَبَمهُ  الَ  َحت ى الَمالُ  َوَيِفيَض  الِجْزَيَة، َوَيَضعَ 
ِٜ ]:ًِشْئُتمْ  ِإنْ  اَواْقَرُءو : " ُهَرْيَرةَ  َأُبو َيُقولُ  ُثم   ،«ِفيَها ََٔٚم

َِ َـّ بِِف َؿْبَؾ َمْقتِِف َوَيْقَم اف ِمَْ ْٗ ُٔ َّٓ َف ـْ َأْهِؾ افَُِتِٚب إِ َوإِْن ِم

ًٔدا ِٓ ْؿ َص ِٓ ْٔ َِ قُن َظ ُُ  "{239}النساء:[ َي
(ُ()ِ)ً

الدجاؿًككيًكلًينزؿًبصفتوًنبيًبؿًينزؿًلكيًيقتؿًًمتبعاًلمنبيًمحمدًًكنزكؿًعيسىً
ًبعد,ًكفيًزمانوًيعـًالخير.ًنوًلـًيمتألً؛يمكت

                                                           
ًّْْٖأخرجوًًالبخارمًفيًصحيحو,ًكتابًأحاديثًالنبياء,ًبابًنزكؿًعيسىًابفًمريـًعمييماًالسالـ,ًحديثًرقـً)ً(ُ)

ًف ًمسمـ ًكأخرجو ,)ً ًمحمد ًنبينا ًبشريعة ًحاكما ًابفًمريـ ًبابًنزكؿًعيسى ًكتابًاإليماف, حديثًرقـًًيًصحيحة,
(ُٓٓ). 

 .ً(ُٗٗ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةً(ِ)



ُِّ 

 

 المطمب الرابع

 والحشرالبعث 

 .النف  في الصورأواًل: 

ًاهللً" ًيقكؿًالشيخًرحمو ًقرفًينفخًفيو,ًًأمينفخًفيو: ًإلًأنو ًشيئنا ًأحد ًعنو ًكلًيعمـ الصكر,
ًبيفًالنفختيفًمدةًزمنيةًغ يرًفتككفًالساعة,ًكتقكـًالقيامة,ًثـًينفخًفيوًمرةًأخرلًفيككفًالبعث,ًكما

ً.(ُ)ً"معمكمةًبالضبط

 َأْرَبُعونَ : َقالَ  َأَبْيُت،: َقالَ  َيْوًما؟ َأْرَبُعونَ : َقالَ  «َأْرَبُعونَ  الن ْفَخَتْينِ  َبْينَ  َما»:ًرسكؿًاهللًًقاؿ
 َكَما َفَيْنُبُتونَ  َماءً  َماءِ الس   ِمنَ  الم هُ  ُيْنِزلُ  ُثم  : »َقالَ  َأَبْيُت،: َقالَ  َسَنًة؟ َأْرَبُعونَ : َقالَ  َأَبْيُت،: َقالَ  َشْهرًا؟
ىكًآخرًعظـًسمسمةً-الذ َنبِ  َعْجبُ  َوُهوَ  َواِحًدا َعْظًما ِإال   َيْبَمى، ِإال   َشْيءٌ  اإِلْنَسانِ  ِمنَ  َلْيَس  الَبْقُل، َيْنُبتُ 

ً.(ِ)ً«ِقَياَمةِ ال َيْومَ  الَخْمدُ  ُيَرك بُ  َوِمْنهُ ومنه ينبت الجسم في النشأة اآلخرة ً-الظير,ًلًيدركوًالبمى

 يا: أعرابي قال: قال عمرو بن اهلل عبد عن (3) إسرافيؿًفيوًينفخًالذمًالقرفًىك:ًالصكرًك
 فيموت إسرافيل فيه ينف  حد والصور: "أحمد اإلمام قال (4)فيه ينف  قرن: قال الصور؟ ما اهلل رسول
 .(5)"العالمين لرب فيقومون األخرى فيه ينف  ثم الخمد،

 النفخات مناقشة: عدد 

ً فقط؟ نفختان أم نفخات ثالث هي هل الصور في النفخات عدد في العلماء اختلف

 البعث ونفخة الصعد، ونفخة الفزع، نفخة: نفخات ثالث أنها: األول القول
                                                           

ً.(َُِ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالمية(ُ)
(ِ)ً ًينفخًفيًالصكرًفتأتكفًأفكاأخرجوًالبخارمًفيًصحيحة,ًً (,ًّْٓٗجا,ًحديثًرقـ)كتابًتفسيرًالقرآف,ًبابً}يـك

ً.(ِٓٓٗكأخرجوًمسمـًفيًصحيحة,ًكتابًالفتفًكأشراطًالساعة,ًبابًماًبيفًالنفختيف,ًحديثًرقـ)
ًحسفًحديثًقاؿًالترمذمً(ِّْْ)رقـًحديث,ًالزمرًسكرةًكمف:ًبابأخرجوًالترمذمًفيًسننو,ًأبكابًتفسيرًالقرآف,ًًً(ّ)
ً.التيميًسميمافًحديثًمفًنعرفوًإنما
ً.(ُِٖ/ًّ)ًكثيرًابفً:لقرآفًالعظيـاًتفسيرًً(ْ)
ًدار:ًًالناشرًًَُْٖ,ًاألكلىًالطبعةً,السيركافًالديفًعزًالعزيزًعبد:ًًتحقيؽً,حنبؿًبفًأحمد(ًًٕٕ:ًص)ً:العقيدةًً(ٓ)

ً.دمشؽً–ًقتيبة



ُِْ 

 

ًفيًذكرىاًالفزع,ًنفخةًنفخاتًبثالثًأخبرًقدًكالقرآفً:اهللًرحموًتيميةًابفًاإلسالـًقاؿًشيخ
ؾف ]وَ  ًقكلوًفيًالنمؿًسكرة ـُ ـْ َصَٚء اهللُ َو َّٓ َم ـْ ِِف إَْرِض إِ ََمَواِت َوَم ـْ ِِف افسَّ ِزَع َم ٍَ قِر َؾ ُخ ِِف افهه ٍَ َيْقَم ُيْْ

 ] ـَ ـْ ِِف  : قكلوًفيًذكرىماًكالقياـًالصعؽًكنفخة {87}افّْؾ:َأَتْقُه َداِخِري َؼ َم ًِ قِر َؾَه َخ ِِف افهه ٍِ ُٕ ]َو

ـْ ِِف إَرْ  ََمَواِت َوَم َخ ؾِِٔف ُأْخَرى َؾَِ٘ذا ُهْؿ ؿٌَِٔٚم َيُْْيُروَن[ افسَّ ٍِ ُٕ ـْ َصَٚء اهللُ ُثؿَّ  َّٓ َم مر:ِض إِ  {68}افزه
كصاحبً (1)

 .(ِ)لكامعًالنكارًالبييةًعمىًأنياًثالثًنفخات
 القول الثاني: أنهما نفختان: نفخة الصعد ونفخة البعث

ًٜ َواحِ  قاؿًاهللً َّٓ َصَْٔح قَن* ]َمٚ َيُْْيُروَن إِ ُّ ُْٖخُذُهْؿ َوُهْؿ ََيِهِّ ًُقنَ  َؾَل َدًة َت ًٜ  َيْستَىِٔ َٔ َٓ  َتْقِص ؿْ  إَِػ  َو ِٓ  َأْهِِ

ًُقنَ  َخ *  َيْرِج ٍِ ُٕ قرِ  ِِف  َو ـَ  ُهؿ َؾَِ٘ذا افهه َْجَداِث  مِّ ْٕ ِؿْ  إَِػ  ا ُِقنَ  َرِبِّ َْٚ َيٚ َؿُٚفقا*  َيِْس َِ ثََْٚ َمـ َوْي ًَ َٕٚ ِمـ َب ْرَؿِد  َمٚ َهَذا مَّ

ـُ  َد َوظَ  ْْحَ ُِقن َوَصَدَق  افرَّ ُْٖخُذُهؿْ :" تعالىًقكلوًففي  {31-19}يس:[ اْدُْرَش ًٜ َواِحَدًة َت َّٓ َصَْٔح  هذع" َمٚ َيُْيُروَن إِ

ُِقنَ :" األولى وقوله النفخة هي ِْؿ َيِْس َْجَداِث إَِػ َرِبِّ ْٕ ـَ ا قِر َؾَِ٘ذا ُهؿ مِّ َخ ِِف افهه ٍِ ُٕ ًالثانيةًالنفخةًىيًىذه" َو

ٜ َتْرُجُػ  َيْقمَ ] كقكلوً ٍَ اِج [ افرَّ ُٜ اِدَؾ ٚ افرَّ َٓ ًُ زظٚت:* َتْتَب  كالثانيةًاألكلىًالنفختافًىماًعباسًابفًقاؿ {7}افَّْٚ

فًالنفخًإكىكًالراجحًلحديثًابيًىريرةًً(ْ)ًكاحدًكغيرًكالضحاؾ,ًكقتادة,ًكالحسف,ًمجاىد,ًقاؿًكىكذا(ّ)
ً.فيًالصكرًيككفًنفختيف

 البعثثانيًا: 

 ف البعثتعري .1

اًكجسدنا,ًكماًكافً الدنيا,ًكىذهًاإلعادةًتككفًبعدًالعدـًالتاـ,ًكلًًفيكىكًإعادةًاإلنسافًركحن
ًألنياًتختمؼًتماـًالختالؼًعفًالنشأةًاألكلى.ً؛اإلنسافًمعرفةًىذهًالنشأةًاألخرليستطيعً

                                                           
ً(َِٔ/ًْ),ًابفًتيميةمجمكعًالفتاكل(ُ)
 (ُْٔ/ًِ)ً,ًالسفارينيأنظرًلكامعًاألنكارًالبييةً(ِ)
 (.ّٗٔ/ًُُ)ًابفًحجرً,فتحًالبارم(ّ)

 (ُّّ/ًٖ)ًالقرآفًالعظيـ,ًابفًكثيرتفسيرً(ْ)



ُِٓ 

 

ـُ ٕ] قاؿًاهللً ْرٕٚ ْح ؿُ  َؿدَّ ُُ َْْٔ ـُ  َومٚ اْدَْقَت  َب ْح ْسبُقؿِغَ  َٕ َّ َل  َأنْ  َظذ( 60) بِ َبدِّ ؿْ  ُٕ ُُ ؿْ  َأْمثٚفَ ُُ ِْْنَئ ُٕ  َمٚ ِِف  َو

قنَ  ٓ ُّ َِ ًْ ْد ( 62) َت ََ ُتؿُ  َوَف ّْ
َٖةَ  َظِِ ُوػ افَّْْن ْٕ َِْقٓ ا ُرونَ  َؾ َـّ  }الواقعة{[ (61) َتَذ

(ُ). 

 أدلة البعث: .ِ

شأةًاآلخرة,ًكمبينناًأفًكلقدًأكردًالقرآفًالكريـًأدلةًكثيرةًعمىًالبعث,ًمستدلنًبالنشأةًاألكلىًعمىًالن 
ًشيء,ًفالًتعجزهًإعادةًاألجساـًلنفكذًقدرتو,ًكلًيضيعًمنياًشيء,ًكعالـًبكؿًشيءاهللًقادرًعمىًكؿً

َب ]ًقاؿًاهللًًلسعةًعممو َِِٕسَ  َمَثلً  َفْٚ َوََضَ فُ  َو ََ ِْ ْـ  ؿَٚل  َخ ًِيٚمَ  ُُيِْل  َم ٚ ُؿْؾ ( 78) َرِمٔؿٌ  َوِهلَ  اْف َٓ ِٔٔ  افَِّذي ُُيْ

 َٖ َن ْٕ َل  هَٚأ ةٍ  َأوَّ ؾِّ  َوُهقَ  َمرَّ ُُ ٍؼ  بِ ِْ ً.}يس { [(79) َظِِٔؿٌ  َخ

الخمؽ,ًكتحكلوًمفًحاؿًإلىًحاؿ,ًكاألرضًكماًتخرجوًمفًنبات,ًمظيرًًفيكاإلنسافًكتطكرهً
َٚ يٚ]ًقاؿًاهللًًلمعمـًكالقدرة. ُس  َأُّيه ُْْتؿْ  إِنْ  افَّْٚ ٍٛ  ِِف  ـُ ـَ  َرْي ِٞ  ِم

ًْ ٚ اْفَب َّٕ ؿْ  َؾِ٘ ـُ ْٚ َْ َِ ـْ  َخ ـْ  ُثؿَّ  ُتراٍب  ِم ٍٜ  ِم ٍَ ْى ـْ  ُثؿَّ  ُٕ  ِم

 ٍٜ ََ َِ ـْ  ُثؿَّ  َظ ٍٜ  ِم ٌَ ٍٜ  ُمْو ََ َِّ ٍٜ  َوَؽْرِ  ُُمَ ََ َِّ َ  ُُمَ ؿْ  فَُِْبغِّ ُُ ره  فَ
َِ ُٕ َْرحٚمِ  ِِف  َو ْٕ ك َأَجؾٍ  إِػ َٕنٚءُ  َمٚ ا ًّّ ؿْ  ُثؿَّ  ُمَس ُُ ْخِرُج لً  ُٕ ٍْ  ُثؿَّ  ضِ

قا ٌُ ُِ ؿْ  فَِتْب ـُ ؿْ  َأُصدَّ ُُ ـْ  َوِمْْ ؿْ  َقَّفَّ ُيتَ  َم ُُ ـْ  َوِمْْ رِ  َأْرَذلِ  إِػ ُيَرده  َم ُّ ًُ ْٔل افْ َُ َِؿَ  فِ ًْ ـْ  َي دِ  ِم ًْ ؿٍ  َب ِْ ًٚ  ِظ َْرَض  َوَتَرى َصْٔئ ْٕ  هِٚمَدةً  ا

َزْفْٚ َؾِ٘ذا ْٕ ٚ َأ َٓ ْٔ َِ ْت  اْدٚءَ  َظ ْٝ  اْهتَزَّ ْٝ  َوَرَب َبَت ْٕ ـْ  َوَأ ؾِّ  ِم ٍٟ  َزْوٍج  ـُ َٖنَّ  ذفَِؽ ( 3) َِبِٔ فُ  ؼه اِْلَ  ُهقَ  اهللََّ  بِ َّٕ َّٕفُ  اْدَْقتك ُُيِْل  َوَأ  َظذ َوَأ

ؾِّ  ءٍ  ـُ َٜ  َوَأنَّ ( 6) َؿِديرٌ  ََشْ َٚظ ٌٜ  افسَّ َٔ
َٛ  ٓ آتِ ُٞ  اهللََّ َوَأنَّ  ؾِٔٓٚ َرْي ًَ ـْ  َيْب ُبقرِ  ِِف  َم َُ  . {3/1}احلج:  [(7) اْف

ذاًكافًاهللًلـًيع ت؛ًفيؿًيستبعدًبعدًبخمؽًالسماكاتًكاألرض,ًكلًيزاؿًيخمؽ,ًكيرزؽ,ًكيحيى,ًكيميًيكا 
ٍؼ َجِديٍد[ ىذاًالمشاىدًالمنظكر,ًأفًيعيدًالخمؽًمرةًأخرل! ِْ ـْ َخ ِل َبْؾ ُهْؿ ِِف َفبٍْس ِم ِؼ إَوَّ ِْ َِْٔٔٚ بِٚخَل ًَ  ]َأَؾ

عادةًالحياةًمرةًأخرلًبعدًىذهًالدلئؿًالبٌينةً {23}ق: األنفسًكاآلفاؽ,ًلًمعنىًًفيإفًإنكارًالبعثًكا 

ً.(ِ)لو

                                                           
ًّْْٖأخرجوًًالبخارمًفيًصحيحو,ًكتابًأحاديثًالنبياء,ًبابًنزكؿًعيسىًابفًمريـًعمييماًالسالـ,ًحديثًرقـً)(ُ)

هللًعميوًكسمـً(,ًكأخرجوًمسمـًفيًصحيحة,ًكتابًاإليماف,ًبابًنزكؿًعيسىًابفًمريـًحاكماًبشريعةًنبيناًمحمدًصمىًا
 (ُٓٓحديثًرقـً)

 (ُِِ)ص:السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ً(ِ)



ُِٔ 

 

ًا ًيككفًبعد ًفالذيفًلبعثًالحشرًثـ ًحسبًأعماليـ, ًكبيرنا ًالبعثًاختالفنا كالناسًيختمفكفًعند
ًأعماليـ,ً ًخبثت ًكالذيف ا, ًكأركاحن ًأجسادنا ًأكمؿ ًيككنكف ًنفكسيـ, ًكزكت ًكأعماليـ, ًعقائدىـ صمحت

ا ً.كفسدتًعقائدىـ,ًيككنكفًأنقصًأجسادناًكأركاحن

ًبعثًخيرًعمىًماتًمفًإف"ًأمً«(ُ) َعَمْيهِ  َماتَ  َما َعَمى َعْبدٍ  ُكلُّ  ُيْبَعثُ ً»ًاهللًًقاؿًالرسكؿ
شنيعة,ًكيككفًفيًارضًالمحشرًعمىًماًبعثًًحاؿًعمىًبعثًشرًعمىًماتًكمفًسارة,ًحاؿًعمى
 .(ِ)ً"عميو

ب اسًوًاٍبفًًًعىفًًًك ًـى:ًقىاؿًىً,عى ,ًًالن ًبيًًًُّفينىاًقىا ًفىقىاؿًىًيىٍخطيبي ـًٍ:ً" كفًىًًإن كي فىاةًنًمىٍحشيكري :ًلًنغيرًًٍعيرىاةًنًحي
ََمءَ  َْٕىِقي َيْقمَ ] َىلِّ  افسَّ ِجؾِّ  ـَ ِٛ  افسِّ ُت ُُ ِْ ََم  فِ ٚ ـَ َٕ َل  َبَدْأ ٍِْؼ  َأوَّ ُٔدهُ  َخ ًِ َْْٔٚ َوْظًدا ُٕ َِ ٚ َظ َّٕ َّْٚ إِ ً {201}إٕبٔٚء:[ َؾِٚظِِغَ  ـُ

فً ًاآليىةى, ؿًىًكىاً  الىًئؽًًًأىك  ًـيًالًقيىامىةًًًيىٍكًـىًييٍكسىىًالخى ً"(ّ)ً...ًإٍبرىاًىي

ً

                                                           
بابًاألمرًبحسفًالظفًباهللًتعالىًعندًالمكت,ًحديثًًأخرجوًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًالجنةًكصفةًنعيمياًكأىميا,ًً(ُ)

 (ِٖٕٖرقـ)
 (ُِٓ)ص:السيدًسابؽًالعقائدًالسالمية,ًً(ِ)
بابًقكؿًاهللًتعالى:ً}كاتخذًاهللًإبراىيـًخميال{,ًحديثًًًكتابًأحاديثًاألنبياء,أخرجوًالبخارمًفيًصحيحو,ًًً(ّ)

ً.(ّّْٗرقـ)



ُِٕ 

 

الخامس المطمب  

 الحساب

إفًاهللًعزًكجؿًمتصؼًبصفاتًالكماؿ,ًكمفًصفاتوًالكمالية:ًالعدؿ,ًكالحكمة؛ًفيكًعدؿًلً
غيرًمكضعوًكمفًعدلوًكحكمتوًألًيسكٍّلًبيفًالبرًًفيًشيءكحكيـًلًيضعًاليظمـًأحدناًمفًخمقو,ً

ًبينكالمسيءكلًبيفًالمؤمفًكالكافر,ًكلًبيفًالمحسفًًكالفاجر, ًفإفًالتسكية ًمنت؛ ًكالسفوًًيييما الظمـ
ًالناسًبالقسط,ًفاىتدلًفريؽً كاهللًعزًكجؿًقدًأرسؿًرسموًبالبينات,ًكأنزؿًمعيـًالكتابًكالميزاف,ًليقـك
ًالعمؿً ًكل ًالصحيحة, ًالعبادة ًكل ًالحقة, ًالعقيدة ًلو ًتكف ًفمـ ًىدايتو, ًعف ًفريؽ ًكانحرؼ ًاهلل, إلى

 .(ُ)الصالح

جديد,ًيحشرىـًإليو,ًكيجمعيـًلديو,ًليحاسبًكؿًفردًمنيـًبعدًأفًيردًاهللًالحياةًإلىًالناسًمفً
 َعنْ  ُيْسَألَ  َحت ى الِقَياَمةِ  َيْومَ  َعْبدٍ  َقَدَما َتُزولُ  اَل ً:ً»عمىًماًعمؿًمفًخيرًأكًشر,ًقاؿًرسكؿًاهللً

ًَأْباَلعُ  ِفيمَ  ِجْسِمهِ  َوَعنْ  َأْنَفَقُه، َوِفيمَ  هُ اْكَتَسبَ  َأْينَ  ِمنْ  َماِلهِ  َوَعنْ  َفَعَل، ِفيمَ  ِعْمِمهِ  َوَعنْ  َأْفَناُع، ِفيَما ُعُمرِعِ 
»(ِ).ًً

ًكافًيكـًالحساب,ً قال اهلل  دكنتًفيياًاألعماؿًلتعرضًعمىًأصحابياًالتيبالكتبًًجيءفإذا

َتَْٚ َمِٚل َهَذا افُِ  َِ قُفقَن َيٚ َوْي َُ َّٚ ؾِِٔف َوَي َغ ِِم َِ ٍِ ى اُدْجِرِمَغ ُمْن َّٓ ]َوُوِضَع افَُِتُٚب َؾَسَ بَِرًة إِ ـَ  َٓ ٌَِرًة َو ٚدُِر َص ٌَ َٓ ُي َتِٚب 

َٓ َييُِِْؿ َربهَؽ َأَحًدا[ ا َو ُِقا َحَِٚضً ِّ ًً{49}الكهف: َأْحَهَٚهٚ َوَوَجُدوا َمٚ َظ ًالكتب ًعمىًًالتيكىذه تكزع

لوًأصحابيا,ًمنيـًمفًيأخذًكتابوًبيمينو,ًكيككفًبشرلًمفًالبشرياتًالسارة؛ًكمنيـًمفًيأخذًكتابوًبشما
َٚ]أكًمفًكراءًظيره,ًكيككفًذلؾًعالمةًعمىًسكءًالحساب ْٕسٚنُ  َأُّيه ََّٕؽ  اإْلِ ْدحًٚ  َربَِّؽ  إِػ ـٚدٌِح  إِ لؿِٔفِ  ـَ ُّ  َؾ

(6 )ٚ َٖمَّ ـْ  َؾ ِْٔفِ  ـِتَٚبفُ  ُأوِتَ  َم ِّ
َٔ ُٛ  َؾَسْقَف ( 7) بِ ُٛ ( 8) َيِسراً  ِحسٚبًٚ  ُُيَٚش

ِِ ََ وراً  َأْهِِفِ  إِػ َوَيْْ َٚوأَ  (9) َمْسُ ـْ  مَّ  ُأوِتَ  َم

                                                           
 (َِِ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةًً(ُ)
(ِ)ً ًالترمً ًرسكؿذأخرجو ًكالكرعًعف ًكالرقائؽ ًالقيامة ًكتابًأبكابًصفة ًحديثًرقـًمًفيًسننو, ًالقيامة, ًبابًفي ,
 .صحيح:ًًاأللبانيً,ًكقاؿصحيح(ًكقاؿًعنوًحديثًحسفًُِْٕ)



ُِٖ 

 

ِرهِ  َوراءَ  ـِتَٚبفُ  ْٓ ًِراً  َوَيْهذ( 22) ُثُبقراً  َيْدُظقا َؾَسْقَف ( 20) َط َّٕفُ ( 21) َش وراً  َأْهِِفِ  ِِف  ـٚنَ  إِ َّٕفُ ( 23) َمْسُ َـّ  إِ  َأنْ  َط

ـْ  فُ  إِنَّ  َبذ (21) َُيُقرَ  َف ً.{9/23}آىشقاق: ([23) َبِهراً  بِفِ  ـٚنَ  َربَّ

ًعمؿًمفًًييالحسابًمنتًيفكتبمغًالدقةً ًيمكفًأفًيتصكر,ًحتىًيأخذًكؿًكاحدًجزاءًما ما
خيرًأكًشر,ًسكاءًأكافًذلؾًعمالنًمارسوًبالفعؿ,ًأكًعمالنًنكاهًكأصرًعميو,ًفتقاـًلذلؾًمكازيفًالقسط,ً

ِٜ َؾَل  عمىًأكمؿًصكرةًييحتىًيتحقؽًالعدؿًاإلل ََٔٚم َِ َْٔقِم اف
ْسَط فِ َِ ـَ اف ََٕوُع اَدَقاِزي ْٔئًٚ َوإِْن ]َو ٌس َص ٍْ َٕ ُؿ  َِ ُتيْ

ـَ  ٚ َو َْْٔٚ ِِبَ ـْ َخْرَدٍل َأَت ٍٜ ِم َٚل َحبَّ ََ َٚن ِمْث ثـًتككفًعاقبةًكؿًحسبًرجحافًالميزافً {41}األىبواء: بَِْٚ َحِٚشبَِغ[ ٍلـَ

ًالقيامة(ُ)ًبالعمؿًالصالح,ًأكًنقصانو. ً.يثبتًالشيخًالميزافًيـك

ما منكم من : »رسول اهلل  قال نفسو,ًبدكفًكاسطةىكًالذلًيحاسبًالناسًجميعناًبًكاهللً
إال ما قّدم من أحد إال سيكممه ربُّه يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فينظر أيمن منه، فال يرى 

م منه، فال يرى إال ما قّدم، وينظر بين يديه، فال يرى إال النار تمقاء وجهه، فاتقوا اعممه، وينظر أشد
 . (2)«ةالنار ولو بشد تمر 

ألفًمفًً؛عميولًيناقشًالحسابًرحمةًبوًكشفقةًًأنيـرحمةًاهللًبالمؤمفًعندًالحساب:ًكمفً
: َفُقْمتُ  «َهَمكَ  ِإال   الِقَياَمةِ  َيْومَ  ُيَحاَسبُ  َأَحدٌ  َلْيَس ًقاؿ:ًأفًالنبىًًنكقشًالحسابًعذبًعفًعائشةً

ٚ]:ًىَتَعالَ  الم هُ  َقالَ  َقدْ  َأَلْيَس  الم ِه، َرُسولَ  َيا َٖمَّ ـْ  َؾ ِْٔفِ  ـِتَٚبفُ  ُأوِتَ  َم ِّ
َٔ ُٛ  َؾَسْقَف ( 7) بِ ًٚ  ُُيَٚش  [ َيِسراً  ِحسٚب

ً»ًالم وًًًرىسيكؿًيًفىقىاؿًىً{ 3: }آىشقاق  ِإال   الِقَياَمةِ  َيْومَ  الِحَسابَ  ُيَناَقُش  َأَحدٌ  َوَلْيَس  الَعْرُض، َذِلكِ  ِإن َما:
ً.(ّ)ً«ُعذٍّبَ 

                                                           
ً(ِِٓ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةًً(ُ)
ًالز كىاًة,ًبابًفضؿًالصدقة,ًحديثًرقـً)ًأخرجوًابفًماجوًفيًسننو,ًً(ِ) ,ًصحيح(قاؿًعنوًاللبانيًحديثًًُّْٖكتىابي

:ًالناشر,ًطبعةًرقـًبدكف,ًالباقيًدعبًفؤادًمحمد:ًتحقيؽًالقزكينيًيزيدًبفًمحمدًاهللًعبدًأبكًماجةًابف:ًماجوًابفًسنف
 .العربيةًالكتبًإحياءًدار
 (ّٖٓٔأخرجوًالبخارم,ًكتابًالرقاؽ,ًبابًفيًالحكض,ًحديثًرقـً)ًً(ّ)



ُِٗ 

 

 المطمب السادس

 .والحوضالصراط 

 .لصراطا أواًل:

طريؽًيكضعًعمىًظيرًجينـ,ًيمرًعميوًاألكلكفًكاآلخركفًبعدًانصرافيـً"يعرف الشي  الصراط، بقوله 

 َوإِنْ  ]قال اهلل  مفًالمكقؼ,ًفأىؿًالجنةًيمركفًعميو,ًكىـًمتجيكفًإلييا,ًكأىؿًالنارًيسقطكفًفييا

ؿْ  ُُ ًّٔٚ َحْتَمً  َربَِّؽ  َظذ ـٚنَ  واِرُدهٚ إَِّٓ  ِمْْ ِو َْ ل ُثؿَّ ( 72) َم ـَ  َُْٕجِّ ْقا افَِّذي ََ َذرُ  اتَّ َٕ ًّٔٚ ؾِٔٓٚ افيَّٚدِِغَ  َو
 {11: }مريم [ ِجثِ

"(ُ). 

ًقىٍكًلوًًًعىفًًًٍاهللًًًرىسيكؿًىًسىأىٍلتًي:ًقىالىتًًٍعىاًئشىةى,ًعىفًٍالشيخًعمىًالصرطًبحديثًصحيحًًكيستدؿ
ؿً ًعىزً  ُل إَْرُض َؽْرَ : :كىجى َقاُت[  ]َيْقَم ُتَبدَّ َّ  َرُسولَ  َيا َيْوَمِئٍذ؟ الن اُس  َيُكونُ  َفَأْينَ  {18}إبراهٔؿ:إَْرِض َوافسَّ

رَاطِ  َعَمى: »َفَقالَ  اهللِ  ًً.( 2) «الصٍّ

رَاطُ  ُيْضَربُ ً: رسكؿًاهللًًقاؿبحديثًصحيحًأخرًًيستدؿثـً  َأَنا َفَأُكونُ  َجَهن َم، َظْهَريْ  َبْينَ  الصٍّ
لَ  َوُأم ِتي  َجَهن مَ  َوِفي َسمٍّْم، َسمٍّْم، المُهم  : َيْوَمِئذٍ  الرُُّسلِ  َوَدْعَوى الرُُّسُل، ِإال   َيَتَكم ُم َيْوَمِئذٍ  َواَل  ُيِجيُز، نْ مَ  َأو 
 َشْوكِ  ِمْثلُ  اَفِإن هَ : " َقالَ  اهللِ  َرُسولَ  َيا َنَعمْ : َقاُلوا"  الس ْعَداَن؟ رََأْيُتمُ  َهلْ  الس ْعَداِن، َشْوكِ  ِمْثلُ  َكاَلِليبُ 
ً.(ْ)(ّ)ً«...ً,ِبَأْعَماِلِهمْ  الن اَس  َتْخَطفُ  اهلُل، ِإال   ِعَظِمَها َقْدرُ  َما َيْعَممُ  اَل  َأن هُ  َغْيرَ  الس ْعَدانِ 

ً ًعمىًاإليمافًبالصراطاأجمكحديثًالشيخًعفًالصراطًىك ًكعمىًأفًالصراطًعًأىؿًالسنة ,
درًأعماليـ,ًكأنيـًيتفاكتكفًفيًالسرعةًكاإلبطاءًعمىًقدرًجسرًممدكدًعمىًجينـًيجكزًعميوًالعبادًبق

                                                           
 (ِِٕ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةًً(ُ)
ـًالقيامة,ًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًصفةًالقيامةًكالجنةًكالنار,ًبابًفيًالبعثًكالنشكرًكصفةًاألرضًيًكأخرجوًًً(ِ)

ً.(ُِٕٗحديثًرقـً)
 .ً(ُِٖبابًمعرفةًطريؽًالرؤية,ًحديثًرقـ)ًكتابًاإليماف,أخرجوًمسمـًفيًصحيحوً,ًً(ّ)
 .(ِِٕ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةًً(ْ)



َِِ 

 

[ ؿًاهللًًكقًريكقدًجاءًفيًتفسً(ُ)ذلؾ ًّٔٚ ِو َْ َٚن َظَذ َربَِّؽ َحتًَْم َم ـَ َّٓ َواِرُدَهٚ  ْؿ إِ ُُ ًالمركر {72}مريؿ:]َوإِْن ِمْْ

 .(2)الصراطًعمى

 الحوضثانيًا: 

اًيشربًىكًكأمتوًمنوًبًيإفًلكؿًنببيفًالشيخً" عدًالمكقؼ,ًكقبؿًدخكؿًالجنة,ًكلنبيناًحكضن
ًكأطيبًمفًحكضًكذلؾ, ًكأحمىًمفًالعسؿ, ًأبيضًمفًالمبف, ًمفًشربًمنوًشربةًلًًماؤه المسؾ,
قاؿًرسكؿًعمىًمشركعيةًالحكضًبحديثًصحيحًركاهًالبخارمًكغيرهًًًيستدؿثـًً(ّ)"أبدناًيظمأًبعدىا

ً»اهللً ًكم: ًشرب, ًمفًمرًعمى  ًعمىًالحكض, ًفرىطيكـ ًأقكاـًًفًشربًلًيظمػأأنا ًعمى  ًلىيىًردىٌف أبدنا,
قاؿ:ًلًأعرفيـًكيعرفكننى,ًثـًيحاؿًبينىًكبينيـ,ًفػأقكؿ:ًإنيـًمنىً؛ًكالحدبًماًارتفعًمفًاألرض,ًفي

ً.(ٓ)ً(ْ)«أقكؿ:ًسيحقناًسيحقناًلمفًغي رًبعدلتدرلًماًأحدثكاًبعدؾ,ًفػ
ً

 

                                                           
 .(ُّٔ:ًص)األشعرمًالحسفًأبكًً:األبكابًببابًالثغرًأىؿًإلىًرسالةانظرً:ًًً(ُ)
 (ِْ/ًْ)ً:ًابفًحـزكالنحؿًىكاءكاألًالممؿًفيًالفصؿانظرً:ًًً(ِ)
ً(ِِٕ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةًً(ّ)
 (ّٖٓٔأخرجوًالبخارمًفيًصحيحو,ًكتابًالرقاؽ,ًباب:ًمفًنكقشًالحسابًعذب,ًحديثًرقـً)ًً(ْ)
ً(ِِٕ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةًً(ٓ)



ُِِ 

 

 المطمب السابع

 الشفاعة

نكعًًيياآلخرة,ًفًفيسؤاؿًاهللًالخيرًلمناسً"  يخًأفًالمقصكدًبالشفاعةًىكبيفًالشالمقصكدًبالشفاعة:ً
ً.(ُ)"كمنياًمفًأنكاعًالدعاءًالمستجاب

ً.الشفاعة العظمىأواًل: 

لً"ًتككفًبعدًأفًيطكؿًبالناسًالمقاـًفيًأرضًالمحشر,ًكالشفاعةًالعظمىًالشفاعةًالعظمىًً
هللًعزًكجؿًأفًيقضىًبيفًالخمؽ,ًليستريحكاًمفًىكؿً,ًفإنوًيسأؿًارسكؿًاهللًًتككفًإلًلسيدناًمحمد

ًبذلؾًفضمو ًكيظير ًكاآلخركف, ًاألكلكف ًفيغبطو ًلو, ًفيستجيبًاهلل ًىكًًالمكقؼ, ًكىذا ًالعامميف, عمى
َثَؽ َربهَؽ :قكؿًاهللًًفيالمقاـًالمحمكدًالذلًكيًعدًبوً ًَ ًٜ فََؽ َظَسك َأْن َيبْ َِ ٚؾِ َٕ ْد بِِف  جَّ َٓ ِْٔؾ َؾَت َِّ ـَ اف ًٚمٚ  ]َوِم ََ َم

قًدا[ ُّ ً(ِ)ً." {19}اإلرساء: َمْ

 ِنْصفَ  الَعَردُ  َيْبُمغَ  َحت ى الِقَياَمِة، َيْومَ  َتْدُنو الش ْمَس  ِإن  ً:ً»رسكؿًاهللًثـًاستشيدًبحديثًعفًًً
 ْبنُ  الم هِ  َعْبدُ  َوزَادَ  «َوَسم مَ  َعَمْيهِ  اهللُ  َصم ى ِبُمَحم دٍ  ُثم   ِبُموَسى، ُثم   ِبآَدَم، اْسَتَغاُثوا َكَذِلكَ  ُهمْ  َفَبْيَنا اأُلُذِن،
 ِبَحْمَقةِ  َيْأُخذَ  َحت ى َفَيْمِشي الَخْمِد، َبْينَ  ِلُيْقَضى َفَيْشَفعُ : »َجْعَفرٍ  َأِبي اْبنُ  َحد َثِني الم ْيُث، َحد َثِني َصاِلٍح،
ً.(ّ)«ُكمُُّهمْ  الَجْمعِ  َأْهلُ  َمُدعُ َيحْ  َمْحُموًدا، َمَقاًما الم هُ  َيْبَعُثهُ  َفَيْوَمِئذٍ  الَباِب،

 :يالشفاعة لمعاصثانيًا: 

مفًالنار,ًًيخركجًالعاصًفيبعدًأفًيأذفًاهللًلو,ًكبعدًانتياءًمدةًالعذاب,ًًثـًيشفعًالرسكؿً
يشفعًألىؿًالكبائرًبعدًدخكليـًالنار,ًفيقبؿًاهللًشفاعتوًًًياألحاديثًالصحيحةًأفًالنبًفيفقدًثبتً
ظيارًفضمو.ًاًنمنيا,ًكتككفًالشفاعةًإظياًرخرجيـًفييـ,ًكي ٍيرىةًىًأىًبيًعىفًًٍلكرامةًالشافعًعندًاهلل,ًكا  ً,ىيرى

ابىةًهًدىٍعكىةًهًنىًبيً ًًلكيؿًٍّ:ً»قىاؿًىًًالم وًًًرىسيكؿًىًأىفً  ًتيًأىٍختىًبئًىًأىفًًٍكىأيًريدًيًًبيىا,ًيىٍدعيكًميٍستىجى ًًفيًأًليم ًتيًشىفىاعىةًنًدىٍعكى

                                                           
ً.(ُِٕ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةًً(ُ)
 .(ُِٓ)ص:ًسابؽالمصدرًالًً(ِ)
 .(ُْٕٓأخرجوًالبخارم,ًكتابًالزكاة,ًبابًمفًسأؿًالناسًتكثرا,ًحديثًرقـً)ًً(ّ)



ِِِ 

 

ٍيفًوًٍبفًيًرىافًيًعمًًٍكً(ُ)ً«اآلًخرىةًً ا,ًالم وًيًرىًضيًىًحيصى ً»قىاؿًىًًالن ًبيًًٍّعىفًًًعىٍنييمى ًًبشىفىاعىةًًًالن ارًًًًمفًىًقىٍكًـهًيىٍخريجًي:
م دًو ميكفًىًًميحى ن ةى,ًفىيىٍدخي يىن ًميٍّيفًىًييسىم ٍكفًىًالجى ً.(ِ)ً«الجى

إخراجًًفيًشفاعةًالرسكؿًًستأتيًكماًقاؿًالشيخً"ًتككفًلمعصاةًمفًأمةًمحمدًالشفاعات
بأفًتككفًبإذفًاهللًكأفًتككفًلمفًارتضىًاهللًأفًيشفعًلوًكلًًمشركطة:ًييعصاةًالمؤمنيفًمفًالنارًف

,ًكتككفًالشفاعةًإلظيارًكرامةًيييرتضىًاهللًالشفاعةًإلًلمفًيستحقكفًالعفكًعمىًمقتضىًالعدؿًاإلل
ًكط ًعقبًدعائو ًاإلليية ًلإلرادة ًتنفيذنا ًربو, ًعند ًكمنزلتو ًإلىًالشافع ًيدعك ًما ًكليسًفييا ًمفًاهلل, مبو

ترؾًماًكمؼًاهللًبوًمفًإيمافًتزككًبوًالنفس,ًكعمؿًصالحًيصؿًباإلنسافًإلىًًفيالغركرًأكًالتياكفً
ًً.(ّ)كمالوًالمنشكد
ًمشركطة:ًيفيًلشفاعاتفاًليستًمطمقةًبؿًلياًشركطًكضكابطًكىذاًماًبينياًالشيخً,ًىذهًالشفاعة

ً.{133:بقرة}ال [ًِبِإْذِنهِ  ِإال   ِعْنَدعُ  َيْشَفعُ  ال ِذي َذا َمنْ ً]ًبأفًتككفًبإذفًاهلل.ً-ًُ
ً.(ْ).{13:ألىبواء}ا [اْرَتَضى ِلَمنِ  ِإال   َيْشَفُعونَ  َواَل ً] تككفًلمفًارتضىًاهللًأفًيشفعًلوكأفًً-ًِ

ً
 

                                                           
 .ً(َّْٔ,ًحديثًرقـً)بؾًنبيًدعكةًمستجابة,ًبابًلدعكاتأخرجوًالبخارم,ًكتابًاًً(ُ)
 .(َّْٔ,ًحديثًرقـً)صفةًالجنةًكالنار,ًبابًلرقاؽأخرجوًالبخارم,ًكتابًاًً(ِ)
 .ًبتصرؼً(ُِٕ)ص:ًالسيدًسابؽً:ميةالعقائدًالسالًً(ّ)
 .ً(ُِٕ)ص:ًالسابؽالمصدرًًً(ْ)



ِِّ 

 

 المطمب الثامن

 الجنة والنار

ًكالنارًحي ًفيًالجنة ًكالجماعة ًأىؿًالسنة اهللًعزًكجؿًيكافئًًثًيقررًأفيبيفًالشيخًعقيدة
ً.(ُ)األبرارًبالنعيـ,ًفإنوًيجازلًالفجارًبالجحيـ,ًعقابناًليـًعمىًماًاقترفكاًمفًكبائرًاإلثـًكالفكاحش

 النار :أوالً 

ًالعذاب,"ً:بأنها النارَعر َف  ًمنياًدار ًأسماء ًعدة ًًالسعيرًكليا ًًككلظى ًكًًكسقر الحطمة
ً(ِ)"الياكية

 أهوال الجحيم:
تشيبًً"ًيًأكصاؼأىكاؿًالنارًبماًكصفياًاهللًفيًكتابوًكعمىًلسافًرسكلوًكىكصؼًالشيخً

؛ًقاؿًالناسًكالحجارةوقودها  يرتدعًالغاككفًعفًغييـ,ًفذكرًأفًي,ًكتنخمعًمنوًالقمكب,ًكيمنوًالنكاص
ًٚرا َوُؿقُدَهٚ افَّْ اهللً َٕ ْؿ  ُُ ْؿ َوَأْهِِٔ ُُ َس ٍُ ْٕ ـَ َآَمُْقا ُؿقا َأ ٚ افَِّذي َ َٓ ]َيٚ َأُّيه ٌٜ ِؽَلٌظ ِصَداٌد  َُ ٚ َمَلئِ َٓ ْٔ َِ ُٚس َواِِلَجَٚرُة َظ

َمُروَن[ ْٗ ُِقَن َمٚ ُي ًَ ٍْ ُهقَن اهللَ َمٚ َأَمَرُهْؿ َوَي ًْ  .{9}الت حريم: َي

ًقاؿًاهللًًكأنياًلًتشبعًمماًيمقىًفييا,ًبؿًتطمبًالمزيدًدائمنا,ًحتىًلًيبقىًفيياًمكافًخاؿ
ََّْؿ هَ  َٓ قُل جِلَ َُ َٕ ـْ َمِزيٍد[]َيْقَم  قُل َهْؾ ِم َُ ًً.{10}ق: ِؾ اْمَتَلِْت َوَت

,ًًك ]َأَذفَِؽ قاؿًاهللً؛ًشجرةًمفًأخبثًأنكاعًالشجرًالمرًالمنتفًالرائحةًىيكأفًطعاميـًالزقـك

ؿهقِم[ ًٓ َأْم َصَجَرُة افزَّ ُز ُٕ فات:َخْرٌ  فراشًًييكثيابيـًمفًنارًكجينـًتحيطًبالمعذبيفًمفًكؿًجانب,ًف {91}الص 

ُف اهللُ بِِف ِظبََٚدُه َيٚ ِظَبٚدِ َؾٚتَّ  قال اهلل ًطاءكغ ٌَِؾ َذفَِؽ َُيَقِّ ْؿ ُط ِٓ تِ ـْ ََتْ ِر َوِم ـَ افَّْٚ ٌؾ ِم َِ ْؿ ُط ِٓ ـْ َؾْقؿِ ْؿ ِم  َُقِن[]ََلُ

مر: ً.ً{29}الزُّ

ًالينيئة ًالحياة ًيحيكف ًكل ًفيستريحكف, ًيمكتكف ًل ًجينـ َٔ  كأىؿ َٓ َُيْ ٚ َو َٓ قُت ؾِٔ ُّ َٓ َي  ٚ[]ُثؿَّ 

ًالعذابً {21}األعىل: ًأنكاع ًأشد ًىك ًكىذا ًاهلل, ًعف ًمحجكبكف ًالنار ِْؿ َيْقَمئٍِذ  كأىؿ ـْ َرِبِّ ُْؿ َظ لَّ إِِنَّ ـَ [

                                                           
ً.(َِّ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةً:انظرً(ُ)
ً.(َِّ)ص:ًالمصدرًالسابؽً(ِ)



ِِْ 

 

ْفَُْٚهؿْ ً {23}املط ففني: َدَْحُجقُبقَن[ ُِقُدُهْؿ َبدَّ ْٝ ُج َِٕوَج ََم  َِّ ـُ ًٚرا  َٕ ْؿ  ِٓ ُْٕهِِٔ ُروا بَِآَيٚتَِْٚ َشْقَف  ٍَ ـَ ـَ  ُِقًدا  ]إِنَّ افَِّذي ُج

َٚن َظِزيًزا َحًَُِٔم[ ـَ َذاَب إِنَّ اهللَ  ًَ َُٔذوُؿقا اف
َهٚ فِ   {39}النساء: َؽْرَ

(ُ)ً كمفًشدةًاليكؿ,ًكقسكةًالعذاب,ًيكدًالمجـر

 أفًيفدلًنفسوًبكؿًحبيبًلديوًكعزيزًعميو,ًكلكفًلًينفعًفداء,ًكلًيقبؿًرجاء.
(ِ)

 

 

ٍيرىةًىًأىًبيًعىفًٍ ًـىًاٍبفًيًييكًقدًيًال ًتيًىىًذهًًًنىاريكيـًٍ:ً»قىاؿًىً,ًًالن ًبيً ًأىفً ً,ىيرى ٍزءًهًآدى ٍزءنا,ًسىٍبًعيفًىًًمفًًٍجي ًًمفًًٍجي
رًٍّ ًـىًحى يىن  مىتًًٍفىًإن يىا:ً»قىاؿًىًاهللًًًرىسيكؿًىًيىاًلىكىاًفيىةن,ًكىانىتًًًٍإفًًٍكىاهللًً:ًقىاليكاً«جى مىٍييىاًفيضٍّ ًستٍّيفًىًًبًتٍسعىةًوًعى ٍزءنا,ًكى ًكيمُّيىاًجي

فإفًكافًًالنارًفيالسنةًالصحيحةًأفًالمؤمفًلًيخمدًًفيالنار:ًجاءًًفيالمؤمفًلًيخمدًً(ّ)«رٍّىىاحًىًًمٍثؿًي
مفًالمكفرات,ًًشيءقدًارتكبًبعضًالكبائرًكلـًتيكٌفرًبحد,ًأكًتكبةًنصكح,ًأكًمصيبةًأكًمرض,ًأكً

يتبًمنيا,ًفإفًًلـًالتيفيكًمحاسبًعمىًعممو,ًكاهللًيكازفًبيفًأعمالوًالصالحةًكبيفًجميعًمعاصيوً
ًالجنة,ًككذلؾًإذاًتساكتًحسناتوًكسيئاتو.ًفيرجحتًحسناتوًفيكً

ـْ َخْردَ قاؿًاهللًً ٍٜ ِم
َٚل َحبَّ ََ َٚن ِمْث ـَ ٌس َصًْٔئٚ َوإِْن  ٍْ َٕ ُؿ  َِ ِٜ َؾَل ُتْي ََٔٚم

َِ َْٔقِم اف
ْسَط فِ َِ ـَ اف َوُع اَدَقاِزي َٕ ٍل ]َو

ـَ  ٚ َو َْْٔٚ ِِبَ ًفيعذبًفيياً" يقكؿًالشيخ {17ٕبٔٚء:}إبَِْٚ َحِٚشبَِغ[  ٍلَأَت ًفإنوًيدخؿًالنار, فًرجحتًسيئاتو كا 

ً"اهللًجزاءهًبمقتضىًعدلوًكحكمتوبقدرًماًارتكبًمفًإثـ,ًثـًيخرجًمنياًبعدًأفًيتطير,ًكبعدًأفًيكفيوً
(ْ). 

ٍدًرمًًٍّسىًعيدًوًأىًبيًعىفًًٍك ن ةًًًأىٍىؿًيًيىٍدخيؿًي:ً»قىاؿًىًالن ًبيًًٍّعىفًًً,ًالخي ًثيًـ ً,«الن ارًىًالن ارًًًكىأىٍىؿًيًن ةى,الجًىًالجى

كا:ً»تىعىالىىًالم وًيًيىقيكؿًي ب ةًوًًمٍثقىاؿًيًقىٍمًبوًًًًفيًكىافًىًمىفًًٍالن ارًًًًمفًىًأىٍخًرجي ٍردىؿًوًًمفًًٍحى ًقىدًًًًمٍنيىاًفىييٍخرىجيكفًى.ًًإيمىافًوًًمفًًٍخى
دُّكا, يىا,ًنىيىرًًًًفيًفىييٍمقىٍكفًىًاٍسكى يىاةًًًأىكًًًالحى اًلؾًهًؾً شًىً-ًالحى اًفىيىٍنبيتيكفًىً-ًمى اًنبًًًًفيًالًحب ةًيًتىٍنبيتًيًكىمى ًأىلىـًًٍالس ٍيًؿ,ًجى

ٍفرىاءًىًتىٍخريجًيًأىن يىاًتىرًى ٍمتىًكيىةًنًصى  .«(ٓ)ً«مي
النار,ًيدكرًبينيـًحكارًكمناقشة,ًفيذكرًًفيالجنة,ًكأىؿًالنارًًفيكبعدًأفًيستقرًأىؿًالجنةً

اآلخرةًكلًييقاؿًكيؼًيتـًالتخاطبًبيفًًفيا,ًكماًنالوًمفًجزاءًالدنيًفيكؿًكاحدًماًكافًمنوًمفًعمؿً

                                                           
ً(ِِّ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةًً(ُ)
 (ِّّ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةًً(ِ)
بابًفيًشدةًحرًنارًجينـًكبعدًقعرىاًكماًتأخذًمفًًنةًكصفةًنعيمياًكأىميا,أخرجوًمسمـًفيًصحيحة,ًكتابًالجً(ّ)

 (ِّْٖحديثًرقـً)ًالمعذبيف
 (ِّْ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةًً(ْ)
 .(ًِِأخرجوًالبخارمًفيًصحيحو,ًكتابًاإليماف,ًباب:ًتفاضؿًأىؿًاإليمافًفيًاألعماؿ,ًحديثًرقـً)ًً(ٓ)



ِِٓ 

 

لًًالتيالفريقيفًمعًالبعدًبيفًالجنةًكالنار,ًكمعًالتفاكتًالكبيرًبينيما,ًفإفًذلؾًشأفًمفًشئكفًاآلخرةً
ًالعًلناًعمييا,ًكلًعمـًلناًبيا.اط

ًكأىًفيًك ًالجنة ًأىؿ ًالخطابًبيف ًألكاف ًمف ًلكننا ًيعرضًالقرآف ًآخر ًالنارمشيد َٚدى ًؿ َٕ ]َو

 ُُ ْؾ َوَجْدُتْؿ َمٚ َوَظَد َربه َٓ ٚ َؾ ًَّ َْٚ َح ٚ َربه َٕ ٚ َمٚ َوَظَد َٕ ِر َأْن َؿْد َوَجْد ِٜ َأْصَحَٚب افَّْٚ َن َأْصَحُٚب اجَلَّْ َٖذَّ ْؿ َؾ ًَ َٕ ٚ َؿُٚفقا  ًَّ ْؿ َح

ُٜ اهللِ َظَذ افيَّٚدَِِغ[ َْ ًْ ْؿ َأْن فَ ُٓ َْْٔ ٌن َب ذِّ َٗ ِر ًبعدًذلؾًيقكؿًالقرآفًالكريـ:ثـً {44}األعراف: ُم َٚدى َأْصَحُٚب افَّْٚ َٕ ]َو

ََم َظَذ  ُٓ َم ُؿ اهللُ َؿُٚفقا إِنَّ اهللَ َحرَّ ُُ َّٚ َرَزَؿ ـَ اَدِٚء َأْو ِِم َْْٔٚ ِم َِ ِٜ َأْن َأؾُِٔوقا َظ [ َأْصَحَٚب اجَلَّْ ـَ ٚؾِِري َُ ً.{30}األعراف: اف
 الجنة:ثانيًا: 

ًالبًفيالجنةًقاؿًالشيخً" ًستر,ًًىيستافًمفًالنخؿًأكًالشجرًًكاألصؿ: ًإذا ف  ًمفًجى مأخكذة
ًفتككفًكالظمةًً؛كسميتًبذلؾ ًببعض, ًبعضيا ًتمتؼًأغصانيا ًالمكرقة ًالباسقاتًكأشجارىا ألفًنخيميا

ًتحتيا ًالدارًًتسترًما ًبالجنةًىنا, ًالصادؽ,ًًالتيكالمقصكد ًاهللًلممتقيفًجزاءًليـًعمىًإيمانيـ أعٌدىا
ً.ً(ُ)ً"كعمميـًالصالح

ًًمتعددةًمنياًأسماءـًبيفًأفًلمجنةًث جنةًالمأكل,ًكجنةًعدفً)إقامةًكخمكد(,ًكدارًالخمكد,ً"
القرآفًالكريـًأفًعرضياًًفيكالفردكس,ًكدارًالسالـ,ًكدارًالمقامة,ًكجناتًالنعيـًكالمقاـًاألميفًكجاءً

ًالص ًكاتصؼًبكرائـ ًاألعماؿ, ًبجالئؿ ًقاـ ًمف ًإل ًيدخميا ًل ًاهللًًفاتالسماكاتًكاألرضًكالجنة قاؿ
ُِِقَن ِِف َشبِِٔؾ اهلل ٚتِ ََ َٜ ُي ُؿ اجَلَّْ َٖنَّ ََلُ ْؿ بِ ْؿ َوَأْمَقاََلُ ُٓ َس ٍُ ْٕ ِمَِْغ َأ ْٗ ـَ اُد ى ِم ِْٔف  ]إِنَّ اهللَ اْصَسَ َِ ُِقَن َوْظًدا َظ َت َْ ُِقَن َوُي ُت َْ َٔ َؾ

ـْ َأوْ  ْرَآِن َوَم َُ ِْٕجِٔؾ َواف ٚ ِِف افتَّْقَراِة َواإِل ًَّ ْٓ  ِفَح ًَ ُؿ بِ ُُ ًِ
وا بَِبْٔ ـَ اهللِ َؾْٚشَتْبِؼُ ْقُز ِدِه ِم ٍَ تُْؿ بِِف َوَذفَِؽ ُهَق اف ًْ افَِّذي َبَٚي

ئُِؿ[ ًَ  .(ِ)ً"{222}افتقبٜ: اف

 نعيم الجنة

ًبالبيافً ًالشيخ ًتناكؿ ًالجنةنعيثـ ًًـ ًكأنو ًبغيرًحساب,ً"دائـ, ًفييا ًما ًككؿ ًينفد, ًل كسركرىا
ًأنيارًمفًماءً ًففييا ,ً ًكثيرة ًلذةًفأنيارىا ًكأنيارًخمر ًيتغيرًطعمو, ًلـ ًلبف ًكأنيارًمف ًآسفً, غير

ًمص ًعسؿ ًمف ًكأنيار ًفيلمشاربيف, ًكلحـك ًالفكاكو, ًكفييا ًالقصكر, ًتحت ًمف ًتجرل ًاألنيار ًكىذه ؛

                                                           
 (ِّٕ)ص:ًلسيدًسابؽاً:العقائدًالسالميةًً(ُ)
 (ِّٖ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةًً(ِ)



ِِٔ 

 

ًيماثؿًبعضوً ًبياًمتشابينا ًمفًقبؿًكأتكا زقنا ًالذلًري ًىذا ًقالكا زؽًأىمياًمفًثمرةًرزقنا ًري الطيكر,ًككمما
ً ا ٚ قاؿًاهللًًدةالحسفًكالجًكًفيبعضن َٓ

تِ ـْ ََتْ ِري ِم ٍت ََتْ ْؿ َجَّْٚ ِٚت َأنَّ ََلُ ِِٚلَ ُِقا افهَّ ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ ِ افَِّذي ]َوَبؼِّ

ـْ َؿْبُؾ َوُأُتقا بِِف ُمَتَنٚ َرٍة ِرْزًؿٚ َؿُٚفقا َهَذا افَِّذي ُرِزْؿَْٚ ِم َّ ـْ َث ٚ ِم َٓ ََم ُرِزُؿقا ِمْْ َِّ ـُ ْؿ ؾِٔإَِْنَُٚر  ٚ َوََلُ َرٌة َوُهْؿ ِِبً َّٓ ٚ َأْزَواٌج ُمَى َٓ

ٚ َخٚفُِدونَ  َٓ  "{13}البقرة:[ ؾِٔ
(ُ)

 . 

ًكأفًالرزؽًالذلًيقدـًليـًمفًالطعاـًكالشراب,ًيطكؼًبوًخدـًمفًالكلداف,ًإذاًرأيتيـًحسبتيـ"
ًكأكان ًالكلدافًيحممكفًصحافنا ًكىؤلء ًمنثكرنا, ًاألنفسًكتىمىٌذًًيلؤلؤنا ًتشتييو ًما ًكفييا كأككابًمفًذىب,

ستبرؽ,ًكحميتيـًالذىب,ًكمساكنيـًطيبة,ًًكا ًغرؼًمفًفكقياًىيألعيفًكلباسيـًفيياًحريرًمفًسندسًكا 
ً ًكأزكاجيـ ًىـ ًاألنيارًكأصحابًالجنة ًتجرلًمفًتحتيا ًيتكئكف,ًًفيغرؼًمبنية ظالؿًعمىًاألرائؾ

يضًمكنكف,ًكىفًمعيـًالحكرًالعيف,ًكأنيفًبًشئينكىؤلءًالزكجاتًينشئيفًاهللًإنشاء,ًعربناًأترابنا,ًكماً
ميؽ ٍمؽ,ًكلًسكءًخي   (ِ)ً."مطيراتًمفًعيكبًالنساءًالدنيا,ًفالًحيض,ًكلًنفاس,ًكلًدمامةًخى

"ً ًالجنة ًلًًينزعًاهللًالغؿًمفًصدكرىـكقبؿًأفًيدخؿًأىؿًالجنة ًعمىًسررًمتقابميف, إخكاننا
ً ًجاء ًكقد ًبمخرجيف ًمنيا ًىـ ًكما ًنصب, ًفييا ًالنبًفييمسيـ ًًًيالحديثًأف َل ُزْمَرٍة »قاؿ: ِإن  َأو 

الس َماِء ِإَضاَءًة،  في َيْدُخُموَن اْلَجن َة َعَمى ُصوَرِة اْلَقَمِر َلْيَمَة اْلَبْدِر، ُثم  ال ِذيَن َيُموَنُهْم َعَمى َأَشدٍّ َكْوَكٍب ُدرٍّى  
ُطوَن َواَل َيْتِفُموَن َواَل َيْمَتِخُطوَن، َأْمشَ  اُطُهُم الذ َهُب، َوَرْشُحُهُم  اْلِمْسُك، َوَمَجاِمُرُهُم اَل َيُبوُلوَن َواَل َيَتَغو 

ْم آَدَم، اأَلُلو ُة  اأَلْنُجوُج ُعوُد الطٍّيِب، َوَأْزَواُجُهُم اْلُحوُر اْلِعيُن، َعَمى َخْمِد َرُجٍل َواِحٍد َعَمى ُصوَرِة َأِبيهِ 
 ً.(ْ)«(ّ)الس َماءِ  فيِستُّوَن ِذرَاعًا 

 لجنةأثبات رؤية اهلل في ا

                                                           
 .(ِّٗ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةًً(ُ)
 .(ِّٗ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةًً(ِ)
(ّ)ً (ًِّّٕخمؽًآدـًصمكاتًاهللًعميوًكذريتو,ًحديثًرقـ)ًبابًالبخارمًفيًصحيحو,ًكتابًأحاديثًاألنبياء,أخرجوًً

ًالبدرًًأخرجو ًالقمرًليمة ًتدخؿًالجنةًعمىًصكرة ًبابًأكؿًزمرة ًكأىميا ًنعيميا ًكتابًالجنةًكصفة ًفيًصحيحو, مسمـ
 .(ِّْٖحديثًرقـً)

 .(َِْ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةًً(ْ)



ِِٕ 

 

قاؿًاهللًًأعمىًنعيـًأىؿًالجنةًىكًرؤيةًاهللًعزًكجؿ,ًكمناجاتو,ًكالفكزًبرضاهبيفًالشيخًأفً"ً
ةٌ  ََِٕٚضَ َٕٚطَِرةٌ *]ُوُجقٌه َيْقَمئٍِذ   ٚ َ َزُ َذفَِؽ  قاؿًاهللًً {11/11}القوامة: [إَِػ َرِبِّ ـْ ـَ اهللِ َأ ْقُز ]َوِرْضَقاٌن ِم ٍَ ُهَق اف

ئُِؿ[ ًَ ً(ُ)".{11}التوبة:اف

ًقىاؿًىًًالن ًبيًًٍّعىفًًكاستشيدًعمىًالرؤيةًبحديثً "ً ؿًىًًإذىا: ن ةًًًأىٍىؿًيًدىخى ن ةى,ًاٍلجى ًقىاؿًىًاٍلجى ًاهللًيًيىقيكؿًي:

تىعىالىىًتىبىارىؾًى ًكى ؟ًشىٍيئناًتيًريديكفًى: ـٍ ًفىيىقيكليكفًىًأىًزيديكي كىىنىا؟ًتيبىيٍٍّضًًأىلىـًٍ: ن ةى,ًتيٍدًخٍمنىاًأىلىـًًٍكيجي نًىًاٍلجى تينىجٍّ ًالن اًر؟ًًمفًىًاكى

,ًفىيىٍكًشؼًي:ًقىاؿًى ابى اًاٍلًحجى بًٍّيـًًًٍإلىىًالن ظىرًًًًمفًىًًإلىٍيًيـًًٍأىحىبً ًشىٍيئناًأيٍعطيكاًفىمى ؿً ًعىزً ًرى ً(ِ)"ًكىجى

ـَ َأْحَسُْقا اُِلْسَْك َوِزَيَٚدٌة[ًكفسرًالعمماءًقكؿًاهلل ِذي َِّ كالحسنى:ًالجنة,ًكالزيادة:ًًً {19}يوىس: ]فِ

ًًنظرًرسكؿًاهللًً؛الرؤيةًىي ًالبدرًفقاؿ: ًليمة ًتركفًىذاً»إلىًالقمر ًكما ًعياننا ًستركفًربكـ إنكـ
ً.(ّ)القمر,ًلًتضامكف

ًفمـًتقعًألحدًقط؛ًكقدًسأؿًمكسىًًفيكأماًرؤيةًاهللً ]َوَدَّٚ َجَٚء ُمقَشك فقاؿًًربوًالدنيا,

ْٕيُْر إِ  ُف َؿَٚل َربِّ َأِرِِن َأ ُف َربه َّ َِّ ـَ ٚتَِْٚ َو ََ ََِمَّ دِِٔ ُف َؾَسْقَف َتَراِِن َؾ َٕ ٚ َُ رَّ َم ََ ُيْر إَِػ اجَلَبِؾ َؾِِ٘ن اْشَت ْٕ ـِ ا ـْ َتَراِِن َوَفُِ َْٔؽ َؿَٚل َف َف

ٚ َٕ ُٝ إَِفَْٔؽ َوَأ ََٕؽ ُتْب ََِمَّ َأَؾَٚق َؿَٚل ُشبَْحٚ ٚ َؾ ًَ ًِ ٚ َوَخرَّ ُمقَشك َص ًـّ ُف َد َِ ًَ َجَبِؾ َج ِْ ُف فِ ذَّ َربه مِ  ََتَ ْٗ ُل اُد  َِْغ[َأوَّ

{241}األعراف:
ً(ْ)

. 

كقاؿًابفًحجر:ً"جمعً,ًأىؿًالسنةًفيًرؤيةًاهللًتعالىًكأدلتوًأدلتيـًىيًعقيدةًالشيخكعقيدةً
الدارقطنيًطرؽًاألحاديثًالكاردةًفيًرؤيةًاهللًتعالىًفيًاآلخرةًفزادتًعمىًالعشريف,ًكتتبعياًابفًالقيـً

سندًالدارقطنيًعفًيحيىًبفًمعيفًقاؿ:ًعندمًسبعةًفيًحادمًاألركاحًفبمغتًالثالثيفًكأكثرىاًجياد,ًكأ
(ٓ)ًعشرًحديثانًفيًالرؤيةًصحاح"

.ً

                                                           
 .(ُِْ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةًً(ُ)
 .(ُُٖالمؤمنيفًفيًاآلخرةًربيـ,ًحديثًرقـً)أخرجوًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًاليماف,ًبابًإثباتًرؤيةًًً(ِ)
أخرجوًمسمـًفيًصحيحو,ًكتابًالتكحيدًبابًقكؿًاهللًتعالى:ً}كجكهًيكمئذًناضرةًإلىًربياًناظرة{ًحديثًرقـًًً(ّ)
(ّْْٕ) 

 (ُِْ)ص:ًالسيدًسابؽً:العقائدًالسالميةانظر:ًًً(ْ)
 (ً.ّْْ/ُّ)ً:ًابفًحجرالبارمًفتحًانظرًً(ٓ)



ِِٖ 

 

ًكقكعياًالمشيكرةًالصحيحةًاألخبارًكتثبتً,عقالًنًجائزةًتعالىًاهللًرؤية":ًعياضًالقاضيًكقاؿ
ً.(ُ)"اآلخرةًفيًلممؤمنيف

 :وخمود أهمهما النار و الجنة خمود
ذلؾًالنار,ًكأىؿًكؿًمنيماًمخمدكف,ًلًيدركيـًالمكتًكلًكالجنةًخالدةًلًتفنى,ًككيقكؿًالشيخً"

ٌٔؼ* يمحقيـًالفناء ِٓ ٚ َزؾٌِر َوَص َٓ ْؿ ؾِٔ ِر ََلُ ل افَّْٚ ٍِ قا َؾ َُ ـَ َص ٚ افَِّذي َٖمَّ ـَ ]َؾ ٚ َخٚفِِدي َٓ ِٝ  َمٚ ؾِٔ ََمَواُت  َداَم  إَِّٓ  َوإَْرُض  افسَّ

ٌٚل  َربََّؽ  إِنَّ  َربهَؽ  َصٚءَ  َمٚ ًَّ ٚ* ُيِريُد  دَِٚ َؾ ـَ  َوَأمَّ ًُِدوا افَِّذي ل ُش ٍِ ِٜ  َؾ َّْ ـَ  اجْلَ ٚ َخٚفِِدي َٓ ِٝ  َمٚ ؾِٔ ََمَواُت  َداَم  َمٚ إَِّٓ  َوإَْرُض  افسَّ

 "{209}هود: [ََمُْذوذٍ  َؽْرَ  َظَىٚءً  َربهَؽ  َصٚءَ 
(ِ). 

 ٓ]ًقاؿًاهللكماًفيًأفًأىؿًالجنةًيخمدكفًفيًالجنةًكلًيخرجكفًمنياًًكقدًأكدًاهللًتعالى

ؿْ يَ  ُٓ سه َّ ٚ َٓ ٌٛ  ؾِٔ َه ٚ ُهؿْ  َوَمٚ َٕ َٓ ْخَرِجغَ  ِمْْ ُّ  .{43:احلجر} [بِ

ٔ  ٍ ٍِ  ,َُْزي َزةَ  أَبِي َع ؿًيًمىفًٍ»ًقال   انَُّبِي   َع ن ةًىًيىٍدخي ًـيًاٍلجى ,ًلًىًيىٍنعى ًيىٍفنىىًكىلًىًًثيىابيوًيًتىٍبمىىًلًىًيىٍبأىسي

ً."ًً(ّ)ً«شىبىابيوًي
ًفييما,ًمفًفناءًكلًفنائيما,ًكعدـًليما,ًاهللًبإبقاءًكبقاؤىماًكالنارًالجنةًخمكديقكؿًرشيدًرضاً"ًك

ً.(ْ)"كالسنةًبالكتابًثابت

                                                           
ً(ُِٓ/ًِ)ً:ًالسفارينيالبييةًاراألنًكًلكامعًً(ُ)
 (ِّْ)ص:,ًالسيدًسابؽالعقائدًالسالميةًً(ِ)
 (ِّٖٔ)ًديثًرقـحً,الجنةًأىؿًنعيـًدكاـًبابًالجنة,ًكتابًمسمـ,أخرجوًًً(ّ)
ً(ٖٖٔ:ًص)ًالعقيدةًفيًرضاًرشيدًمحمدًالشيخًمنيجًً(ْ)



ِِٗ 

 

والتوصياتالنتائج   

ً
كأختـًىذهًالدراسةًكماًبدأتياًبحمدًاهللًكالعتراؼًبفضموًكشكرهًبماًأكلنيًمفًنعـ,ًكلمىًىدلً

,ًًشػاءًربػيًأفًلكمػاؿًلػوًكحػدةإليوًمفًتكفيؽ,ًكأستغفرهًسبحانوًعماًشػابًبحثػيًمػفًخمػؿًأكًنقصػافًفا

ً:ًىيأصؿًإلىًأىـًالنتائجًكالتكصياتً,ًأسطرىاًعبرًالبنكدًاآلتيةًكىاؾً

 أواًل : النتائج :ًًً

إفًالشيخًالسيدًسابؽًقدًبدأًحياتوًالعمميةًمنذًفترةًمبكرةًمفًعمره,ًفحفظًالقرآفًككافًيتمتعً .ُ

 وًعمميةًمرمكقة.بقكةًالحفظًكالحرصًالشديدًعمىًطمبًالعمـ,ًكأصبحًلوًمكان

ًالييكدً .ِ ًخطر ًإلى ًكالتنكيو ًفمسطيف ًلقضية ًكمناصرتو ًلمجياد, ًالشيخ ًتأييد ًالبحث ًىذا أبرز

 ككجكبًمحاربتيـًبكؿًقكةًكأنيـًأعداءًالمسمميف.

كأفؽًالشيخًالسيدًسابؽًالسمؼًفيًحقيقةًاإليمافًبأنوًقكؿًكعمؿًيزيدًكينقص,ًكأفًصاحبً .ّ

ؽًبكبيرتو,ًكفيًاآلخرةًتحتًمشيئةًاهللًإفًشاءًغفرًلوًكافًالكبيرةًفيًالدنياًمؤمفًبإيمانوًفاس

ًشاءًعذبو.

كماًكافؽًالسمؼًفيًأنوًلـًيثبتًألحدًرؤيةًاهللًتعالىًفيًالدنيا,ًكأفًالمؤمنيفًيركفًربيـًفيً .ْ

 الجنة.

فيًبابًالستدلؿًعمىًكجكدًاهللًعرجًعمىًالفطرةًكاستدلؿًالعقؿًبماًفيًممككتًاهللًعمىً .ٓ

 بنظرياتًالمتكمميف.ًكجكدهًكلـًيقؿ

بيفًالشيخًإفًىناؾًكسيمتافًلمعرفةًاهللًاألكلى:ًالعقؿًكالنظرًفيماًخمؽًاهللًمفًأشياءًالثاني:ً .ٔ

 معرفةًأسماءًاهللًكصفاتو.



َِّ 

 

كضحًالشيخًإفًتحكيـًالعقؿًفيماًلًقدرةًلوًعميو,ًسببناًفيًالعدكؿًعفًمنيجًاألنبياء,ًكماً .ٕ

كُّؿًاإليمافًمفًبسا يجابيتوًكسميكٍّهًإلىًقضاياًفمسفية,ًكأٍقًيسةًمنطقية,ًكانتًسببناًفيًتحى طتوًكا 

,ًمعًأفًالشيخًرحموًاهللًكقعًفيًكمناقشاتًكالميةًأقربًماًتككفًإلىًالمناقشاتًالبيزنطية

 .ذلؾ

 يعدًالشيخًالسمؼًرضيًاهللًعنيـًأنفذًبصيرةًكأسرعًإلىًمرضاةًاهللًمفًالخمؼ. .ٖ

ًكضعًإنوًحيثًمفًاهللًإلىًكاإلضالؿًاليدايةًيخالشًإسند:ًكالقدرًالقضاءًفيًالشيخًعقيدة .ٗ

ًبمعنىًاليدايةًيفسرًك,ًاليدايةًأكًالضالؿًعمىًاإلنسافًأجبرًأنوًلًكالمسبباتًاألسبابًنظاـ

ًلكًبأنوًذلؾًكيعمؿًكالكبر,ًاهللًتعاليـًعفًكالخركجًالزيغًبأنوًاإلضالؿًكيفسرًبالعباد,ًاهللًلطؼ

 .مجبرًاإلنسافًأفًعمىًدليؿًؾذلًلكافًكالضاؿًاليادمًىكًاهللًكاف

الظاىرةًمعًأنوًأكؿًأسـًًاألسماءًمعانيًكيفسر,ًكالتسعيفًبالتسعًحصرًالشيخًأسماءًاهللً .َُ

 الرحمفًكًالرحيـًكالعمي.

ًكاألشعريةًفقطًصفاتًسبعةًعمىًيعرجًتراهًالثبكتيةًالصفاتًعفًالحديثًعندًأثبتًالشيخ .ُُ

,ًالقدرةًكصفة,ًالعمـًكصفة,ًالحياةًصفةًهللًيثبتفًكالسنةًالقرآفًفيًثبتًمماًبغيرىاًيباليًكل

 كالكالـ,ًكالبصر,ًكالسمع,ًكاإلرادة

ًكلـًالكدكدًأسـًفيًهللًالحبًصفةًكأثبتًكالنزكؿًالعمكًصفةًاألفعاؿ,ًصفاتًمفًكأثبتً .ُِ

 .كالغضبًكالرضاًكاليديفًكالكجوًالستكاءًعفًيتحدث

الفتاحًالذلًيفتحًخزائفًاسـًًفيفاثبتياًًأثبتًصفةًالرحمةًفيًاسماءًكأكلياًفيًاسماء .ُّ
معناهًالمنعـًبجالئؿًالنعـًكفيًً"الرحمفًقاؿفًًكلـًيثبتياًفيًاسـًالرحمفًالرحيـ,ًرحمتوًلعباده

ً"معنىًاسـًالرحيـًالمنعـًبدقائقيا
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ًكىذاًتأكيؿًظاىرًلصفةًالنكرًً"الظاىرًبنفسوًكالمظيرًلغيره"ً,ًفقاؿالنكرأكؿًالشيخًصفةً .ُْ

نفيًالصكتًكالحرؼًعفًكالـًاهللًكأفًاهللًسبحانوًمتكمـً,ًككالموًًكً,مذىبًالسمؼلًلفاًنمخا

 كىذاًعيفًكالـًالشاعرة.ًليسًبحرؼًكصكت

ًاألنبياءًالشيخًبعصمةًيقكؿًيفرؽًالشيخًبيفًالنبيًكالرسكؿًكأفًىذاًالتفريؽًيمكفًفيًالتبميغ .ُٓ

 كالكبائرً.ًالصغائرًمف

 يبيفًالشيخًأنوًلـًيكفًفيًالجفًرسؿًبؿًنذر. .ُٔ

ًحًعندًالشيخًمتفاكتوًفيًالمستقرًحسبًالعماؿالرًك .ُٕ

 ثانيًا : التوصيات :

خكانيكصيًنفسىًأكلنًأيً .ُ  مفًطمبةًالعمـًبتقكلًاهلل.ًكا 

 .لحًألنياًالمنجيةًمفًعذابًاآلخرةالحرصًكالعنايةًكاللتزاـًبعقيدةًالسمؼًالصا .ِ

فًليػػـًأثػػرًعمػػىًممػػفًكػػاًالعمػػـًكالبػػاحثيفًإظيػػارًجيػػكدًعممػػاءًاإلسػػالـًالمعاصػػريفًطمبػػةأكصػيً .ّ

 .ًالمةًالسالمية

 .تتطرؽًاليًمنيجًالشيخًفيًالفقوًإعدادًرسالةًعممية .ْ

ً.فيًحربًفمسطيفًالمسممكفًرسالةًعمميةًعفًدكرًالخكافًأكصيًبكتابو .ٓ

ينفعنيًبماًكتبتًيكـًأفًًىذهًىيًأىـًالنتائجًكالتكصياتًالتيًتكصمتًإليياًمفًخالؿًبحثيًكاهللًأسأؿ

ًكمنتو,ًاهللًمفًفبفضؿًأصبتًيًفافًاهللًلديفًخدمةًبوًقمتًمتكاضعًجيدًىذاًختاـ,ًكفيًالفقرمًكحاجتي

ف ًسبيؿًفيًجيداًأدخرًلـًأننيًكحسبيًبراء,ًمنوًكرسكلوًكاهللًالشيطافًكًنفسيًفمفًذلؾًغيرًكافًكا 

ًكصحبوًالوًكعمىًمحمدًسيدناًعمىًالميـًكصؿًًٌالعالميفًربًهللًكالحمدًمستكلًأرفعًإلىًبوًالكصكؿ

ً.ًًًًًًًًًكسمـ

ًتـًبحمدًاهلل
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 ؾٓرس أيٚت افَرإٜٓٔ ؾٓٚرس افَرآن 

 افهٍحٜ رؿؿ أيٜ افسقرة أيٜ م

ؿْ   ِٓ ْٔ َِ َٝ َظ ّْ ًَ ْٕ ـَ َأ اَط افَِّذي  283 7 افٍَٚتٜ ِِصَ

ِٚت   ِِٚلَ ُِقا افهَّ ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ ِ افَِّذي   َوَبؼِّ

 

 افبَرة

13 117 

ِٜ إِِنِّ َجِٚظٌؾ َوإِْذ َؿَٚل َربهَؽ فِ   َُ َلئِ َّ ِْ 30 278 

ؿْ   ُٓ ٚ ُثؿَّ َظَرَض َٓ َِّ ـُ َؿ َآَدَم إَْشََمَء  َِّ  273 32 َوَظ

ََٕؽ  َؿُٚفقا   289 33 ُشبَْحٚ

ََم   ُٓ َْٖخَرَج ٚ َؾ َٓ َْٔىُٚن َظْْ ََم افنَّ ََٖزَلَُّ  236 36 َؾ

فِ   ـْ َربِّ ََّك َآَدُم ِم َِ  293 37 َؾَت

تُْؿ يَ   ِْ ـَ َوإِْذ ُؿ ِم ْٗ ُٕ ـْ   260 33 ٚ ُمقَشك َف

ـْ   ٚ َوَفُِ َٕ ق ُّ َِ  101 37 َوَمٚ َط

ؿْ   ُُ ِمُْقا َف ْٗ قَن َأْن ُي ًُ َّ  232 73 َأَؾَتْى

يَؾ   ْزِ ا جِلِ َٚن َظُدوًّ ـَ ـْ   279 97 ُؿْؾ َم

تَِْٚ  يَّ ـْ ُذرِّ ْغِ فََؽ َوِم َّ
َْٚ ُمْسِِ ِْ ًَ َْٚ َواْج  11 218 َربَّ

ـْ   ُٛ َظ ـْ َيْرَؽ ـْ  َوَم َّٓ َم ِٜ إِْبَراِهَٔؿ إِ َِّ  238 230 ِم

َُقُب   ًْ ٚ إِْبَراِهُٔؿ َبِِْٔف َوَي  11 231 َوَوَّصَّ ِِبَ

َزَل اهللُ   ْٕ قا َمٚ َأ ًُ بِ ُؿ اتَّ  80 270 َوإَِذا ؿَِٔؾ ََلُ

قَن َمٚ َإَٔزَل اهللُّ   ُّ ُت ُْ ـَ َي  202 271 إِنَّ افَِّذي

  َٓ ُؿ افُْٔسَ َو ُُ  97 283  ُيِريُد ُيِريُد اهللُ بِ

  ٌٛ  63 286 َوإَِذا َشَٖفََؽ ِظَبِٚدي َظِّْل َؾِِ٘نِّ َؿِري

ِّٔغَ   َٞ اهللُ افَّْبِ ًَ ًٜ َواِحَدًة َؾَب ُس ُأمَّ َٚن افَّْٚ  218-11 123 ـَ

ُؿ أََيِٚت   ُُ ُ اهللُ َف َذفَِؽ ُيَبغِّ  83 126 ـَ

  ًْ ْؿ َظَذ َب ُٓ َو ًْ َْٚ َب ِْ ُشُؾ َؾوَّ َِْؽ افره  217 133 ضٍ تِ

ٔهقمُ   ََ َّٓ ُهَق اَِلله اف َٓ إَِفَف إِ  113-77 133 هللُ 

ـَ   ْؿ ِم ُٓ ـَ َآَمُْقا َُيِْرُج  63 137 اهللُ َوِِله افَِّذي
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ـْ ُرُشِِفِ   ُق َبْغَ َأَحٍد ِم رِّ ٍَ ُٕ  َٓ 183 218 

َّٓ بِِْ٘ذنِ   ٍس َأْن ََتُقَت إِ ٍْ َٚن فَِْ ـَ   َوَمٚ 

 

 آل ظّران

3 38 

ـَ ِظَْْد اهللِ اإِلْشَلمُ   ي  11-13 23 إِنَّ افدِّ

ُِقنَ   ُت َْ ُروَن بَِآَيِٚت اهللِ َوَي ٍُ ُْ ـَ َي  260 12 إِنَّ افَِّذي

ِت   ْٗ ِِْؽ ُت ؿَّ َمٚفَِؽ اُد ُٓ  227-96 16 ُؿِؾ افِ

ك آَدمَ   ٍَ  233 33 إِنَّ اهللََّ اْصَى

ََم   َِّ ٚ ادِْح  ـُ ِريَّ ـَ ٚ َز َٓ ْٔ َِ  213 37 َراَب َدَخَؾ َظ

ائَِٔؾ َأِنِّ   ًٓ إَِػ َبِْل إرِْسَ  261 19 َوَرُشق

ؿْ   ُُ ْٔتُ َِّٔغ دََٚ َآَت  217 80 َوإِْذ َأَخَذ اهللُ ِمَٔثَٚق افَّْبِ

ـْ   َؿ َم َِ قَن َوَفُف َأْش ٌُ ـِ اهللِ َيْب ْرَ ِدي ٌَ  30-11 83 َأَؾ

قا اهللَ َح   َُ ـَ َآَمُْقا اتَّ َٚ افَِّذي ٚتِفِ َيٚ َأُّيه ََ  6 201 ؼَّ ُت

ًُِدُهؿُ   ْؿ َوَمٚ َي ِٓ ِّْٔ َّ ُدُهْؿ َوُي ًِ  291 210 َي

ٌد  َوَمٚ  َّّ  219 211 َرُشقٌل  إَِّٓ  ُمَ

ّؾ   ٌُ َٚن فَِْبِلٍّ َأْن َي ـَ  231 262 َوَمٚ 

َس   ُس إِنَّ افَّْٚ ُؿ افَّْٚ ـَ َؿَٚل ََلُ  18 273 افَِّذي

ـَ ُأوُتقا افَُِتَٚب َوإِْذ َأَخَذ اهللُ ِمَٔثَٚق افَّذِ    213 287 ي

ََمَواِت   ِؼ افسَّ ِْ  66 290  إِنَّ ِِف َخ

ِِؿَ   َُ ُؾقَن اف ـَ َهُٚدوا ُُيَرِّ ـَ افَِّذي  232 16 افْســــٚء ِم

ُروا بَِآَيٚتَِْٚ َشْقَف   ٍَ ـَ ـَ   117 36 إِنَّ افَِّذي

َؾ اهللُ  ًَ َؿ َؾََم َج َِ ُؿ افسَّ ُُ ْقا إَِفْٔ ََ  13 90 َوَأْف

ِمُْقنَ بَ   ْٗ ِرِهْؿ َؾَل ُي ٍْ ُُ ٚ بِ َٓ ْٔ َِ  223 233 ْؾ َضَبَع اهللُ َظ

ْمَْٚ  ـَ َهُٚدوا َحرَّ ـَ افَِّذي ٍؿ ِم ِْ  261 260 َؾبُِي

ًَِِٔم   ُْ َؿ اهللُ ُمقَشك َت َِّ ـَ  99 261 َو

ُِقا  ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ   َوَظَد اهللُ افَِّذي

 

9 33 

ـَ َؿُٚفقا إِ   ـَ افَِّذي ََٕهَٚرىَوِم  ٚ َّٕ 23 233 



ِّٓ 

 

ُٕقرٌ   ـَ اهللَِّ  ْؿ ِم ـُ   َؿْد َجَٚء

 ادٚئدة

26 233 

ْقِمفِ   ََ  239 10 َوإِْذ َؿَٚل ُمقَشك فِ

قا اهللَ   َُ ـَ َآَمُْقا اتَّ َٚ افَِّذي  31 33 َيٚ َأُّيه

ؿْ   ُُ ْٔ َِ َتُف َظ َّ ًْ
ُٔتِؿَّ ِٕ

ْؿ َوفِ ـُ َر ِّٓ  96 10 يِريُد فَُِٔى

َزْفَْٚ افتَّ   ْٕ ٚ َأ َّٕ ٚ ُهًدىإِ َٓ  263-218 11 ْقَراَة ؾِٔ

ـِ َمْرَيؿَ   ًَِٔسك اْب َْْٔٚ َظَذ َآَثِٚرِهْؿ بِ ٍَّ  218 16 َوَؿ

َزْفَْٚ إَِفَْٔؽ افَُِتَٚب بَِِٚلؼِّ   ْٕ  219 18 َوَأ

ـْ   ْؿ بَِؼٍّ ِم ُُ بُِّئ َٕ  266 60 ُؿْؾ َهْؾ ُأ

 233 68 ُؿْؾ َيٚ َأْهَؾ افَُِتِٚب َفْسُتؿْ  

 ٚ ـُ  ُٔح اَدِس  مَّ  219 73 َمْرَيؿَ  اْب

َغ َأنْ   ُٝ إَِػ اَِلَقاِريِّ ْٔ  11 222 َوإِْذ َأْوَح

قَن َيٚ ِظَٔسك   263 223 إِْذ َؿَٚل اَِلَقاِريه

ـْ َيَنْٖ   ُف َوَم ِْ ـْ َيَنِٖ اهللُ ُيْوِِ   َم

 إًٕٚم

39 221 

  ِٛ ْٔ ٌَ ٚتُِح اْف ٍَ  97 39 َوِظَْْدُه َم

ِٛ َواف  ْٔ ٌَ َٚدةِ َظَِٚلُ اْف َٓ  98 73 نَّ

بًٚ  ـَ ْق ـَ ُْٔؾ َرَأى  َِّ ِْٔف اف َِ َـّ َظ َمَّ َج َِ  283 76 َؾ

 291 92 َوَمٚ َؿَدُروا اهللَ َحؼَّ َؿْدِرهِ  

 103 93 إِذِ  َتَرى َوَفقْ  

ُف إَْبَهُٚر َوُهَق ُيْدِرُك إَْبَهٚرَ   ـُ -203-82 203 َٓ ُتْدِر

268 

ؾِّ   ُُ َْٚ فِ ِْ ًَ َذفَِؽ َج ـَ بِلٍّ َو َٕ 221 293 

َْْٔٚهُ   َٔ َْٖح ْٔتًٚ َؾ َٚن َم ـَ ـْ   61 211 َأَوَم

ْٕسِ   ِـّ َواإِل َؼَ اجِل ًْ  287 230 َيٚ َم

  َؿَٚل َؾبََِم َأْؽَقْيَتِْل 

 

26 291 

َسَْٚ  ٍُ ْٕ َْٚ َأ ّْ َِ َْٚ َط َٓ َربَّ  293 13 َؿٚ
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َْٔىٚنُ   ُؿ افنَّ ُُ تََِّْْ ٍْ َٓ َي  293 17 إظراف َيٚ َبِْل َآَدَم 

قَهٚ  ُّ ُٜ ُأوِرْثُت ُؿ اجَلَّْ ُُ ِْ ُٕقُدوا َأْن تِ  33 13 َو

ِٜ َأْصَحَٚب   َٚدى َأْصَحُٚب اجَلَّْ َٕ  116 11 َو

  ِٜ ِر َأْصَحَٚب اجَلَّْ َٚدى َأْصَحُٚب افَّْٚ َٕ  116 30 َو

ْقا  ََ َرى َآَمُْقا َواتَّ َُ  39 96 َوَفْق َأنَّ َأْهَؾ اف

ٚ بَِبِْل إِ   َٕ ائَِٔؾ افَبْحرَ َوَجَٚوْز  260 238 رْسَ

فُ   َّ َِّ ـَ ٚتَِْٚ َو ََ  118 213 َوَدَّٚ َجَٚء ُمقَشك دِِٔ

ِدهِ   ًْ ـْ َب َذ َؿْقُم ُمقَشك ِم َ  260 218 َواَّتَّ

ؿْ   ِٓ ْٔ َِ َـّ َظ َث ًَ َْٔب َن َربهَؽ َف َٖذَّ  262 267 َوإِْذ َت

قِرهِ   ُٓ ـْ ُط ـْ َبِْل َآَدَم ِم  72 271 ؿَوإِْذ َأَخَذ َربهَؽ ِم

ِـّ   ـَ اجْلِ ثِرًا ِم ـَ ََّْؿ  َٓ ٚ جِلَ َٕ ْد َذَرْأ ََ  276-221 279 َوَف

 ٚ  81 280 َوهللِ إَْشََمُء اُِلْسَْك َؾْٚدُظقُه ِِبَ

ا  َٓ ََضًّ ٚ َو ًً ٍْ َٕ ِِس  ٍْ َٓ َأْمُِِؽ فَِْ  289-232 288 ُؿْؾ 

  ِٜ َُ   إِْذ ُيقِحل َربهَؽ إَِػ ادََلئِ

 إٍٕٚل

21 281 

قَن فَفُ   ُُ َٚن فَِْبِلٍّ َأْن َي ـَ  212 67 َمٚ 

ِمُْقنَ   ْٗ َٓ ُي ـَ  ُِقا افَِّذي   َؿٚتِ

 افتقبٜ

19 266 

  َٝ ْٕ ٚ اهللُ َظَْْؽ َِلَ َأِذ ٍَ  212 13 َظ

ـَ اهللِ    118 71 َوِرْضَقاٌن ِم

قا بََِم ََلْ َيَُْٚفقا   238 71 َوََهه

ِمِْ   ْٗ ـَ اُد ى ِم ؿْ إِنَّ اهللَ اْصَسَ ُٓ َس ٍُ ْٕ  116 222 َغ َأ

ـ  ؿ مَّ ُٓ ْْ
ِّ ْٝ ُشقَرٌة َؾ  16 211 َوإَِذا َمٚ ُإِٔزَف

ِٚت   ِِٚلَ ُِقا افهَّ ِّ ـَ َآَمُْقا َوَظ  يقٕس إِنَّ افَِّذي

 

9 33-62 

ْؾ   َُ ََم  َؾ َّٕ ُٛ  إِ ْٔ ٌَ  289 10 اف

ـَ َأْحَسُْقا اُِلْسَْك َوِزَيَٚدةٌ   ِذي َِّ  118 16 فِ

قُن ِِف   ُُ ُِق ِمْْفُ  َوَمٚ َت ٍْٖن َوَمٚ َتتْ  97 62 َص



ِّٕ 

 

ُْْتؿْ   ـُ  11 81 َوَؿَٚل ُمقَشك َيٚ َؿْقِم إِْن 

َّٓ َظَذ اهللِ  ٍٜ ِِف إَْرِض إِ ـْ َدابَّ   َوَمٚ ِم

 هقد

 

 

6 39 

َٚن َظْرُصُف َظَذ اْدَٚءِ   ـَ  89 7 َو

 237 17 َؿَٚل َربِّ إِِنِّ َأُظقُذ بَِؽ َأْن َأْشَٖفََؽ َمٚ 

َْٚ إِْبَراِهٔؿَ وَ   ُِ ْد َجَٚءْت ُرُش ََ  277 63 َف

رِ   ل افَّْٚ ٍِ قا َؾ َُ ـَ َص ٚ افَِّذي َٖمَّ  119 206 َؾ

َّْٚ َصِٚدؿِغَ   ـُ ـٍ َفَْٚ َوَفْق  ِم ْٗ ُّ َٝ بِ ْٕ  13 27 يقشػ َوَمٚ َأ

ـَ   ُف َرِبِّ َأْحَس َّٕ َٚذ اهللِ إِ ًَ  239 13 َؿَٚل َم

ْٝ بِِف َوَهؿَّ ِِبَ   ْد ََهَّ ََ َٓ َوَف  239 11 ٚ َفْق

قءِ   َٚرٌة بِٚفسه َمَّ َٕ َس  ٍْ ِِس إِنَّ افَّْ ٍْ َٕ ُئ   101 33 َوَمٚ ُأَبرِّ

ُٕقِحل   ًٓ َّٓ ِرَجٚ ـْ َؿْبَِِؽ إِ َْٚ ِم ِْ  231 209 َوَمٚ َأْرَش

َدارٍ   َْ ِّ ٍء ِظَْْدُه بِ ؾه ََشْ ـُ   َو

 افرظد

8 222-229 

ـْ   ُِقَِنَٚ َوَم ُت َظْدٍن َيْدُخ  279 13 َجَّْٚ

رِ   ـْ ْؿ بِِذ ُِقُِبُ ـه ُؿ
ئِ َّ ـَ َآَمُْقا َوَتْى  60 18 افَِّذي

ـْ َؿبَِِْؽ   َْٚ ُرُشًل ِم ِْ ْد َأْرَش ََ  230 38 َوَف

ٚؾُِيقنَ   ٚ َفُف َِلَ َّٕ َر َوإِ ـْ ْفَْٚ افذِّ زَّ َٕ ـُ  ْح َٕ  ٚ َّٕ  236-230 9 اِلجر إِ

ٚ َخَزائُِْفُ   َٕ َّٓ ِظَْْد ٍء إِ ـْ ََشْ  222 12 َوإِْن ِم

َِْهٚلٍ   ـْ َص َسَٚن ِم ْٕ َْٚ اإِل َْ َِ ْد َخ ََ  283 16 َوَف

ِٜ إِِنِّ َخٚفٌِؼ   َُ َلئِ َّ ِْ  278 18 َوإِْذ َؿَٚل َربهَؽ فِ

ؿْ  ٓ  ُٓ سه َّ  119 18 َي

ِحٔؿُ   قُر افرَّ ٍُ ٌَ ٚ اف َٕ بِّْئ ِظَبٚدِي َأِنِّ َأ َٕ 19 213 

َْٔىُٚن َدَّٚ ُؿِِضَ    297 11 إبراهٔؿ َوَؿَٚل افنَّ

  ِٝ بِ ْقِل افثَّٚ ََ ـَ َآَمُْقا بِٚف ُٝ اهللُ افَِّذي  223 17 ُيَثبِّ

ُل إَْرُض َؽْرَ إَْرضِ    110 18 َيْقَم ُتبَدَّ

ْقا  ََ ـَ اتَّ ِذي َِّ  63 30  َوؿَِٔؾ فِ



ِّٖ 

 

ِّٔبِغَ   ُٜ َض َُ ُٚهُؿ اَدَلئِ ـَ َتَتَقؾَّ   افَِّذي

 افْحؾ

31 283 

ءٍ   ََم َؿْقُفَْٚ فَِقْ َّٕ ٚهُ  إِ َٕ  211-96 10 إَِذا َأَرْد

ُِقنَ   ًَ ٍْ ْؿ َوَي ِٓ ـْ َؾْقؿِ ْؿ ِم ُ  278 30 ََيَُٚؾقَن َرِبَّ

ؾِّ  َظَذ  اهللَّ إِنَّ   ءٍ  ـُ  93 77 َؿِديرٌ  ََشْ

ِزيُز اَِلُِٔؿُ  َوهللِ اَدَثُؾ   ًَ  91-91 60 إَْظَذ َوُهَق اف

ـْ َيَنٚءُ   ـْ َيَنُٚء َوَُّيِْدي َم  223 93 ُيِوؾه َم

ٍر َأوْ   ـَ ـْ َذ ٚ ِم َؾ َصِِٚلً ِّ ـْ َظ  61 97 َم

ًِْذ بِٚهللِ   ْرَآَن َؾْٚشَت َُ  291 98  َؾَِ٘ذا َؿَرْأَت اف

َْْٔٚ إَِػ َبِْل إرْسائَِٔؾ    220 1 اإلرساء َوَؿَو

َسٍٚن َأْفَزْمَُْٚه َضٚئَِرهُ   ْٕ ؾَّ إِ ـُ  283 23 َو

  ٌٜ ُف َآَِلَ ًَ َٚن َم ـَ  77 11 ُؿْؾ َفْق 

َْْٔٚ َداُووَد َزُبقًراوَ    219 33 َآَت

  َٝ ْم رَّ ـَ  291 61 َؿَٚل َأَرَأْيتََؽ َهَذا افَِّذي 

  ًٜ ْؿ َآَي ُُ ُٜ اهللِ فَ َٚؿ َٕ  100 73 َهِذِه 

َلَة فُِدُفقكِ    282 78 َأؿِِؿ افهَّ

  ًٜ َِ ٚؾِ َٕ ْد بِِف  جَّ َٓ ِْٔؾ َؾتَ َِّ ـَ اف  111 79 َوِم

وِح   ـِ افره َؽ َظ َٕ َُٖفق  101-298 83 َوَيْس

ُنقنَ   ّْ ٌٜ َي َُ َٚن ِِف إَْرِض َمَلئِ ـَ  232 93 ُؿْؾ َفْق 

تَدِ   ْٓ َق ادُ ُٓ ـْ َُّيِْد اهللُ َؾ  221 27 افُٓػ َم

ى ادُْجِرِمغَ    128 19 َوُوِضَع افَُِتُٚب َؾَسَ

ََِِمِت   َُ َٚن افبَْحُر ِمَداًدا فِ ـَ  99 209 ُؿْؾ َفْق 

ـَ ُؿِؾ اْدُظقا اهللَ أَ   ْْحَ  81 220 ِو اْدُظقا افرَّ

ًْٔئٚ  ـْ َؿْبُؾ َوََلْ َتُؽ َص تَُؽ ِم َْ َِ  100 9 مريؿ َوَؿْد َخ

ْر ِِف افَُِتِٚب َمْرَيؿَ   ـُ  277 27 َواْذ

ْر ِِف افَُِتِٚب ُمقَشك  ـُ  263 32 َواْذ



ِّٗ 

 

  ًٜ بَّ َْٔؽ َمَ َِ ُٝ َظ ْٔ ََ  233 39 ضف َوَأْف

َٝ ِشَِْغ ِِف َأْهِؾ مَ   بِْث َِ َٝ َؾ ـَ ُثؿَّ ِجْئ  233 10 ْدَي

ُع َوَأَرى  َّ ََم َأْش ُُ ًَ ِْل َم َّٕ َٚؾٚ إِ َٓ ََّتَ  203 19 َؿَٚل 

َٚن َظَذ   ـَ َّٓ َواِرُدَهٚ  ْؿ إِ ُُ  110 72 َوإِْن ِمْْ

ـَ   ـْ َتَٚب َوَآَم ٌٚر دَِ ٍَّ ٌَ  227 81 َوإِِنِّ َف

ؿْ   ُٓ ٍَ ِْ ُؿ َمٚ َبْغَ َأْيِدُّيِْؿ َوَمٚ َخ َِ ًْ  269 220 َي

ٔهقمِ   ََ َِْحلِّ اف ِٝ افُقُجقُه فِ  98 222 َوَظَْ

  ْ ـْ َؿبُْؾ َؾَِِْسَ َوََل ٚ إَِػ َآَدَم ِم َٕ ْد ِٓ ْد َظ ََ  236 223 َوَف

ٌََقى  ُف َؾ  236 212 َوَظَل َآَدُم َربَّ

ِْٔف َوَهَدى  َِ ُف َؾَتَٚب َظ  237 211 ُثؿَّ اْجَتَبُٚه َربه

ََِؽ   َْٚ َؿبْ ِْ ًٓ  َوَمٚ َأْرَش َّٓ ِرَجٚ  232 7 إٕبٔٚء إِ

َّٓ اهللُ   ٌٜ إِ ََم َآَِلَ ِٓ َٚن ؾِٔ ـَ  77   11 َفْق 

  َٓ ًُقنَ  َو ٍَ  113 18 َيْن

  ِٜ ََٔٚم
َِ َْٔقِم اف

ْسَط فِ َِ ـَ اف َوُع اَدَقاِزي َٕ  113 17 َو

َْْٔٚ ُمقَشك َوَهُٚرونَ   ْد َآَت ََ  232 18 َوَف

فُ   َٚدى َربَّ َٕ  230 83 َوَأيهقَب إِْذ 

 َْٚ ٍْ َن َُ  230 81 َؾْٚشَتَجْبَْٚ فَُف َؾ

ُْْتؿْ   ـُ ُس إِْن  َٚ افَّْٚ  126 3 اِلٟ َيٚ َأُّيه

ـَ َآَمُْقا  ٚدِ افَِّذي  39 13 َوإِنَّ اهللَ ََلَ

  َٓ ـْ َرُشقٍل َو ـْ َؿْبَِِؽ ِم َْٚ ِم ِْ  213 31 َوَمٚ َأْرَش

ِٜ ُرُشًل   َُ ـَ ادََلئِ ل ِم ٍِ  219 73 اهللُ َيْهَى

  ُٝ ٔ ِّ  93 80 ادٗمْقن َوُهَق افَِّذي ُُئِْل َوُي

ـْ َوفَدٍ   َذ اهللُ ِم َ  10 92 َمٚ اَّتَّ

قنِ   ُّ ِِّ َُ َٓ ُت ٚ َو َٓ وا ؾِٔ ُٗ  202 208 َؿَٚل اْخَس

قا  ًُ َٓ َتتَّبِ ـَ َآَمُْقا  َٚ افَِّذي  291 12 افْقر َيٚ َأُّيه



َِْ 

 

َٓ ََيْ    ًٜ ـْ ُدوِِٕف َآَِلَ ُذوا ِم َ َُقنَ َواَّتَّ  37 3 افٍرؿٚن ُِ

ـَ اُدْرَشِِغَ   ََِؽ ِم َْٚ َؿبْ ِْ  219 10 َوَمٚ َأْرَش

قُت   ُّ َٓ َي ْؾ َظَذ اَِللِّ افَِّذي  َـّ  98 38 َوَتَق

َر ِِل   ٍِ ٌْ ُع َأْن َي َّ  238 81 افنًراء َوافَِّذي َأْض

َتَؽ افَّتِل  َّ ًْ
َر ِٕ ُُ  1 21 افّْؾ َربِّ َأْوِزْظِْل َأْن َأْص

ؿْ وَ   ُٓ ُس ٍُ ٚ َإٔ َٓ َْتْ ََ ْٔ ٚ َواْشَت  76 21 َجَحُدوا ِِبَ

ِـّ   ـَ اجِل ٌٝ ِم ري ٍْ  288 39 َؿَٚل ِظ

َِؿُ   ًْ َٓ َي  288 69 ُؿْؾ 

ْؿ َأْخَرْجَْٚ  ِٓ ْٔ َِ ْقُل َظ ََ  109 81 َوإَِذا َوَؿَع اف

قرِ   ُخ ِِف افهه ٍَ  123 87 َوَيْقَم ُيْْ

  ٍْ َٜ َظَذ ِحِغ َؽ ٍٜ َوَدَخَؾ اَدِديَْ َِ  

 

 افَهص

26 239 

ٚ اْدََلُ   َ  76 38 َوَؿَٚل ؾِْرَظْقُن يٚ َأُّيه

َتٚرُ   ُُِؼ َمٚ َيَنُٚء َوََيْ َؽ ََيْ  96 68 َوَربه

فُ   َٓ َّٓ َوْج ٍء َهٚفٌِؽ إِ ؾه ََشْ  92 88 ـُ

 ٚ َٓ ُؾ ِرْزَؿ ِّ
َٓ ََتْ  ٍٜ ـْ َدابَّ ـْ ِم َٖيِّ ـَ  39 60 افًُْبقت َو

ـَ َجَٚهُدو  ََْٚوافَِّذي َِ ْؿ ُشُب ُٓ ِدَيَّْ ْٓ  223 69 ا ؾَِْٔٚ َفَْ

َُْْٔيُروا   82 9 افروم َأَوََلْ َيِسُروا ِِف إَْرِض َؾ

 ٚ ًٍ ـِ َحِْٔ ي َؽ فِِدِّ َٓ َٖؿِْؿ َوْج  73-70 30 َؾ

ه   َْٕسَٚن افُضه  70 72 َوإَِذا َمسَّ اإِل

رُ   ُُ ََم َيْن َّٕ ْر َؾِ٘ ُُ ـْ َيْن ْر هللِ َوَم ُُ  1 21 نفََم َأِن اْص

َِؾِ   ٚفيه ـَ ْقٌج  ؿ مَّ ُٓ  71 30 َوإَِذا َؽِنَٔ

ـْ ُروِحفِ   َخ ؾِِٔف ِم ٍَ َٕ اُه َو  101 9 افسجدة ُثؿَّ َشقَّ

َُِؽ اَدْقِت   ْؿ َم ـُ ٚ  283 22 ُؿْؾ َيَتَقؾَّ

ٚرُ   َّٓ ََ ُف ُهَق اهللُ افَقاِحُد اف َٕ  93 1 آحزاب ُشْبَحٚ

  ًٕ ـَ آَمُْقا إِيََم  17 11 َٚوَيْزَداَد افَِّذي



ُِْ 

 

ِمِْغَ   ْٗ َغ َواُدْسََِِمِت َواُد ِّ  17 33 إِنَّ اُدْسِِ

ْٔفِ   َِ َؿ اهللُ َظ ًَ ْٕ َِِّذي َأ قُل فِ َُ  212 36 َوإِْذ َت

تُفُ   َُ ْؿ َوَمَلئِ ُُ ْٔ َِ  281 13  ُهَق افَِّذي ُيَهعِّ َظ

ِْٔف اَدْقَت   َِ َْْٔٚ َظ َمَّ َؿَو َِ  288-220 21 شبٖ َؾ

ُد هللِ  ّْ ََمَواِت  اَِل  271 2 ؾٚضر َؾٚضِِر افسَّ

ْؿ َظُدوف   ُُ َْٔىَٚن َف  293 6 إِنَّ افنَّ

ِجَزهُ   ًْ ُٔ
َٚن اهللَُّ فِ ـَ  93 11 َوَمٚ 

ًٜ َواِحَدةً   َْٔح َّٓ َص  123 19 يٚشغ َمٚ َيُْْيُروَن إِ

َِِٕسَ   َب َفَْٚ َمَثًل َو  126 87 َوََضَ

  ْٔ ََم َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َص َّٕ  96 81 ئًٚ َأنْ إِ

ـَ   قَن َوافَِّذي ُّ َِ ًْ ـَ َي  1 9 افزمر َهْؾ َيْسَتِقي افَِّذي

رِ   ـَ افَّْٚ ٌؾ ِم َِ ْؿ ُط ِٓ ـْ َؾْقؿِ ْؿ ِم  111 26 ََلُ

ْ ِظَبٚدِ    80 28 َؾَبؼِّ

ََمَواِت   ََِؼ افسَّ ـْ َخ ْؿ َم ُٓ َْٖفَت ـْ َش
 37 38 َوَفئِ

َس ِحَغ َمقْ   ٍُ ْٕ  103 11 ِْتَٚاهللُ َيَتَقَّفَّ إَ

ًَِؼ   قِر َؾَه َخ ِِف افهه ٍِ ُٕ  123 68 َو

َٜ َحٚؾِّغَ   َُ  279 73 َوَتَرى اَدَلئِ

قمِ   ؿه ًٓ َأْم َصَجَرُة افزَّ ُز ُٕ  111 61 افهٚؾٚت َأَذفَِؽ َخْرٌ 

َِْجبِغِ   ُف فِ َِّ ََم َوَت َِ َمَّ َأْش َِ  12 203 َؾ

  ُِ ًْ ٌٚم َم ََ َّٓ َفُف َم  271 261 قمٌ َوَمٚ ِمَّْٚ إِ

ُروا  ُٖ اخَلْهِؿ إِْذ َتَسقَّ َب َٕ  239 12 ص َوَهْؾ َأَتَٚك 

َْْٔٚ َظَذ   ََ ََْٔمَن َوَأْف َِ ْد َؾَتَّْٚ ُش ََ  210 31 َوَف

َْٖمِرهِ   ِري بِ يَح ََتْ ٚ َفُف افرِّ َٕ ْر  288 36 َؾَسخَّ

ؿْ   ٍٜ بَِرُشقَِلِ ؾه ُأمَّ ـُ  ْٝ  238 3 ؽٚؾر َوََهَّ

  ِّ ـَ َُيْ ـْ َحْقَففُ افَِّذي ْرَش َوَم ًَ  280 7 ُِقَن اف
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ْؿ ُيقَحك  ُُ ُِ ٚ َبَؼٌ ِمْث َٕ ََم َأ َّٕ  232 6 ؾهِٝ ُؿْؾ إِ

َْٚ اهللُ   ـَ َؿُٚفقا َربه  283 30 إِنَّ افَِّذي

تُِٚب َظِزيزٌ   َُ ُف َف َّٕ  236 12 َوإِ

ـْ َأَشٚءَ   ِسِف َوَم ٍْ ٚ َؾَِِْ َؾ َصِِٚلً ِّ ـْ َظ  213 16 َم

ِْٔف يُ   ُرُج إَِف ِٜ َوَمٚ ََّتْ َٚظ ُؿ افسَّ ِْ  98 17 َرده ِظ

ؿْ   ِٓ ِس ٍُ ْٕ  82-230 33 َشُِْرُّيِْؿ َآَيٚتَِْٚ ِِف أََؾِٚق َوِِف َأ

ٌء َوُهق  ْثِِِف ََشْ ِّ ـَ َْٔس  -91-77 22 افنقرى َف

203-268 

ُٕقًحٚ  ـِ َمٚ َوَّصَّ بِِف  ي ـَ افدِّ ْؿ ِم ُُ َع َف  219-11 23 ََشَ

ؿْ  َوَمٚ  ُُ ـْ  َأَصَٚب  210 30 ِم

ََمَواِت   ُِْؽ افسَّ  96 19 هللَِِّ ُم

  َّٓ ُف اهللُ إِ َّ ِِّ َُ َٚن فَِبَؼٍ َأْن ُي ـَ  99 32 َوَمٚ 

  ٍٜ ٚ َظَذ ُأمَّ َٕ ٚ آَبَٚء َٕ ٚ َوَجْد َّٕ  81 11 افزخرف إِ

ََمَواِت َوإَْرضِ    63 3 اجلٚثٜٔ إِنَّ ِِف افسَّ

ائَِٔؾ   َْْٔٚ َبِْل إرِْسَ ْد َآَت ََ  263 26 افَُِتَٚب  َوَف

ؿْ   ُٓ َٔ َُٔقؾِّ
ُِقا َوفِ ِّ َّٚ َظ ؾٍّ َدَرَجٌٚت ِِم ُُ  33 29 آحَٚف َوفِ

ِـّ   ـَ اجِل ًرا ِم ٍَ َٕ ْؾَْٚ إَِفَْٔؽ   287 19 َوإِْذ َِصَ

  َٜ َٚظ َّٓ افسَّ ْؾ َيُْْيُروَن إِ َٓ  109 28 مّد َؾ

ْر فِ   ٍِ ٌْ َّٓ اهللُ َواْشتَ َٓ إَِفَف إِ ُف  َّٕ ْؿ َأ َِ بَِؽ َؾْٚظ ْٕ  210 29 َذ

بَِؽ   ْٕ ـْ َذ َم ِم دَّ ََ َر فََؽ اهللُ َمٚ َت ٍِ ٌْ َٔ
 210 1 افٍتح فِ

  َٜ َُِْٔ  18 1 ُهَق افَِّذي َإَٔزَل افسَّ

ِمُْقا  ْٗ ِٝ إَْظَراُب َآَمَّْٚ ُؿْؾ ََلْ ُت  32-11 21 اِلجرات َؿَٚف

ِِْؼ   َِْٔٔٚ بِٚخَل ًَ  126 23 ق َأَؾ

ـْ َؽْرِ   قا ِم َُ ءٍ َأْم ُخِِ  67 33 افىقر ََشْ

ُؿ َمٚ  َِ ًْ َٕ َسَٚن َو ْٕ َْٚ اإِل َْ َِ ْد َخ ََ  66 26 ق َوَف
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ََّْؿ َهِؾ اْمَتَلِْت   َٓ َُقُل جِلَ َٕ  111 30 َيْقَم 

ََمَواِت َوإَْرَض   َْٚ افسَّ َْ َِ ْد َخ ََ  93 38 َوَف

ى  ًُزَّ  211 12 افْجؿ َأَؾَرَأْيُتُؿ افلََّت َواْف

ْ بِ    219 38 ََم ِِف ُصُحِػ ُمقَشكَأْم ََلْ ُيَْبَّٖ

ـْ   ْؾ ِم َٓ ِر َؾ ـْ ْرَآَن فِِذِّ َُ ٚ اف َٕ ْ ْد َيسَّ ََ  230 27 افَّر َوَف

َدرٍ   ََ َُْٚه بِ َْ َِ ٍء َخ ؾَّ ََشْ ـُ  ٚ َّٕ  222 19 إِ

َؼ   َِ ْٕسٚنَ  َخ ـْ  اإْلِ  286 23 افرْحـ ِم

ْٕسِ   ِـّ َواإِل َؼَ اجِل ًْ  217 33 َيٚ َم

ُل َوأَ   ـُ ُهَق إَوَّ  90 3 اِلديد ِخُر َوافيَِّٚهُر َوافَبٚضِ

ٚدِفَُؽ   َع اهللُ َؿْقَل افَّتِل َُتَ ِّ  201 2 ادجٚدفٜ َؿْد َش

ََمَواِت   ُؿ َمٚ ِِف افسَّ َِ ًْ  97 7 َأََلْ َتَر َأنَّ اهللَ َي

ُروا  ٍَ ـَ ـَ   266 1 اِلؼ ُهَق افَِّذي َأْخَرَج افَِّذي

  ُُ َِْمً َوَأنَّ اهللََّ َؿْد َأَحَٚط بِ ٍء ِظ  98 21 افىلق ؾِّ ََشْ

ـَ َآَمُْقا ُؿقا  َٚ افَِّذي  117-281 6 افتحريؿ َيٚ َأُّيه

ُِْؽ   َِٔدِه اُد  36 2 ادِؽ َتَبَٚرَك افَِّذي بِ

 ٚ َٓ
ُؽ َظَذ َأْرَجٚئِ َِ  281 27 اِلٚؿٜ َواَد

قَن َوِمَّْٚ  ُّ
ٚ ِمَّْٚ ادُْسِِ َّٕ  291 21 اجلـ َوَأ

  ِٛ ْٔ ٌَ ْٔبِِف َأَحًدا َظَِٚلُ اف ُر َظَذ َؽ ِٓ  232-289 16 َؾَل ُييْ

  َّٓ ـِ  إِ َٙ  َم  289 18 اْرَت

َسٚنِ   ْٕ  100 2 إٓسٚن َهْؾ َأَتك َظَذ اإِل

قًرا  ٍُ ـَ  ٚ ٚ َصٚـًِرا َوإِمَّ بَِٔؾ إِمَّ ٚ َهَدْيَُْٚه افسَّ َّٕ  210 3 إِ

ةٌ   ََِٕٚضَ  118 11 افَٔٚمٜ ُوُجقٌه َيْقَمئٍِذ 

ـِ افَّْ   ًَئِؿِ َظ  213 1 افْبٖ َبِ٘ اف

 212 2 ظبس َظَبَس َوَتَقػَّ  

 ٜ ٍَ اِج  123 7 افْٚزظٚت َيْقَم َتْرُجُػ افرَّ
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َْظَذ   ْٕ ُؿ ا ُُ ٚ َربه َٕ َٚل َأ ََ  76 11 َؾ

ٚمَ   ََ ـْ َخَٚف َم ٚ َم  101 10  َوَأمَّ

ِْؿ َيْقَمئٍِذ َدَْحُجقُبقنَ   ـْ َرِبِّ ُْؿ َظ لَّ إِِنَّ  111 23 ادىٍٍغ ـَ

ٔؿَ   َِ ْؿ َأْن َيْسَت ُُ ـْ َصَٚء ِمْْ  226 18 افتُقير دَِ

ٚؾِيِغَ   ْؿ َِلَ ُُ ْٔ َِ  283 20 إٍٓىٚر َوإِنَّ َظ

 َٚٔ َٓ َُيْ ٚ َو َٓ قُت ؾِٔ ُّ َٓ َي  111 23 آظذ ُثؿَّ 

ُحِػ إُوَػ   ل افهه ٍِ  219 28 إِنَّ َهَذا َف

 69 27 ٜٔٔافٌٚص َأَؾَل َيُْْيُروَن إَِػ اإِلبِؾِ  

ـِ    210 20 افبِد َوَهَدْيَُْٚه افَّْْجَدْي

َقاَهٚ  َْ ٚ ُؾُجقَرَهٚ َوَت َٓ َّ ََْٖلَ  210 7 افنّس َؾ

َٚهٚ  َـّ ـْ َز ََِح َم  210 9 َؿْد َأْؾ

 33 ـٚمِٜ افًك وافًك 

 91-77 2 اإلخلص ُؿْؾ ُهَق اهللَُّ َأَحٌد  
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 ؾٓرس إحٚديٞ افْبقيٜ

 ٍحٜرؿؿ افه ضرف اِلديٞ م

ْؿ,  ِٓ ْٔ َِ َٝ َظ ّْ ًَ ْٕ ـَ َأ اَط افَِّذي  282 إذا ؿٚل اإلمٚم ِِصَ

 278 إذا ؿٙ اهلل إمر ِف افسَمء, َضبٝ ادلئُٜ بٖجْحتٓٚ 

 299 إرواح جْقد َمْدة ؾَم تًٚرف مْٓٚ ائتِػ, ومٚ تْٚـر مْٓٚ 

ِد افَّْبِلِّ   ْٓ ٌٜ َظَذ َظ َس َشَْ ِٝ افَّْٚ  73 َأَصَٚب

 271 وُحّؼ َلٚ أن تئط, فٔس ؾٔٓٚ مقضع ؿدمأّضٝ افسَمء  

 92 أؿبِقا افبؼى يٚ بْك َتٔؿ 

 18 أـّؾ ادٗمْغ إيَمٕٚ أحسْٓؿ خَِٚ 

 ٚ ًٍ  102 إٓ افذيـ شّٚرٕك بف جزيؾ إٓ

 290 إن إبِٔس يوع ظرصف ظذ ادٚء, ثؿ يبًٞ رسايٚه, ؾٖدٕٚهؿ 

َِْف َّف بىـ أمف أربًغ يقًمٚ  ُع َخ َّ  299 , ثؿ يُقن َّفإن أحدـؿ َُيْ

ِٜ  َأْهؾِ  آِخرَ  إِنَّ   ًٓ  اجَلَّْ َٜ  ُدُخق  201 اجَلَّْ

َرق  ًَ  111 إن افنّس تدٕق يقم افَٔٚمٜ, حتك يبِغ اف

 61 إن افُٚؾر إذا ظّؾ حسْٜ 

 281-207 إن اهلل إذا أحٛ ظبدا دظٚ جزيؾ ؾَٚل: إٕك أحٛ ؾلٕٚ ؾٖحبف 

 281 فٔهِقن ظذ مًِؿإن اهلل وملئُتف وأهؾ افسَموات وإرض  

  ِٜ َْهِؾ اجَلَّْ ِٕ َُقُل   201 إِنَّ اهللََّ َي

 281 إن ادلئُٜ فتوع أجْحتٓٚ فىٚفٛ افًِؿ رًضٚ بَم يهْع 

 107 إن ادٔٝ إذا وضع َّف ؿزه إٕف فٔسّع خٍؼ ًَٕٚلؿ حغ يقفقن 

ٚ وَ   ِرِِبَ ٌْ ـْ َم ِس ِم ّْ ُِقُع افنَّ ًٚ ُض َل أَيِٚت ُخُروج ِٜ إِنَّ َأوَّ ابَّ  109 ُخُروُج افدَّ

َٜ اْفَبْدرِ   َِ ِر َفْٔ َّ ََ َٜ َظَذ ُصقَرِة اْف َّْ ُِقَن اجْلَ َل ُزْمَرٍة َيْدُخ  117 إِنَّ َأوَّ

 32 أن تنٓد أن ٓ إفف إٓ اهلل وأن مّدا رشقل اهلل وتَٔؿ افهلة 

ٍٜ ُأْخَرى  ًٚ فَُف َِّف َؿْرَي  281 إِنَّ َرُجًل َزاَر َأخ

 288 ـ اجلـ تٍِٝ افبٚرحٜ فَٔىع ظع صلت,إن ظٍريتٚ م 
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ِر, َؾَِ٘ذا  ـْ ُسقَن َأْهَؾ افذِّ ِّ َت ِْ ًٜ َيُىقُؾقَن َِّف افىهُرِق, َي َُ  281 إِنَّ هللَِِّ َمَلئِ

 218 إٔٚ شٔد وفد آدم يقم افَٔٚمٜ, وأول مـ يْنؼ ظْف افَز 

 112 ٕٚ ؾَرُضُؿ ظذ اِلقض, مـ مر ظذَّ َشب,ا 

ًٕٚ ـَم ترون هذا افَّر, ٓ توٚمقنإُٕؿ شسون    118 ربُؿ ظٔٚ

 127 إُٕؿ منقرون إػ 

ِٜ بَِخىَِٔئتِل  ـَ اجَلَّْ ُٝ ِم  237 إِِنِّ َؿِد ُأْخِرْج

 238 إِن ؿد ـذبٝ ِف اإلشلم ثلث ـذبٚت 

 32 إِن ٕظىل افرجؾ وؽره أحٛ إِل مْف. ُمٚؾٜ أن يُبف اهلل ِف 

 92 ؿٚل فف اـتٛ, ؾجرى بَم هق ـٚئـأول مٚ خِؼ اهلل افَِؿ, ثؿ  

 60 ثلث مـ ــ ؾٔف وجد 

 277 ُخَِِٝ ادلئُٜ مـ ٕقر, وُخِؼ اجلّٚن مـ مٚرج مـ ٕٚر, 

 102 صٚحبُؿ مبقًشٚ ظذ بٚب اجلْٜ إن 

ِّغَ   ِمَِْغ َواْدُْسِِ ْٗ ـَ اْدُ َيِٚر ِم لُم َظَذ َأْهِؾ افدِّ  32 افسَّ

 101 ب اجلْٜ َّف ؿبٜ خُضاء َيرج ظِٔٓؿافنٓداء ظذ بٚرق ِنر ببٚ 

ُف َخْرٌ   َِّ ـُ , إِنَّ َأْمَرُه  ـِ ِم ْٗ َْمِر اْدُ ِٕ  62 َظَجًبٚ 

 216 ظرضٝ ظعَّ إمؿ, ؾجًؾ يّره افْبل مًف افرجؾ, 

 110 ظذ افكاط 

 282 ؾوؾ صلة اجلّٔع ظذ صلة افقاحد َخس وظؼون درجٜ 

 121 ؾٔف يٍْخ ؿرن 

-72-71 فد ظذ افٍىرةـؾ مقفقد يق 

229 

 128 ٓ تزول ؿدمٚ ظبد حتك يسٖل: ظـ ظّره 

 217 ٓ تٍوِقا بغ إٔبٔٚء اهلل 

ٚ َؾَِ٘ذا  ِرِِبَ ٌْ ـْ َم ُس ِم ّْ َُِع افنَّ ُٜ َحتَّك َتْى َٚظ قُم افسَّ َُ  109 َٓ َت

 121 ٓ تَقم افسٚظٜ حتك تَٚتِقا افٔٓقد, حتك يَقل اِلجر 



ِْٕ 

 

 122  رجؾ مـ أهؾ بٔتل, يقاضئ اشّفٓ تَقم افسٚظٜ حتك يع 

 122 ٓ تَقم افسٚظٜ حتك يِّؽ رجؾ مـ أهؾ بٔتل, أجذ أؿْك, يّل 

َََّْٔؽ  
تِ َِؿٍ  بَِرُجؾٍ  َٔ  12 َش

 111 فُؾ ٕبك دظقة مستجٚبٜ يدظق ِبٚ, وأريد أن أختبئ 

َٜ َوإِ   َّْ ٚ َدَخَؾ اجْلَ َٓ َي
ٍِ ـْ َح قَن اْشًَم َم ًُ ٌٜ َوتِْس ًَ ٛه هللِِّ تِْس

 81 نَّ اهللََّ ِوْتٌر ُُيِ

تَفُ   ّْ َِّ َسَؽ, َأْو َظ ٍْ َٕ َٝ بِِف  ْٔ َّّ ؾِّ اْشٍؿ ُهَق َفَؽ َش ُُ  83 افِٓؿ إِن َأْشَٖفَُؽ بِ

 31 افِٓؿ فؽ أشِّٝ , وبؽ آمْٝ , وظِٔؽ تقـِٝ 

 129 فٔس أحد ُيٚشٛ يقم افَٔٚمٜ إٓ هِؽ 

 121 ُٔؿ,مٚ بًٞ اهلل مـ ٕبك إٓ إٔذر أمتف, وإٕف َيرج ؾ 

 121 مٚ بغ افٍْختغ أربًقن 

 280 مٚ مـ يقم يهبح افًبٚد ؾٔف إٓ ومُِٚن يدظقان, يَقل أحدَهٚ: 

 129 مٚ مُْؿ مـ أحد إٓ شُِّٔف ربهف يقم افَٔٚمٜ, 

 293 مٚ مُْؿ مـ أحد, إٓ وؿد وـؾ بف ؿريْف مـ اجلـ ؿٚفقا: وإيٚكو 

 18 مـ أحٛ هلل, وأبٌض هلل, 

 18 ُْؿ مُْرا ؾٌِٔره بٔده, ؾ٘ن َل يستىع ؾبِسٕٚفمـ رأى م 

ـْ   رُ  َٓ  َم ُُ َس  َيْن رُ  َٓ  افَّْٚ ُُ  1 اهللَ َيْن

 113 ٕٚرـؿ هذه افذي تقؿدون جزء مـ شبًغ جزءًا مـ حر جْٓؿ 

 229 افْٚس مًٚدن ـًّٚدن افذهٛ وافٍوٜ, خٔٚرهؿ َّف 

ْْحَ   وُس,ُهَق اهللَُّ افَِّذي ٓ إَِفَف إِٓ ُهَق افرَّ ده َُ ِحُٔؿ, اْدَُِِؽ, اْف , افرَّ  83 ـُ

ٓٚ فتنتًؾ  ِّ ِٜ افتك َؽ ّْ  102 وافذى ٍٕسك بٔده إن افّن

  ًٚ  123 وافذى ٍٕسك بٔده فٔقصُـ أن يْزل ؾُٔؿ ابـ مريؿ حًَُم مَسًى

رِ   ـْ قُن ِظَْْد افذِّ ُُ ََم َت ـَ ْؿ  ُُ قُب ُِ قُن ُؿ ُُ ْٝ َت َٕ ٚ ـَ  18 َوَفْق 

 127 ت ظِٔفيبًٞ ـؾ ظبد ظذ مٚ مٚ 

 11 يبًٞ يقم افَٔٚمٜ أمٜ وحدة 

 201 يتًٚؿبقن ؾُٔؿ ملئُٜ بٚفِٔؾ وملئُٜ بٚفْٓٚر, وَيتًّقن 



ِْٖ 

 

 112 َيرج ؿقم مـ افْٚر بنٍٚظٜ مّد ؾٔدخِقن اجلْٜ 

 113 يدخؾ أهؾ اجلْٜ اجلْٜ, وأهؾ افْٚر افْٚر, ثؿ يَقل اهلل تًٚػ 

 110 ٚ وأمٝيُضب افكاط بغ طٓرى جْٓؿ, ؾـ أـقن إٔ 

 122 يُقن ِف آخر أمتل خٍِٜٔ, ُيثق ادٚل حثقا, ٓ يًده 

 223 يْزل اهلل ـؾ فِٜٔ إػ افسَمء افدٕٔٚ حغ يبَك ثِٞ افِٔؾ 

  



ِْٗ 

 

 فهرس األعالم المترجم لها
 

 
 اسن العلن م

 

رقن 

 الصفحة

 203 ِجر ابن  1

 31 كثري ابن  7

 243 الرفاعى أمحد  8

 19 اخلطايب بستيال خطاب بن إبراهوم بن محد  9

 244 رضا رشود  :

 40 العدوي ىفول بن عمرو بن زيد  ;

 24 حممود فهمى النقرايش  2

 91 الزِويل وهبة  3

 31 ربعي بن عامر  4

 



َِٓ 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 القرآفًالكريـ .ُ
كمجانبةًالفرؽًالمذمكمة,ًعبيدًاهللًالحنبمي,ًتحقيؽًكدراسة:ًًاإلبانة عن شريعة الفرد الناجية .ِ

 ـ.ًُٖٖٗ-قَُْٗبفًنعسافًمعطي,ًدارًالرايةًلمنشر,ًالطبعةًالكلىًرضاً
,عبدًالرحمفًبفًأبيًبكر,ًجالؿًالديفًالسيكطي,ًتحقيؽ:ًمحمدًأبكًاإلتقان في عموم القرآن .ّ

 ـ.ًُْٕٗىػ/ًُّْٗالفضؿًإبراىيـ,ًالييئةًالمصريةًالعامةًلمكتابًالطبعة:ً
بيركتًً–ليًالطكسي,ًالناشر:ًدارًالمعرفةً,ًأبكًحامدًمحمدًبفًمحمدًالغزاإحياء عموم الدين .ْ

 بدكفًرقـًطبعة.
السكندرية,ًبدكفًً-,ًمحمكدًعبدًالحميـ,ًدارًالدعكةًاإلخوان المسممون أحداث صنعت التاري  .ٓ

 رقـًطبعة.
,ًصالحًبفًفكزافًبفًعبدًاهللًاإلرشاد إلى صحيح االعتقاد والرد عمى أهل الشرك واإللحاد .ٔ

 ـ.ًُٗٗٗ-ىػًَُِْالطبعة:ًالرابعةًالفكزاف,ًدارًابفًالجكزم,ً
 ـ.ًًََُِ-ىػًًُُّْ,ًعميًبفًنايؼًالشحكد,ًالطبعة:ًالرابعة,ًمزيدةًكمنقحة,ًأركان اإليمان .ٕ
,ًأبكًعمرًيكسؼًبفًعبدًاهللًبفًمحمدًبفًعبدًالبر,ًتحقيؽ:ًسالـًمحمدًعطا,ًاالستذكار .ٖ

 .ًَََِ–ًُُِْبيركت,ًالطبعة:ًاألكلى,ًً–محمدًعميًمعكض,ًًدارًالكتبًالعمميةً
:ًمحمدًبفًعبدًاهللًبفًصالحًالسحيـ,ًالناشر:ًكزارةًالشؤكفًاإلسالميةًاإلسالم أصوله ومبادئه .ٗ

 ىػ.ُُِْالمممكةًالعربيةًالسعكدية,ًالطبعة:ًاألكلى,ًً-كاألكقاؼًكالدعكةًكاإلرشادً
,ًمحمدًضياءًالديفًالريس,ًدارًالتراث,ًالطبعة:ًاإلسالم والخالفة في العصر الحديث .َُ

ًكلى.األ
 بيركت,ًًبدكفًرقـًطبعة.ً-:ًالسيدًسابؽ,ًدارًالكتابًالعربياسالمنا .ُُ
ابفًحجرًالعسقالني,ًتحقيؽ:ًعادؿًأحمدًعبدًالمكجكد,ًًاإلصابة في تمييز الصحابة، .ُِ

 ىػ.ًًُُْٓ-بيركتًالطبعة:ًاألكلىًً–كعمىًمحمدًمعكض,ًالناشر:ًدارًالكتبًالعمميةً
يؽ:ًباسـًفيصؿًالجكابرةًكزارةًالشؤكفً,ًتحقأصول اإليمان، محمد بن عبد الوهاب .ُّ

 ىػ.َُِْالمممكةًالعربيةًالسعكديةًالطبعة:ًالخامسة,ًً-اإلسالميةًكاألكقاؼًكالدعكةًكاإلرشادً
ً-,ًمحمدًبفًعبدًالرحمفًالخميس,ًدارًالصميعيأصول الدين عند اإلمام أبي حنيفة .ُْ

 المممكةًالعربيةًالسعكدية,ًبدكفًرقـًطبعة.



ُِٓ 

 

,ًسعكدًبفًعبدًالعزيزًالخمؼ,ًعند السمف وعند المبتدعة أصول مسائل العقيدة .ُٓ
ًق(.ُُِْ-ىػَُِْالطبعة:ً)

اضطراب الناس في مسألة الكالم مع بيان الحد الذي تدل عميه األدلة وتشهد به  .ُٔ
بالمدينةًالمنكرةًالطبعة:ًالسنةًالسادسةًً-,عبدًالكريـًمراد,ًالجامعةًاإلسالميةالفطر السميمة

 ـ.ُْٖٗىػ/َُْْجمادلًاآلخرةًً-ربيعًاآلخرًً-كالستكفًعشرة,ًالعددًالثانيً
,ًأبكًبكرًأحمدًبفًإبراىيـًبفًإسماعيؿًبفًالعباسًبفًمرداسًاعتقاد أئمة الحديث .ُٕ

الرياض,ًً–اإلسماعيميًالجرجاني,ًتحقيؽ:ًمحمدًبفًعبدًالرحمفًالخميس,ًدارًالعاصمةً
 ىػ.ُُِْالطبعة:ًاألكلى,ً

مى,ًتحقيؽ:ًمحمدًبفًعبدًالرحمفًالخميس,ًدارً,ًأبكًالحسيفًابفًأبيًيعاالعتقاد .ُٖ
 .ًََِِ-ىػًًُِّْأطمسًالخضراء,ًالطبعةً:ًاألكلىً,ً

:ًالناشرًالدمشقيًالزركميًفارس,ًبفًعميًبفًمحمدًبفًمحمكدًبفًالديفًخيرً,األعالم .ُٗ
 .ـًًََِِمايك/ًًأيارً-ًعشرًالخامسة:ًالطبعةًلممالييفًالعمـًدار

,ًابفًقيـًالجكزية,ًتحقيؽ:ًمحمدًحامدًالفقي,ًنإغاثة المهفان من مصايد الشيطا .َِ
 الرياض,ًالمممكةًالعربيةًالسعكدية,ًبدكفًرقـًطبعة.ً-مكتبةًالمعارؼ

,ًمحمدًبفًعبدًاهللًالشبميًالدمشقٌيًالحنفي,ًأبكًعبدًآكام المرجان في أحكام الجان .ُِ
ً–مصرًً-لقرآفًىػ(,ًتحقيؽًإبراىيـًمحمدًالجمؿًبدكفًرقـًطبعو,ًمكتبةًإٗٔاهلل,)المتكفى:ً

ًالقاىرةً.
,ًآماؿًبنتًعبدًالعزيزًالعمرك,ًبدكفًاأللفاظ والمصطمحات المتعمقة بتوحيد الربوبية .ِِ

ًرقـًطبعة.
أبكًعبدًاهلل,ًمحمدًبفًإبراىيـًبفًسعدًاهللًإيضاح الدليل في قطع حجج أهل التعطيل ً .ِّ

ر,ًالطبعةً:ًاألكلى)ًمصً-الشافعي,ًتحقيؽًكىبيًسميمافًاأللبانيًدارًالسالـًلمطباعةًكالنشر
 ـ(.ًَُٗٗ-ىػًَُُْ

,ًعميًبفًنايؼًالشحكد,ًدارًالمعمكر,ًالطبعة:ًاإليمان بالجن بين الحقيقة والتهويل .ِْ
ًـ.ًًََُِ-ىػًًُِّْاألكلى,ً

-قُّّْ,ًالسيدًسابؽ,ًدارًالفتحًلإلعالـًالعربي,ًالطبعة:ًالكلىً)باقة الزهر .ِٓ
ًـ(ًً.َُُِ



ِِٓ 

 

يؿًبفًعمرًبفًكثيرًالقرشيًتحقيؽ:ًعميًشيرم,ً:ًأبكًالفداءًإسماعالبداية والنهاية .ِٔ
 ـ.ًُٖٖٗ-ىػًَُْٖالناشر:ًدارًإحياءًالتراثًالعربي,ًالطبعة:ًاألكلىً

:ًابفًقيـًالجكزية,ًالناشر:ًدارًالكتابًالعربي,ًبيركت,ًلبناف,ًبدكفًرقـًبدائع الفوائد .ِٕ
 طبعة.

 .َُِِ/ٗ/ّمرسؿًمفًمحمدًالسيدًسابؽًفيًتاريخًًبريد االلكتروني .ِٖ
أحمدًبفًعطيةًبفًعميًالغامدم,ًعمادةًالبحثًالعمميًًيهقي وموقفه من اإللهيات،الب .ِٗ

 ـ.ََِِىػ/ُِّْالمدينة,ًالطبعةً:ًالثانية,ًً-بالجامعةًاإلسالمية
:ًمحٌمدًبفًمحٌمدًبفًعبدًالرٌزاؽًالحسيني,ًمجمكعةًتاج العروس من جواهر القاموس .َّ

 مفًالمحققيف,ًالناشر:ًدارًاليداية.
بيركت,ًالطبعة:ًً-اإلسالميةًحسفًمحمدًأيكب,ًدارًالندكةًالجديدةًتبسيطًالعقائد .ُّ

 ـ.ًًُّٖٗ-ىػًًَُّْالخامسة,ً
 فمسطيف.-التبيافًشرحًأركافًاإليماف,ًسعدًعبدًاهللًعاشكر,ًطبعةًدارًالمنارًغزة .ِّ
شرحًعقيدةًالحافظًعبدًالغنيًالمقدسي,ًعبدًالرزاؽًالبدر,ًغراسًتذكرة المؤتسي  .ّّ

ًـ(.ََِّ-قُِْْيت,ًالطبعة:ًالكلى)الكًكً-لمنشرًكالتكزيع
,ًعبدًاهللًبفًعبدًالعزيزًبفًحمادةًالجبريف,ًالناشر:ًدارًتسهيل العقيدة اإلسالمية .ّْ

ًالعصيميًلمنشرًكالتكزيع,ًالطبعة:ًالثانية.
عميًبفًمحمدًبفًعميًالزيفًالشريؼًالجرجاني,ًتحقيؽ:ًجماعةًمفًًالتعريفات، .ّٓ

 ـ.ُّٖٗ-ىػَُّْالطبعة:ًاألكلىًبيركت,ًً-العمماء,ًدارًالكتبًالعممية
ًالطحاكيةًشرحًجبريفًتفريغًدرسًصكتيًلبف .ّٔ

http://ar.islamway.net/collection/2412 
جائزةًممؾًفيصؿًالعالميةًلمشيخيفًسيدًسابؽًكيكسؼًالقرضاكمًرابطًًتفريغ فيديو .ّٕ

http://www.youtube.com/watch?v=Npsdyere1fI. 
لمشيخ,ًمحمدًاسماعيؿًالمقدـ,ًبعنكافًاحبكاًىذاًالرجؿ,ًرابطًالفيديكًًتفريغ فيديوً .ّٖ

j1P02Vni-http://www.youtube.com/watch?v=xy 
,ًمحمدًبفًصالحًبفًمحمدًالعثيميف,ًدارًابفًالجكزم,ًالمممكةًتفسير الفاتحة والبقرة .ّٗ

 ىػ.ًُِّْالعربيةًالسعكديةًالطبعة:ًاألكلى,ً

http://ar.islamway.net/collection/2412
http://ar.islamway.net/collection/2412
http://www.youtube.com/watch?v=Npsdyere1fI
http://www.youtube.com/watch?v=Npsdyere1fI
http://www.youtube.com/watch?v=xy-2Vnij1P0
http://www.youtube.com/watch?v=xy-2Vnij1P0


ِّٓ 

 

,ًأبكًالفداءًإسماعيؿًبفًعمرًبفًكثير,ًتحقيؽًساميًبفًمحمدًتفسير القرآن العظيم .َْ
 ـ.ًًُٗٗٗ-ىػًَُِْسالمة,ًدارًطيبةًلمنشرًكالتكزيع,ًالطبعة:ًالثانيةً

ىػ(ًتحقيؽًمكتبًالدراساتًُٕٓابفًقيـًالجكزيةً)المتكفى:ًتفسير القرآن الكريم  .ُْ
ًقً.ًًَُُْ-بيركت,ًالطبعة:ًاألكلىًً–كالبحكثًالعربيةًكاإلسالمية,ًدارًكمكتبةًاليالؿً

ىػ(ًالناشر:ًالييئةًالمصريةًُّْٓمحمدًرشيدًبفًعميًرضاً)المتكفى:ًًتفسير المنار .ِْ
ًـ.ًَُٗٗالنشر:ًًالعامةًلمكتابًسنة

:ًدًكىبةًبفًمصطفىًالزحيمي,ًدارًالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج .ّْ
ًىػ.ًُُْٖدمشؽ,ًالطبعةً:ًالثانيةً,ًً–الفكرًالمعاصرً

,ًأبكًبكرًعبدًالرزاؽًبفًىماـًبفًنافعًالحميرمًاليمانيًالصنعاني,ًتفسير عبد الرزاد .ْْ
بيركتًالطبعة:ًاألكلى,ًً-اشر:ًدارًالكتبًالعمميةً(ًًتحقيؽ:ًد.ًمحمكدًمحمدًعبدهًالنٖٗ/ًِ)

 ىػ.ُُْٗسنةً
ًالبمخى,ًتفسير مقاتل بن سميمان .ْٓ ًاألزدم ًبشير ًبف ًسميماف ًبف ًمقاتؿ ًالحسف ًأبك :

 ىػ.ًًُِّْ-بيركت,ًالطبعة:ًاألكلىًً–تحقيؽ:ًعبدًاهللًمحمكدًشحاتو,ًدارًإحياءًالتراثً
عارؼًالنظامية,ًالطبعة:ًالطبعةً,ًابفًحجرًالعسقالني,ًدائرةًالمًتهذيب التهذيب .ْٔ

 ىػ.ًُِّٔ-األكلى
بيركت؛ًً-محمدًاألزىرمًتحقيؽًمحمدًعكضًمرعب,ًدارًالتراثًالعربيًتهذيب المغة: .ْٕ

ً.ـََُِالطبعة:ًاألكلى,ً
محمدًبفًجريرًالطبرم,ًتحقيؽًأحمدًمحمدًشاكر,ًًجامع البيان في تأويل القرآن .ْٖ

 ـ.ًًَََِ-ىػًًَُِْالناشر:ًمؤسسةًالرسالةًالطبعة:ًاألكلى,ً
,ًالمؤلؼ:ًزيفًالديفًعبدًجامع العموم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكمم .ْٗ

ً-الرحمفًبفًأحمدًبفًرجبًبفًالحسف,ًالسىالمي,ًالبغدادم,ًالمحقؽ:ًشعيبًاألرناؤكطً
ًـ.ًََُِ-ىػًُِِْبيركت,ًالطبعة:ًالسابعة,ًً–إبراىيـًباجس,ًالناشر:ًمؤسسةًالرسالةً

ـ,ًُْٗٗ,ًعبدًالميرًأميرًمينا,ًالطبعة:ًالثانيةًالمذاهب االسالميةجامع الفرد و  .َٓ
 المركزًالثقافيًالعربي.



ِْٓ 

 

أبكًعبدًاهللًً,وسننه وأيامهالجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول اهلل  .ُٓ
محمدًبفًإسماعيؿًالبخارم,ًتحقيؽ:ًمحمدًزىيرًبفًناصرًالناصر,ًدارًطكؽًالنجاة,ًالطبعة:ً

 ىػ.ُِِْاألكلى,ً
تحقيؽ:ًأحمدًالبردكنيًًىػ(,ًًُٕٔ)ًتً:ً,ًأبكًعبدًاهللًالقرطبيالجامع ألحكام القرآن .ِٓ

براىيـًأطفيش,ًالناشر:ًدارًالكتبًالمصريةً ًًُْٔٗ-ىػًُّْٖالقاىرة,ًالطبعة:ًالثانية,ًً–كا 
 ـ.

أبكًعبدًاهللًشمسًالديفًبفًمحمدًبفًًجهود عمماء الحنفية في إبطال عقائد القبورية .ّٓ
ًـ.ًًُٔٗٗ-ىػًًًُُْٔ-يصرًاألفغاني,ًالناشر:ًدارًالصميعيًالطبعة:ًاألكلىًأشرؼًبفًق

إسماعيؿًبفًمحمد,ًتحقيؽًمحمدًبفًربيعًبفًىادمًعميرًًالحجة في بيان المحجة .ْٓ
ًـ(ً.ًُٗٗٗ-ىػًُُْٗالرياض,ًالطبعةًالثانية)ًً–المدخميً,ًدارًالرايةً

ىػ(ًتحقيؽًأحمدًبفًُّٓٗ:ًمحمدًبفًخميؿًحسفًىٌراسً)المتكفى:ًالحركة الوهابية .ٓٓ
ًىػً.ًُِْٖ-ىػًًُِْٖالطبعة:ًاألكلىًًعبدًالعزيزًالتكيجرم,ًدارًالسنة,

,ًمحمكدًالصباغ,ًدارًحقيقة التنظيم الخاص ودورع في دعوة اإلخوان المسممين .ٔٓ
ًالعتصاـ,ًبدكفًرقـًطبعة.

ً-,ًالسيدًسابؽ,ً,ًدارًالفتحًالعربيًمصرخصائص الشريعة االسالمية ومميزاتها .ٕٓ
 ق.َُْٗ-ـُٖٖٗىرةًالطبعة:ًالكلىًالقا

,ًابفًتيميةًتحقيؽ:ًالدكتكرًمحمدًرشادًسالـًالناشر:ًجامعةًدرء تعارض العقل والنقل .ٖٓ
ً-ىػًًُُُْاإلماـًمحمدًبفًسعكدًاإلسالمية,ًالمممكةًالعربيةًالسعكدية,ًالطبعة:ًالثانية,ً

 ـ.ًًُُٗٗ
ىػ(ًتحقيؽًِٖٓنيً)المتكفى:ًابفًحجرًالعسقالًالدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .ٗٓ

ىػ/ًُِّٗمحمدًعبدًالمعيدًضاف,ًالناشر:ًمجمسًدائرةًالمعارؼًالعثمانية,ًالطبعة:ًالثانية,ً
 ـ.ُِٕٗ

القاىرة,ًالطبعةًالكليًً-:ًالسيدًسابؽ,ًدارًالفتحًلإلعالـًالعربيدعوة اإلسالم .َٔ
 ـً(.َََِ-قًُُِْ)
ـ,ًََِِ-ىػُِّْ:ًاألكلىً,ًأحمدًأحمدًغمكش,ًالطبعةدعوة الرسل عميهم السالم .ُٔ

 الناشر:ًمؤسسةًالرسالة.



ِٓٓ 

 

ً-المسجمةًكالمناقشةًبكميةًالدعكةًكأصكؿًالديف,ًجامعةًأـًالقرلًًدليل الرسائل العممية .ِٔ
ًـ.ًََُِ-ىػًُُّْمكةًالمكرمة,ًالطبعةًاألكلى,ً

 ,ًعمرًالتممسانى,ًدارًالعتصاـ,ًبدكفًرقـًطبعة.ذكريات ال مذكرات .ّٔ
,ًإبراىيـًعبدًالرحمفًعبدًفي الدعوة إلى اهلل تعالىًوجهودع رسالة الشي  السيد سابد .ْٔ

المجيدًعثماف,ًقسـًالدعكةًكالثقافةًاإلسالمية,ًكميةًأصكؿًالديفًبالقاىرةًجامعةًاألزىرً
 الشريؼ.

:ًأبكًالحسفًاألشعرم,ًتحقيؽًعبدًاهللًشاكرًمحمدًرسالة إلى أهل الثغر بباب األبواب .ٓٔ
 ىػ.ُُّْالمدينةًالمنكرة,ًالطبعة:ًً-لجامعةًاإلسالميةالجنيدمً,عمادةًالبحثًالعمميًبا

ً-:ًعمرًبفًسميمافًبفًعبدًاهللًاألشقر,ًمكتبةًالفالحًلمنشرًكالتكزيعًالرسل والرساالت .ٔٔ
 ـ.ًُٖٗٗ-ىػًًَُُْالككيت,ًالطبعة:ًالرابعة,ً-الككيتًكدارًالنفائسًلمنشرًكالتكزيع

شيابًالديفًمحمكدًبفًعبدًني، روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثا .ٕٔ
دارًالكتبًًُُْٓىػ(,ًتحقيؽًعميًعبدًالبارمًعطيةً,ًَُِٕاهللًالحسينيًاأللكسيً)المتكفى:ً

ًبيركت,ًالطبعة:ًاألكلى.ً–العمميةً
بيركتًبدكفًرقـًً–ىػ(,ًدارًالكتبًالعمميةًُٕٓابفًقيـًالجكزيةً)المتكفى:ً:ًالروح .ٖٔ

ًطبعة.
,ًأبكًول الفقه عمى مذهب اإلمام أحمد بن حنبلروضة الناظر وجنة المناظر في أص .ٗٔ

محمدًمكفؽًالديفًعبدًاهللًبفًأحمدًبفًمحمدًبفًقدامةًالمقدسي,ًمؤسسةًالرٌيافًلمطباعةً
ًـ.ََِِ-ىػُِّْكالنشرًكالتكزيع,ًالطبعة:ًالطبعةًالثانيةً

:ًعبدًالرحمفًبفًعميًبفًمحمدًالجكزمًتحقيؽ:ًعبدًزاد المسير في عمم التفسير .َٕ
 بيركت.ً–ىػًالناشر:ًدارًالكتابًالعربيًًًُِِْ-الميدم,ًالطبعة:ًاألكلىًالرزاؽً

السمسةًالصحيحةًكشيءًمفًفقيياًكفكائدىا,ًًمحمدًناصرًالديفًاأللباني,ًمكتبةً .ُٕ
 الرياض,ًالطبعة:ًاألكلى.ً-المعارؼًلمنشرًكالتكزيع

دًفؤادًعبدًابفًماجةًأبكًعبدًاهللًمحمدًبفًيزيدًالقزكينيًتحقيؽ:ًمحمًسنن ابن ماجه: .ِٕ
ًالباقي,ًبدكفًرقـًطبعة,ًالناشر:ًدارًإحياءًالكتبًالعربية.



ِٓٔ 

 

,ًأبكًداكدًسميمافًبفًاألشعثًبفًإسحاؽًبفًبشيرًبفًشدادًبفًعمركًسنن أبي داود .ّٕ
محمدًمحييًالديفًعبدًالحميد,ًالناشر:ًالمكتبةًًتحقيؽ:ًىػ(ِٕٓاألزدمًالسًٍّجٍستانيً)المتكفى:ً

ًبيركت.ً-العصرية
ىػ(ًتحقيؽًأحمدًِٕٗ,ًمحمدًبفًعيسىًالترمذم,ًأبكًعيسىً)المتكفى:ًسنن الترمذي .ْٕ

ىػًًُّٓٗمصر,ًالطبعة:ًالثانية,ًً–محمدًشاكر,ًشركةًمكتبةًكمطبعةًمصطفىًالبابيًالحمبيً
 ـً.ًًُٕٓٗ-
:ًمحمدًبفًإسحاؽًبفًيسارًالمطمبيًبالكلء,ًتحقيؽ:ًسييؿًزكار,ًسيرة ابن إسحاد .ٕٓ

ًـ(.ُٖٕٗػً-قُّٖٗبعة:ًاألكلىً)بيركت,ًالطً–الناشر:ًدارًالفكرً
ً-قُِْٕالقاىرًسنةًالنشرً)ً-,ًأبكًعبدًاهللًالذىبي,ًدارًالحديثسيرة أعالم النبالء .ٕٔ

ًـ(ًبدكفًرقـًطبعة.ََِٔ
:ًًأبكًالقاسـًىبةًاهللًبفًالحسفًبفًمنصكرًشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .ٕٕ

ًبفًحمداف ًسعد ًبف ًأحمد ًتحقيؽ: ًالاللكائي, ًالرازم ًًالطبرم ًطيبة ًدار ًالناشر: ً–الغامدم,
 ـ.ًََِّ-ىػًُِّْالسعكدية,ًالطبعة:ًالثامنة,ً

ًدار,ًالبـزًالفتاحًعبدًتحقيؽً,الصاكمًمحمدًأحمد,ًالتوحيد جوهرة عمى الصاوي شرح .ٖٕ
ً.الثانيةًالطبعةًكثيرًابف

:ًجالؿًالديفًالسيكطيًتحقيؽ:ًعبدًالمجيدًشرح الصدور بشرح حال الموتى والقبور .ٕٗ
 ـ.ًُٔٗٗ-ىػًُُْٕلبناف,ًالطبعة:ًاألكلى,ًً–الناشر:ًدارًالمعرفةًًطعمةًحمبي,

ابفًأبيًالعزًالحنفي,ًتحقيؽ:ًجماعةًمفًالعمماء,ًتخريج:ًًشرح العقيدة الطحاوية، .َٖ
ناصرًالديفًاأللبانيًالناشر:ًدارًالسالـًلمطباعةًكالنشرًالتكزيعًكالترجمةً)عفًمطبكعةً

 ـ.ًََِٓ-ىػًُِْٔيةًاألكلى,ًالمكتبًاإلسالمي(ًالطبعة:ًالطبعةًالمصًر
محمدًبفًصالحًبفًمحمدًالعثيميف,ًتحقيؽًسعدًفكازًًشرح العقيدة الواسطية، .ُٖ

 ىػ.ُُْٗالرياض,ًالطبعة:ًالخامسة,ًً-الصميؿ,ًالناشر:ًدارًابفًالجكزم
ىػ(,ًخر جًُّٓٗمحمدًبفًخميؿًحسفًىراسً)المتكفى:ًًشرح العقيدة الواسطية: .ِٖ

الخبرًالطبعة:ًالثالثة,ًً–السقاؼ,ًدارًاليجرةًلمنشرًكالتكزيعًًأحاديثو:ًعمكمًبفًعبدًالقادر
ًىػ.ًُُْٓ



ِٕٓ 

 

محمدًبفًصالحًبفًمحمدًالعثيميف,ًدارًالثرياًلمنشر,ًًالطبعةًًشرح ثالثة األصول .ّٖ
ًـ(.ًََِْ-ىػًُِْْالرابعةً)

فيًمسائؿًالقضاءًكالقدرًكالحكمةًكالتعميؿ,ًابفًالقيـًالجكزية,ًدارًًشفاء العميل .ْٖ
ً.ـًُٖٕٗىػ/ُّٖٗناف,ًالطبعة:ًلبً-المعرفة

,ًعبدًالرزاؽًبفًعبدًالشي  عبد الرحمن بن سعدي وجهودع في تو ضيح العقيدة .ٖٓ
ً-المحسفًالبدر,ًمكتبةًالرشد,ًالرياض,ًالمممكةًالعربيةًالسعكدية,ًالطبعة:ًالسنةًالحاديةًعشرة

 ـ.ُٖٗٗىػ/ًًُُْٖ-العددًالرابع
ية,ًدارًابفًرجب,ًالطبعة:ًالكلىًعمىًمفًشتـًالرسكؿ,ًابفًتيمًالصارم المسمول .ٖٔ

 ـ(.ََِّ-قُِْْ)
,ًأبكًنصرًإسماعيؿًبفًحمادًالجكىرمًالفارابيًالصحاح تاج المغة وصحاح العربية .ٕٖ

ًًىػَُْٕبيركتًعطارًالطبعة:ًالرابعةًً–الناشر:ًدارًالعمـًلممالييفً  تحقيؽ:ًأحمدًعبدًالغفكر
ًـ.ًُٕٖٗ-
ًبفًمعاذًبفًحبافًبفًأحمدًبفًحبافًبفًمحمد:ًبمبافًابفًبترتيبًحبان ابن صحيح .ٖٖ

ٍعبدى, ً–ًالرسالةًمؤسسةًاألرنؤكط,ًشعيب:ًالمحقؽًالبيستيًالدارمي,ًحاتـ,ًأبكًالتميمي,ًمى
 .ًُّٗٗ–ًًُُْْالثانية,:ًالطبعةًبيركت,

أضكاءًالسمؼ,ً,ً:ًمحمدًبفًخميفةًبفًعميًالتميميالصفات اإللهية تعريفها، أقسامها .ٖٗ
 .ـََِِىػ/ُِِْالطبعة:ًاألكلى,ً,ًسعكديةالرياض,ًالمممكةًالعربيةًال

,ًأبكًأحمدًمحمدًالصفات اإللهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء اإلثبات والتنزيه .َٗ
المدينةًالمنكرة,ًالطبعة:ًً-أمافًبفًعميًجاميًعميً,ًالمجمسًالعمميًبالجامعةًاإلسالمية

ً.ىػَُْٖاألكلى,ً
,ًعمكمًبفًعبدًالقادرًالس ق اؼ,ًالناشرًصفات اهلل عز وجل الواردة في الكتاب والسنة .ُٗ

 ـ.ًًََِٔ-ىػًًُِْٔدارًاليجرة,ًالطبعةً:ًالثالثةً,ًً-:ًالدررًالسنيةً
:ًتقيًالديفًأبكًالعىباسًأحمدًبفًعبدًالحميـًابفًتيمية,ًتحقيؽ:ًمحمدًرشادًالصفدية .ِٗ

 ىػ.َُْٔسالـ,ًالناشرً:ًمكتيةًابفًتيمية,ًمصر,ًالطبعةً:ًالثانية,ً



ِٖٓ 

 

ابفًقيـًالجكزيةًالمحقؽ:ًعميًبفًًلمرسمة في الرد عمى الجهمية والمعطمةالصواعد ا .ّٗ
المممكةًالعربيةًالسعكدية,ًالطبعة:ًاألكلى,ًً-محمدًالدخيؿًاهلل,ًالناشر:ًدارًالعاصمة,ًالرياض

ًق.َُْٖ
أبكًعبدًالرحمفًمحمدًناصرًالديفًاأللبانيًًضعيف الجامع الصغير وزيادته  .ْٗ

 ىًطبعو:ًزىيرًالشاكيش,ًطبعةًالمكتبًاإلسالميً.ىػ(ًأشرؼًعمَُِْ)المتكفى:ً
,ًعبدًاهللًبفًمحمدًابفًالمعتزًالعباسي,ًتحقيؽ:ًعبدًالستارًأحمدًطبقات الشعراء .ٓٗ

ًالقاىرة,ًالطبعة:ًالثالثة.ً–فراج,ًدارًالمعارؼً
ىػ(ًالناشر:ًدارًُٕٓابفًقيـًالجكزيةً)المتكفى:ًًطريد الهجرتين وباب السعادتينػ .ٔٗ

 ىػ.ًُّْٗمصرًالطبعة:ًالثانية,ًً-ةالسمفية,ًالقاىًر
شمسًالديفًأبكًعبدًاهللًمحمدًبفًأحمدًبفًعثمافًبفًقىاٍيمازًالذىبي,ًتحقيؽ:ًًالعرش، .ٕٗ

المدينةًالمنكرة,ًً-محمدًبفًخميفةًبفًعميًالتميمي,ًعمادةًالبحثًالعمميًبالجامعةًاإلسالمية
ًـ.ََِّىػ/ُِْْالطبعة:ًالثانية,ً

القاىرة,ًالطبعةً-لسباعي,ًطبعةًدارًالسالـ:ًمصطفىًاعظماونا في التاري  .ٖٗ
ً(.ََِّ-قُِّْالثالثة)

القاىرة,ًسنةً-,ًالسيدًسابؽ,ًدارًالفتحًلإلعالـًالعربيالعقائد اإلسالمية .ٗٗ
 ـ(,ًالطبعة:ًالخامسةًعشر.َُُِ-قُِّْالنشر)

ً–أحمدًبفًحنبؿ,ًتحقيؽً:ًعبدًالعزيزًعزًالديفًالسيركافًالناشرً:ًدارًقتيبةًًًالعقيدة .ََُ
ً.َُْٖالطبعةًاألكلىً,ًًدمشؽ

,ًمحمدًبفًأحمدًبفًسالـًالسفارينٌيًشرحًكتعميؽًمحمدًعبدًالعزيزًالعقيدة السفارينية .َُُ
بفًمانع,ًكعبدًالرحمفًبفًمحمدًقاسـ,ًمحمدًبفًصالحًالعثيميف,ًصالحًبفًفكزافًالفكزاف,ً

 (.ًََِٖقًُِْٗدارًابفًالجكزم,ًالطبعة:ًاألكلىً)
اإلسالميةًالككيتيوًمقالتًحصريةًنشرتًفيًًالوعيعمماء واعالم كتبوا في مجمة  .َُِ

-قُِّْالمجمة,ًالكتابًصادرًعفًكزارةًالكقاؼًكالشئكفًالسالمية,ًالصدارًالرابعًعشر,ً
 الطبعةًالكلى.ًَُُِ

القاىرة,ًالطبعة:ً-:ًالسيدًسابؽ,ًدارًالفتحًلإلعالـًالعربيعناصر القوة في اإلسالم .َُّ
ًالثانية.



ِٓٗ 

 

ىػ(,ًتحقيؽًحسفًُّٔ:ًأبكًالحسفًاآلمدمً)المتكفى:ًكالمغاية المرام في عمم ال .َُْ
 القاىرة.ً–محمكدًعبدًالمطيؼ,ًالناشر:ًالمجمسًاألعمىًلمشئكفًاإلسالميةً

:ًابفًالجكزمًًتحقيؽًعبدًالمعطابيًشيبةًبفًابيًالقمعجي,ًدارًالكتابًغريب الحديث .َُٓ
ًبيركت,ًالطبعة:ًالكلى.ً–العمميةً

ابي,ًتحقيؽًعبدًالكريـًالغرباكم,ًدارًالفكر,ًطبعةً:ًأبيًسميمافًالخطغريب الحديث .َُٔ
ً(.ًُِٖٗ-قَُِْ)
,ًأحمدًبفًعبدًالحميـًابفًتيمية,ًالناشر:ًدارًالكتبًالعمميةًالطبعة:ًالفتاوى الكبرى .َُٕ

 ـ.ًُٕٖٗ-ىػًَُْٖاألكلى,ً
,ًابفًحجرًالعسقالني,ًرقـًكتبوًكأبكابوًكأحاديثو:ًفتح الباري شرح صحيح البخاري .َُٖ

 ق(.ُّٕٗبيركتًسنةًالنشر)ً-الباقي,ًطبعةًدارًالمعرفةمحمدًفؤادًعبدً
ًق.ًًُُْْدمشؽ,ًالطبعة:ًاألكلىًًً-,ًلإلماـًالشككاني,ًدارًابفًكثيرفتح القدير .َُٗ
فتكلًصكتيةًلمشيخًعبدًالعزيزًابفًبازً .َُُ

http://www.binbaz.org.sa/mat/10343 
تنتسبًإلىًاإلسالـًكبيافًمكقؼًاإلسالـًمنيا,ًد.ًغالبًبفًعميًعكاجيًًفرؽًمعاصرة .ُُُ

ًُِِْجدةً,ًالطبعة:ًالرابعة,ًً-,ًالناشر:ًالمكتبةًالعصريةًالذىبيةًلمطباعةًكالنشرًكالتسكيؽ
 ـ.ًًََُِ-ىػً
ًاألندلسي,ًالناشر:ًمكتبةًالخانجيًالفصل في الممل واألهواء والنحل .ُُِ ً–,ًابفًحـز

 طبعة.ًالقاىرة,ًبدكفًرقـ
فقوًاألسماءًالحسنى,ًعبدًالرزاؽًعبدًالمحسفًالبدر,ًمكتبةًالممؾًفيدًالكطنية,ًالطبعةً .ُُّ

ً.ََُِالثانيةً
ً-ىػًًُّٕٗبيركت,ًسنةًالنشر:ً-,ًالسيدًسابؽ,ًالناشر:ًدارًالكتابًالعربيفقه السنة .ُُْ

 ـ,ًالطبعة:ًالثالثة.ًُٕٕٗ
ً-الطبعة:ًالسابعةًعشرًالقاىرة,ًً-بيركتً-دارًالشركؽًًفي ظالل القرآن سيد قطب .ُُٓ

 ىػ.ًُُِْ
 ,ًعباسًالسيسي,ًطبعةًدارًالقبس,ًبدكفًرقـًطبعة.في قافمة اإلخوان المسممون .ُُٔ

http://www.binbaz.org.sa/mat/10343
http://www.binbaz.org.sa/mat/10343


َِٔ 

 

,ًزيفًالديفًمحمدًالمدعكًبعبدًالرؤكؼًبفًتاجًفيض القدير شرح الجامع الصغير .ُُٕ
مصر,ًالطبعة:ًاألكلى,ًً–العارفيفًبفًعميًبفًزيفًالعابديف,ًالمكتبةًالتجاريةًالكبرلً

 ق.ُّٔٓ
:ًمحمدًبفًيعقكبًالفيركزآبادمً,ًمؤسسةًالرسالةًلمطباعةًكالنشرًالقاموس المحيط .ُُٖ

 ـ.ًًََِٓ-ىػًًُِْٔبيركت,ًالطبعة:ًالثامنة,ًً-كالتكزيع
عبدًالرحمفًبفًيحيىًالمعمميًالعتميًاليماني,ًتحقيؽًالقائد إلى تصحيح العقائد:  .ُُٗ

 ـ.ُْٖٗىػً/ًَُْْالطبعة:ًالثالثةمحمدًناصرًالديفًاأللباني,ًالناشر:ًالمكتبًاإلسالمي,ً
ً-,ًأحمدًأميف,ًزكيًنجيبًمحمكد,ًدارًالكتابًالمصريةقصة الفمسفة اليونانية .َُِ

 القاىرة,ًالطبعة:ًالثانية.
محمدًبفًصالحًبفًمحمدًالعثيميفًًالقواعد المثمى في صفات اهلل وأسمائه الحسنىًً .ُُِ

ًـ.ََُِىػ/ُُِْلطبعة:ًالثالثة,ًىػ(ًالجامعةًاإلسالمية,ًالمدينةًالمنكرةًاُُِْ)المتكفى:ً
المرتضىًالزيفًً,ًعبدًالرحمفًاؿًسعدم,ًتحقيؽ:القول السديد شرح كتاب التوحيد .ُِِ

ً,ًالناشرًمجمكعةًالتحؼًالنفائسًالدكلي,ًالطبعةًالثالثة.أحمد
,ًالخميؿًالفراىيدم,ًتحقيؽًميدمًالمخزكمي,ًإبراىيـًالسامرائي,ًدارًكتاب العين .ُِّ

ًعة.كمكتبةًاليالؿ,ًبدكفًطب
,ًأبكًحفصًسراجًالديفًعمرًبفًعميًبفًعادؿًالحنبميًالمباب في عموم الكتاب .ُِْ

تحقيؽ:ًالشيخًعادؿًأحمدًعبدًالمكجكدًكالشيخًعميًمحمدًمعكض,ًالناشر:ًدارًالكتبًالعمميةً
 ـ.ُٖٗٗ-ىػًًُُْٗبيركت,ًالطبعة:ًاألكلى,ًً–
ًعبد:ًحكاشيوًكضعًً,الطكسيًالغزاليًمحمدًبفًمحمدًحامدًأبكًاالعتقاد في االقتصاد .ُِٓ

ً-ًىػًًُِْْاألكلى,:ًالطبعةًلبنافً-ًبيركتًالعممية,ًالكتبًدار:ًالناشرًالخميميًمحمدًاهلل
 .ـًََِْ

ًقً(.ُُْْبيركت,ًالطبعةًالثالثةً)ً-:ًابفًمنظكر,ًدارًصادرلسان العرب .ُِٔ
ً,ًابفًقدامةًالمقدسي,ًالناشر:ًكزارةًالشؤكفًاإلسالميةًكاألكقاؼًكالدعكةلمعة االعتقاد .ُِٕ

 ـ.ًَََِ-ىػًَُِْالمممكةًالعربيةًالسعكدية,ًالطبعة:ًالثانية,ًً-كاإلرشادً



ُِٔ 

 

ًالفرقةًعقدًفيًالمضيةًالدرةًلشرحًاألثريةًاألسرارًكسكاطعلوامع األنوار البهية  .ُِٖ
ىػ(ًمؤسسةًالخافقيفًُُٖٖمحمدًبفًأحمدًبفًسالـًالسفارينيًالحنبميً)المتكفى:ًًالمرضية
ًـ.ًًُِٖٗ-ىػًًًَُِْ-نيةًدمشؽ,ًالطبعة:ًالثاً–كمكتبتياً

ً-,ًناصرًبفًعميًعايضًحسفًالشيخ,ًمكتبةًالرشدمباحث العقيدة في سورة الزمر .ُِٗ
ًـ.ُٓٗٗىػ/ُُْٓالرياض,ًالطبعة:ًاألكلى,ً

يكنيكًً–ىػًُُِْ)تصدرىاًالجمعيةًالشرعيةًالرئيسية(ًعددً)ًربيعًأكؿًًمجمة التبيان .َُّ
 ىًاإلصالح(ًالشيخًعبدهًمصطفىًـ(ًمقالةًبعنكافً)اإلماـًكالتالميذًكأثرىماًفَََِ

:ًابفًفارس,ًتحقيؽًزىيرًسمطاف,ًمؤسسةًالرسالةًبيركت,ًالطبعةًالثانيةًًمجمل المغة .ُُّ
 ـ.ًُٖٔٗ-ىػًًَُْٔ

ىػ(ً,تحقيؽًِٖٕأحمدًبفًعبدًالحميـًبفًتيميةًالحرانيً)المتكفى:ًمجموع الفتاوى،  .ُِّ
المدينةًالنبكية,ًً-لشريؼعبدًالرحمفًبفًمحمدًبفًقاسـ,ًمجمعًالممؾًفيدًلطباعةًالمصحؼًا

ًـ.ُٓٗٗىػ/ُُْٔسنةًالنشرً
ىػ(ًُُِْ)المتكفى:ًًمجموع فتاوى ورسائل فضيمة الشي  محمد بن صالح العثيمين .ُّّ

 ىػ.ًُُّْدارًالثريا,ًالطبعة:ًً-جمعًكترتيب:ًفيدًبفًناصرًبفًإبراىيـًالسميماف,ًدارًالكطفً
عثماف,ًرئاسةًإدارةًالبحكثً,ًعبدًالرءكؼًمحمدًمحبة الرسول بين االتباع واالبتداع .ُّْ

 ىػ.ُُْْالرياض,ًالطبعة:ًاألكلى,ًً–العمميةًكاإلفتاءًكالدعكةًكاإلرشادًإدارةًالطبعًكالترجمةً
ياك نستعين  .ُّٓ ابفًقيـًالجكزية,ًتحقيؽ:ًمحمدًمدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وا 

ـًًُٔٗٗ-ىػًًُُْٔثة)ًبيركت,ًالطبعة:ًالثالً–المعتصـًباهللًالبغدادم,ًدارًالكتابًالعربيً
.) 
مدخؿًلدراسةًالعقيدةًاإلسالمية,ًعثمافًجمعةًضميرية,ًمكتبةًالسكادمًلمتكزيع,ً .ُّٔ

ًـ.ُٔٗٗ-ىػُُْٕالطبعة:ًالثانيةً
أكًقؿ:ًالمخيـًالدائـًلإلخكافً-(:ًمعتقؿًالطكرًِٓالعنكافًالحمقةً)ًمذكرات القرضاوي .ُّٕ

 html-30-12-17-12-2011-http://www.qaradawi.net/life/8/5448.33رابطً
,ًتقيًالديفًأبكًالعباسًأحمدًبفًعبدًالحميـًبفًتيمية,ًالمستدرك عمى مجموع الفتاوى .ُّٖ

 ىػ.ًُُْٖجمعوًكرتبوًمحمدًبفًعبدًالرحمفًبفًقاسـ,ًالطبعة:ًاألكلى,ً

http://www.qaradawi.net/life/8/5448-2011-12-17-12-30-33.html


ِِٔ 

 

دًبفًمحمدًالغزاليًالطكسي,ًتحقيؽ:ًمحمدًعبدًالسالـً:ًأبكًحامدًمحمالمستصفى .ُّٗ
 ـ.ًُّٗٗ-ىػًُُّْعبدًالشافي,ًالناشر:ًدارًالكتبًالعممية,ًالطبعة:ًاألكلى,ً

أبكًبكرًبفًأبيًشيبة,ًتحقيؽ:ًعادؿًبفًيكسؼًالعزازمًكًأحمدًًمسند ابن أبي شيبة .َُْ
 ـ.ُٕٗٗالرياض,ًالطبعة:ًاألكلى,ًً–بفًفريدًالمزيدم,ًالناشر:ًدارًالكطفً

,ًأبكًعبدًاهللًأحمدًبفًحنبؿًالشيباني,ًتحقيؽًشعيبًمسند اإلمام أحمد بن حنبل .ُُْ
ً-ىػًًُُِْعادؿًمرشدًكآخركف,ًالناشر:ًمؤسسةًالرسالةً,ًالطبعة:ًاألكلى,ًً-األرنؤكطً
ًـ.ًََُِ

,ًمسمـًبفًالحجاجًًالمسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول اهلل .ُِْ
 بيركت.ً–ؽًمحمدًفؤادًعبدًالباقيًالناشر:ًدارًإحياءًالتراثًالعربيًالنيسابكرم,ًتحقي

:ًعبدًالرحمفًبفًعبدًالمطيؼًبفًعبدًالكىابًالناشر:ًدارًمشاهير عمماء نجد وغيرهم .ُّْ
 ـ.ُِٕٗىػً/ًُِّٗالرياضًالطبعة:ًاألكلى,ً-اليمامةًلمبحثًكالترجمةًكالنشر

مدًبفًعميًالفيكميًثـً,ًأحمدًبفًمحالمصباح المنير في غريب الشرح الكبير .ُْْ
 بيركت.ً–ىػ(ًالناشر:ًالمكتبةًالعمميةًَٕٕالحمكم,ًأبكًالعباسً)المتكفى:ًنحكً

محمدًبفًإبراىيـًبفًأحمدًالحمد,ًدراًبفًخزيمة,ًالطبعة:ًًمصطمحات في كتب العقائد، .ُْٓ
 الكلى.

,ًأبكًبكرًبفًأبيًشيبة,ًتحقيؽ:ًكماؿًيكسؼًالحكت,ًالمصنف في األحاديث واآلثارًً .ُْٔ
ًالرياض.ً–,ًمكتبةًالرشدًَُْٗطبعة:ًاألكلى,ًال
القاىرة,ًطبعةً-,ًمحمكدًعساؼ,ًمكتبةًعيفًشمسمع االمام الشهيد حسن البنا .ُْٕ

 .ُّٗٗ-قُُّْ
,ًعزًالديفًأحمدًالصيادًالحسينيًالرفاعي,ًالمعارف المحمدية في الوظائف االحمدية .ُْٖ

 مطبعةًافندلًمصطفى,ًالكتاب.
أحمدًبفًمصطفىًبفًأحمدًالمعركؼًبأبيًزىرةً,ًمحمدًبفًالمعجزة الكبرى القرآن .ُْٗ

ً.ىػ(ًالناشر:ًدارًالفكرًالعربيُّْٗ)المتكفى:ً
,ًأبكًالقاسـًعبدًاهللًبفًمحمدًالبغكم,ًتحقيؽ:ًمحمدًاألميفًبفًمحمدًًمعجم الصحابة .َُٓ

 ـ.ًًَََِ-ىػًًُُِْالككيت,ًالطبعة:ًاألكلى,ًً–الجكني,ًمكتبةًدارًالبيافً
 بيركتً.ً-,ًدارًالمسيرَُٗٗؼًتامر,ًطبعةًعاًرًمعجم الفرد االسالمية: .ُُٓ



ِّٔ 

 

:ًتاليؼًمجمعًالمغةًالعربيةًبالقاىرةً)إبراىيـًمصطفىً/ًأحمدًالزياتً/ًالمعجم الوسيط .ُِٓ
ًحامدًعبدًالقادرً/ًمحمدًالنجار(ًالناشر:ًدارًالدعكة.

,ًابفًفارس,ًتحقيؽ:ًعبدًالسالـًمحمدًىاركف,ًدارًالفكر,ًطبعةًمعجم مقاييس المغة .ُّٓ
ًـ.ًُٕٗٗ-ىػًُّٗٗ

ىػ(ًدارًإحياءًالتراثًَٔٔأبكًعبدًاهللًفخرًالديفًالرازمً)المتكفى:ًًمفاتيح الغيب .ُْٓ
ًىػًً.ًًَُِْ-بيركت,ًالطبعة:ًالثالثةًً–العربيً

:ًأبكًالقاسـًالحسيفًبفًمحمدًالمعركؼًبالراغبًًالمفردات في غريب القرآن .ُٓٓ
ً-قمـ,ًالدارًالشاميةًىػ(ًتحقيؽ:ًصفكافًعدنافًالداكدم,ًدارًالَِٓاألصفيانىً)المتكفى:ً

ًىػ.ًًُُِْ-دمشؽًبيركتًالطبعة:ًاألكلىً
"ًبقمـ:ًعبدهًمصطفىًدسكقيًمكقعًكيكيبيدياًالعالم الفقيه...ًًمقال بعنوان "سيد سابد .ُٔٓ

 http://www.ikhwanwiki.com/index.php?titleالخكافًرابطًالمقاؿً
(:ًشيكخيًفيًالكمية..ًّّمقاؿًفيًمكقعًالقرضاكمًمذكراتًالقرضاكمًعنكافًالحمقةً) .ُٕٓ

 html-33--http://www.qaradawi.net/life/8/5465.كشيكخيًفيًاإلخكافً
رابطًالمقاؿًً"مقال لمشي  السيد سابد بعنوان " مفهوم العقيدة في اإلسالم .ُٖٓ

1679.html-http://www.ansaralsonna.com/web/play 
 (1مقال لمشي  السيد سابد بعنوان " مقال اإلسالم وحاجة العالم إليه ) .ُٗٓ

1663.html-://www.ansaralsonna.com/web/playhttp 
 (2مقال لمشي  السيد سابد بعنوان " مقال اإلسالم وحاجة العالم إليه ) .َُٔ

1664.html-http://www.ansaralsonna.com/web/play 
"ًء والمعراجمقال لمشي  السيد سابد بعنوان "االسرا .ُُٔ

1660.html-http://www.ansaralsonna.com/web/play 
مقال لمشي  السيد سابد بعنوان "االيمان باهلل"  .ُِٔ

1666.html-/web/playhttp://www.ansaralsonna.com 
ً"مقال لمشي  السيد سابد بعنوان "العقيدة السميمة .ُّٔ

1675.html-http://www.ansaralsonna.com/web/play 

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
http://www.qaradawi.net/life/8/5465--33-.html
http://www.ansaralsonna.com/web/play-1679.html
http://www.ansaralsonna.com/web/play-1679.html
http://www.ansaralsonna.com/web/play-1663.html
http://www.ansaralsonna.com/web/play-1664.html
http://www.ansaralsonna.com/web/play-1660.html
http://www.ansaralsonna.com/web/play-1660.html
http://www.ansaralsonna.com/web/play-1666.html
http://www.ansaralsonna.com/web/play-1666.html
http://www.ansaralsonna.com/web/play-1675.html
http://www.ansaralsonna.com/web/play-1675.html


ِْٔ 

 

ًاإلسالم هو العاصم من مفاسد المدنية الحديثة "» مقال لمشي  السيد سابد بعنوان  .ُْٔ
1662.html-http://www.ansaralsonna.com/web/play 

العالم الكبير والداعية الفقيه الشي  سيد سابد مقاؿًلمشيخًيكسؼًالقرضاكمًبعنكاف"ً .ُٓٔ
http://www.qaradawi.net/articles/86-2009-12-12-10-رابطًفي ذمة اهلل" 

10/4187.html-35 
http://shamela.ws/index.php/author/1052ًالمكتبةًالشاممةًعمىًرابطً .ُٔٔ
ىػ(ًبدكفًرقـًْٖٓ:ًأبكًالفتحًمحمدًبفًعبدًالكريـًالشيرستانيً)المتكفى:ًالممل والنحل .ُٕٔ

 مبي.طبعة,ًمؤسسةًالح
,ًالمستشارًعبدًاهللًالعقيؿ,ًدارًالبشير,ًمن أعالم الدعوة والحركة االسالمية المعاصرة .ُٖٔ

ً(.ًََِٖ-ىػًُِْٗالطبعةًالسابعة,ً)
,شمسًالديفًأبكًالمنتقى من منهاج االعتدال في نقض كالم أهل الرفض واالعتزال .ُٗٔ

يفًًالخطيب,ًبدكفًرقـًعبدًاهللًمحمدًبفًأحمدًبفًعثمافًبفًقىاٍيمازًالذىبي,ًتحقيؽًمحبًالد
 طبعة.

شرحًالطحاكية,ًعبدًاآلخرًحمادًالغنيميًدارًالصحابةًبيركتًلبنافًًالمنحة االلهية .َُٕ
 ـ(.ُٔٗٗ-قُُْٔالطبعة:ًالثانيةً)

ًلبنافًبيركتًالصحابةًدار,ًالغنيميًحمادًاآلخرًعبد,ًالطحاكيةًشرحًاللييةًالمنحة .ُُٕ
 (.ًـُٔٗٗ-قُُْٔ)ًالثانية:ًًالطبعة

,ًأبكًحامدًمحمدًبفًمحمدًالغزالي,ًبقمـ:ًالدكتكرًعبدًالحميـًضاللالمنقذ من ال .ُِٕ
ًمصر,ًبدكفًرقـًطبعة.ً-محمكد,ًدارًالكتبًالحديثة

,ًتقيًالديفًأبكًالعباسًأحمدًبفًمنهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية .ُّٕ
محمدًبفًسعكدًًعبدًالحميـًبفًعبدًالسالـًابفًتيمية,ًتحقيؽ:ًمحمدًرشادًسالـ,ًجامعةًاإلماـ

 .ـًًُٖٔٗ-ىػًًَُْٔاإلسالمية,ًالطبعة:ًاألكلى,ً
مسمـًبفًالحجاجًأبكًزكرياًمحييًالديفًيحيىًبفًشرؼًالنككمًًالمنهاج شرح صحيح .ُْٕ

 بيركت.ً–,ًدارًإحياءًالتراثًالعربيًُِّٗىػ(ًالطبعة:ًالثانية,ًٕٔٔ)المتكفى:ً
متكلي,ًدارًماجدًً,ًتامرًمحمدًمحمكدمنهج الشي  محمد رشيد رضا في العقيدة .ُٕٓ

 ـ.ََِْ-ىػُِْٓعسيرم,ًالطبعة:ًاألكلىً

http://www.ansaralsonna.com/web/play-1662.html
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ِٔٓ 

 

منيجًكدراساتًآلياتًاألسماءًكالصفات:ًمحمدًاألميفًبفًمحمدًالمختارًبفًعبدً .ُٕٔ
 .ـًُْٖٗ-ىػًَُْْالطبعة:ًالرابعة,ً,ًالككيتً–الدارًالسمفيةً,ًالقادرًالجكنيًالشنقيطي

قي,ًابفًتيمية,ًابفًالقيـ,ًابفًمكسكعةًالسماءًكالصفاتًلألئمةًاألعالـ,ًالحافظًالبيي .ُٕٕ
بيركت,ًالطبعةًً–عثيميف,ًتحقيؽ:ًعادؿًبفًسعد,ًعمركًبفًمحركس,ًدارًالكتبًالعمميةً

 الكلى.
شادمًبفًمحمدًبفً,ًمحمدًناصرًالديفًاأللباني,ًجمع:ًموسوعة األلباني في العقيدة .ُٖٕ

قيؽًالتراثًكالترجمة,ًسالـًآؿًنعماف,ًالناشر:ًمركزًالنعمافًلمبحكثًكالدراساتًاإلسالميةًكتح
 ـ.ًًََُِ-ىػًًُُّْاليمف,ًًالطبعة:ًاألكلى,ًً–صنعاءً

 g/index.php/http://www.marefa.orمكقعًالمعرفةً .ُٕٗ
,ًعبدًالرحمفًبفًصالحًبفًصالحًالمحمكد,ًمكتبةًموقف ابن تيمية من األشاعرة .َُٖ

 ـ.ًُٓٗٗىػً/ًًُُْٓالرياض,ًالطبعة:ًاألكلى,ًً–الرشدً
,ًيكسؼًبفًتغرمًبردمًبفًعبدًاهللًالظاىرمًالنجوم الزاهرة فى مموك مصر والقاهرة .ُُٖ

ًمصر,ًبدكفًرقـًطبعة.-دارًالكتبالحنفي,ًالناشر:ًكزارةًالثقافةًكاإلرشادًالقكمي,ً
:ًعبدًالرحمفًبفًعميًبفًمحمدًنزهة األعين النواظر في عمم الوجوع والنظائر .ُِٖ

بيركتً,ًً-الجكزم,ًتحقيؽ:ًمحمدًعبدًالكريـًكاظـًالراضي,ًالناشر:ًمؤسسةًالرسالةًًلبناف
 ـ.ًُْٖٗ-ىػًَُْْالطبعة:ًاألكلى,ً

رحمفًمحمدًناصرًالديفًاأللبانيًنصبًالمجانيؽًلنسؼًقصةًالغرانيؽ:ًأبكًعبدًال .ُّٖ
 ـ.ًُٔٗٗ-ىػًُُْٕالناشر:ًالمكتبًاإلسالميًالطبعة:ًالطبعةًالثالثة:ً

,ًأحمدًكامؿًعادؿ,ًالناشر:ًًالنقط فود الحروف "اإلخوان المسممون والنظام الخاص" .ُْٖ
 الزىراءًلالعالـًالعربي,ًبدكفًرقـًطبعة.

حبيبًالبصرمًالبغدادم,ًًالنكتًكالعيكف,ًأبكًالحسفًعميًبفًمحمدًبفًمحمدًبف .ُٖٓ
بيركتًً-الشييرًبالماكردم,ًتحقيؽ:ًالسيدًابفًعبدًالمقصكدًبفًعبدًالرحيـًدارًالكتبًالعمميةً

 ,ًلبناف.
ىػ(ًتحقيؽ:ًطاىرًأحمدًَٔٔ,ًابفًاألثيرً)المتكفى:ًالنهاية في غريب الحديث واألثر .ُٖٔ

ً-ىػًُّٗٗطبعةً:ًًبيركت,ً–محمكدًمحمدًالطناحي,ًالناشر:ًالمكتبةًالعمميةًً-الزاكلً
 ـ.ُٕٗٗ

http://www.marefa.org/index.php/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%81%D9%87%D9%85%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B4%D9%8A


ِٔٔ 

 

ًالحميدًعبدًبفًاهللًعبدًوالجماعة، السنة أهل الصالح السمف عقيدة في الوجيز .ُٕٖ
ًاإلسالميةًالشؤكفًكزارة:ًالشيخ,ًالناشرًآؿًالعزيزًعبدًبفًصالح:ًكتقديـًاألثرم,ًمراجعة

 األكلى.:ًالسعكديةًالطبعةًالعربيةًالمممكةً-ًكاإلرشادًكالدعكةًكاألكقاؼ
ً–,ًمحمدًالسيدًالجميند,ًالناشر:ًدارًقباءًلمطباعةًكالنشرًكالتكزيعًإلنسانالوحي وا .ُٖٖ

ًالقاىرة,ًبدكفًرقـًطبعة.
,ًأبكًالعباسًشمسًالديفًأحمدًبفًمحمدًبفًإبراىيـًوفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان .ُٖٗ

:ًىػ(,ًتحقيؽ:ًإحسافًعباس,ًالناشرُٖٔبفًأبيًبكرًابفًخمكافًالبرمكيًاإلربمي,ً)المتكفى:ً
ًبيركت.ً–دارًصادرً

-قُِّْالقاىرة,ًالطبعة:ًالثانيةًً-,ًالسيدًسابؽ,ًمطبعةًغريبًاليهود في القرآن .َُٗ
 ـ.ًََِِ



ِٕٔ 

 

 فيرسًالمكضكعات
رقـً المكضكع ـ

 الصفحة
 ِ الية ُ
 ّ إىداء ِ
 ْ شكرًكعرفاف ّ
 ٔ ًالمقدمة ْ
 ٔ سببًاختيارًالمكضكعًكأىميتو ٓ
 ٕ السابقة الدراسات ٔ

 ٖ حثمنيجًالب ٕ

 ٖ طريقةًالبحث ٖ

 ٖ خطةًالبحث ٗ

 الفصؿًاألكؿًحياةًالشيخًالسيدًسابؽًً

 ُٓ المبحثًاألكؿًعصرًالشيخًالسيدًسابؽً 
 ُٔ المطمبًاألكؿًالحياةًالسياسية 
 ِِ المطمبًالثانيًالحياةًالعممية 
 ِٓ المطمبًالثالثًالحياةًالجتماعية 
 ِٔ المبحثًالثاني:ًحياتوًككفاتو. 
 ِٕ لمطمبًاألكؿ:ًنسبو,ًمكلدهًكنشأتو.ا 
 ًِٗ المطمبًالثانيً:ًشيكخوًكتالميذه. 
 ّّ المطمبًالثالثًمكانتوًالعمميةًكالمناصبًالتيًتكلىا. 
 ّٔ :ًمصنفاتو.رابعالمطمبًال 
 ّٖ :ًكفاتو.خامسالمطمبًال 



ِٖٔ 

 

 الفصؿًالثانيًعقيدةًالشيخًالسيدًسابؽًفيًاإللييات

 َْ الشيخًالسيدًسابؽًفيًاإلسالـًكاإليمافالمبحثًاألكؿًعقيدةً 
 ُْ المطمبًاألكؿًتعريؼًاإلسالـًكاإليمافًلغةنًكاصطالحاًن 
 َٓ المطمبًالثانيًالفرؽًبيفًالسالـًكاإليماف 
 ّٓ المطمبًالثالثًمكانةًالعمؿًمفًاليماف 
 ٔٓ المطمبًالرابعًثمارًاإليماف 
 ْٔ وًعفًالشيخًالسيدًسابؽ.المبحثًالثانيًكجكدًاهللًتعالىًككحدانيت 
 ٓٔ المطمبًالكؿًمنيجوًفيًإثباتًكجكدًاهلل. 
 ٕٕ المطمبًالثانيًمنيجوًفيًاثباتًكحدانيةًاهلل. 
 ٕٗ المطمبًالثالثًالتقميدًحجابًالعقؿ. 
 ّٖ المبحثًالثالث:ًاألسماءًكالصفاتًعندًالشيخًالسيدًسابؽ. 
 ْٖ المطمبًاألكؿًأسماءًاهلل. 
 َٗ ثانيًصفاتًاهللًعزًكجؿ.المطمبًال 
 َُٗ المبحثًالرابعًالقضاءًكالقدرًعندًالشيخًالسيدًسابؽ. 
 َُُ المطمبًاألكؿ:ًتعريؼًالقضاءًكالقدر. 
 ُُّ المطمبًالثاني:ًاليدايةًكالضالؿ. 
 ُُٔ المطمبًالثالث:ًعالقةًأفعاؿًالعبادًبأفعاؿًاهلل 

 بكاتالفصؿًالثالث:ًمكقؼًالشيخًالسيدًسابؽًمفًالن

 ُِِ المبحثًاألكؿًالنبيًكالرسكؿًعندًالشيخًالسيدًسابؽ.ًً 
 ُِّ المطمبًاألكؿً:ًتعريؼًالنبيًكالرسكؿ 
 ُِٖ المطمبًالثانيًالتفاضؿًبيفًاألنبياءًًً 
 ُِٗ المطمبًالثالثًصفاتًًالنبياء 
 ُْْ الفرؽًبيفًالمعجزةًكالكرامةًالرابع:المطمبً 



ِٔٗ 

 

 ُْٕ ماكيةًعندًالشيخًالسيدًسابؽ.الكتبًالسً:المبحثًالثاني 
 ُْٖ المطمبًاألكؿً:ًالكتبًالسماكيةًالمدكنة. 
 ُُٓ المطمبًالثاني:ًتحريؼًالتكرة 
 ُّٓ المطمبًالثالثًتحريؼًالنجيؿ 
 ُٓٓ المطمبًالرابعًالقرآفًكىدايتوًلمبشر 
 ُٕٓ المبحثًالثالثًأىؿًالكتابًعندًالشيخًالسيدًسابؽ.ً 
 ُٖٓ لييكدًكعقابًاهللًليـ.المطمبًاألكؿًا 
 ُِٔ المطمبًالثانيًالييكدًكالمسيحًعميوًالسالـ. 
 ُٓٔ المطمبًالثالثً:ًالييكدًكمكقفيـًمفًاإلسالـ. 
 ُٖٔ المطمبًالرابعًالثالكثًعقيدةًكثنية 

ًالفصؿًالرابعًمكقؼًالشيخًالسيدًسابؽًمفًالغيبيات
 

 ُِٕ .المبحثًاألكؿًالمالئكةًعندًالشيخًالسيدًسابؽ 
 ُّٕ المطمبًاألكؿًتعريؼًالمالئكةًلغةًكاصطالحاًن 
 ُْٕ .فيًالخمؽًالمطمبًالثانيًتفاكتًالمالئكة 
 ُٕٓ المطمبًالثالثًالمفاضمةًبيفًصالحيًالبشرًكالمالئكة. 
 ُٕٕ المطمبًالرابعًصفاتًالمالئكة ٕٓ
 ُٕٗ المطمبًالخامسًأعماؿًالمالئكة ٖٓ
 ُْٖ لشيخًالسيدًسابؽالمبحثًالثانيًالجفًعندًا ٗٓ
 ُٖٓ المطمبًاألكؿًتعريؼًالجفًلغةًكاصطالحا َٔ
 ُٕٖ المطمبًالثانيًالجفًكالتكميؼ ُٔ
 ُٖٖ المطمبًالثالثًالجفًكعمـًالغيب ِٔ
 َُٗ المطمبًالرابعًعالقةًإبميسًبالجف ّٔ
 ُّٗ المطمبًالخامسًالعداكةًبيفًاإلنسافًكالشيطاف ْٔ
 ُٔٗ دًالشيخًالسيدًسابؽ.المبحثًالثالثًالركحًعن ٓٔ



َِٕ 

 

 ُٕٗ المطمبًاألكؿًتعريؼًالركح. ٔٔ
 ُٗٗ المطمبًالثانيًحدكثًالركح 
 َُِ المطمبًالثالثًمستقرًاألركاحًبعدًالمكت ٕٔ
 َِّ المطمبًالرابعًالركحًكالنفس. 
ًاآلخرًعندًالشيخًالسيدًسابؽ   َِٓ المبحثًالرابعًاليـك
ًالخر  ًاليـك  َِٔ المطمبًاألكؿًمفيـك
 َِٕ المطمبًالثانيًسؤاؿًالقبر 
 َِٗ المطمبًالثالثًاشراطًالساعةًالكبرل 
 ُِْ المطمبًالرابعًالبعثًكالحشر. 
 ُِٖ المطمبًالخامسًالحساب 
 َِِ المطمبًالسادسًالصراطًكالحكض. 
 ِِِ المطمبًالسابعًالشفاعة. 
 ِِْ المطمبًالثامفًالجنةًكالنار 

 الخاتمةًًًً

 َِّ ًالنتائج ٖٔ
 ِِّ التكصياتً ٗٔ

 الفيارسًالعامةً

 ِّْ فيرسًاآلياتًالقرآنية َٕ
 ِْٕ فيرسًاألحاديثًالنبكية ُٕ
 َِٓ فيرسًاألعالـًالمترجـًليا ِٕ
 ُِٓ فيرسًالمصادرًكالمراجع ّٕ
 ِٖٔ فيرسًالمكضكعات ْٕ

 

 ِِٕ كاحدًرقـًممحؽ ٕٓ



ُِٕ 

 

ًًِْٕممخصًلغةًعربيةً
ًًِٕٓممخصًانجميزمً
 

 



ِِٕ 

 

ًحؽًرقـًكاحدمم
ً.َُِِ/ٗ/ًّتاريخًكتركنيًمفًمحمدًالسيدًسابؽًبتاريخًفيلبريدًال

ًفيًالحاؿًممتزمةًدينياًنًمتكسطةًأسرةًفيًكلدًًُُٔٗعاـًمفًمكاليدًالشيخًالسيدًسابؽًالتيامي
ككافً ًقبؿًأفًيتجاكزًسنكاتوًالتسعًالقرآفًالباجكرًحفظًالشيخًمركز(ًإسطنيا)ًبقريةًالمنكفيةًمحافظة

كلوًًيالسبكًشيخوًمحمكدًقبؿًمفًترشيحًطريؽًعفًتزكجًالشيخً، يخًشقيؽًكاحدًكخمسًشقيقاتلمش
,ًًُٔٔٗعاـًالقاىرةًجامعةًمفًالنفسًعمـًقسـًاآلدابًكميةًمفًتخرجًالكبرًالبفً,ًمحمدًكىككلداف
ًمجاؿًفيًيعمؿ,ًأكلدًكلوًمتزكج,ًالعزيزًعبدًالممؾًجامعةًمفًالنفسًعمـًفيًماجستيرًعميًحصؿ
ًالحرًالنشر ً)كصاحب, ًكالتكزيعًلمنشرًالعربيًلإلعالـًالفتحًدار: ًكتبًكنشرًبطباعةًتعتنيًالتي(

ًالثانيًأخيًمصط ًكالكلد ًالطبًالطبفيكالده, ًتخرجًمفًكمية ًالزىرًجامعةًفيً, ًعمىًحصؿًثـ,
ًوكلًمتزكجًبالقاىرةًالمستشفياتًاحدًيرأس,ًاألشعةًتخصصًفيًيعمؿ,ًالتشخيصيةًالشعةًماجستير

ً.أكلد

ًباًالتحؽ ًفيًالشيخ ًالعالمية ًعمى ًحصؿ ًحتى ًكيترق ى ًالعمـ ًيتمق ى ًكظؿ ًالقاىرة, ًفي ألزىر
كتعمؽًًتعرؼًالشيخًعمىًالشيخًالسبكيًـ,ًثـًحصؿًبعدىاًعمىًاإلجازةًمفًاألزىرُْٕٗالشريعةًعاـً

كبيرانًكىكًصاحبًًتأثيراًنالشيخًبوًًتأثركقدًًبوًفيًالجمعيةًالشرعية,ًثـًتعرؼًعمىًاألماـًحسفًالبنا
ككانتًمرحمةًً,مصر ككافًيصاحبًاإلماـًالبناًفيًجكلتوًفيًمدفالفضؿًفيًفكرةًكتابًفقوًالسنة,ً

كافًالشيخًينشرًفيًالعديدًمفًالمجالتًمفًأىمياًمجمةًًكتابةًفقوًالسنوًأىـًمرحمةًفيًحياتًكالدم
ًً.ًواإلخكافًالمسمميفًكافًيحررًالصفحةًالفقي

ًالسريًأسس ًاإلنجميزمالخاليا ًلالحتالؿ ًالمقاتمة ًًة ًبانو ًالشيخ ًعبدًلمشابًأفتىًمفًىكاتيـ
ًفريضةًأداءًبتأجيؿشارؾًالشيخًفيًحربًفمسطيفً,ًككافًقدًأفتىًالنقراشيًكًقتؿًبجكازًحسفًالمجيد
ًلمجيادًالماؿًكتقديـًالحج

ًالمممكةًفيًأكًمصر,ًفيًسكاءًالقياديةًالمناصبًمفًالعديدًفيًسابؽًالسيدًالشيخًتدرجًلقد
ًالمصريةًاألكقاؼًكزارةًككيؿًمنصبًاليًكصؿًأفًإلى,ًالسعكديةًالعربية

ًإلدارةًمديرناًثـ,ًلممساجدًككيالًنًصارًكعمؿًبكزارةًاألكقاؼًحتىًاألزىريةًالمعاىدًفيًعمؿًمدرس
ًاألزىر.ًإلىًنيقؿًثـًاألكقاؼ,ًكزارةًفيًالثقافة
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ًدكؿ»كً«بريطانيا»ًإلىًسافرًحيثًمياإلسالًكالعالـًمصرًخارجًالراحؿًالشيخًرحالتًتعددت
كستقرً,ًفيًمصرًالماضيالسبعيناتًمفًالقرفًكبقيًالشيخًحتىًًالدكؿًمفًككثيرًالسكفيتيًالتحاد
ًتعاقدًالسعكديةًالعربيةًبالمممكةًأخيراًن ًلمعمؿًًهثـ ًبعد( ًالقرلًفيما ًأـ ًالعزيز)جامعة ًالممؾًعبد جامعة

ً.سـًالدراساتًالعمياكصؿًفيياًإلىًرئيسًقًالتيبالتدريسًبياًًك

السيدًسابؽًكمفًالجديرًبالذكرًأفًالشيخً,ًالجكائزًالمالية,ًكاألدبيةمفًًحصؿًالشيخًعمىًالكثير
ًسبيؿًاهللًفيحصؿًعميياًلممجاىديفًًالتيقدًتبرعًبقيمةًجميعًالجكائزًالماليةً

رؾًكسامناًعاـًمنحوًالرئيسًمبا,ًـُْٗٗاإلسالميًعاـ الفقوًفيحصؿًالشيخًعمىًجائزةًالممؾًفيصؿً
ُٖٗٗ.ً

المساجدًإللقاءً مف مفًكفاتو,ًتجكؿًبيفًعددًسنكاتقبؿًثالثًًًُٖٗٗعاـًمصرًاليًكرجع
يمنعوًمفًالتدريسًبعدً أفًفيدركسوًكلكـًأتعبوًالمرضًدكفًأفًييقعدهً,ًكقدًحاكؿًكلدهًالدكتكرًمصط

ًبالدعكةًإلىًاهلل.ًأفًنصحوًاألطباءًبالراحةً,ًفأبى ًإلًأفًيقـك

ـًعفًعمرًيناىزًَََِفبرايرًِٕىػًالمكافؽًَُِْمفًذمًالقعدةًًِّاألحدً يـكًساءمًتكفي
ًالعدكية(ً)رابعةًبمسجدًالظيرًصالةًبعدًعميوًالجنازةًصالةًكأقيمت,ًالثنيفيكـًً,ًكتـًٌتشيعوسنةًٖٓ

حيثًمسقطًً(اسطنيا)عائمتوًبقريةً كدففًبمداففًمطنطاًكًالسيدًمحمدًأـًالمصميفًكقدًنصر,ًبمدينة
بالصالةًكالتشييعًفقطًفيًجنازةًشاىدةً دكفًأفًيقاـًسرادؽًلمعزاءًكذلؾًبناءًعمىًكصيتوًبالكتفاءًأسوًر

ً.ًمشيكدة
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 ممخص الرسالة

ًكبعد..ًالحمدًاهللًكالصالةًكالسالـًعمىًرسكؿًاهللً

حثًفيًمقدمةًتناكؿًىذاًالبحثً"ًقضاياًالعقيدةًعندًالشيخًالسيدًسابؽًدراسةًتحميمية"ًكقدًجاءًىذاًالب

ً-كأربعةًفصكؿًكخاتمةًكىيًعمىًالنحكًالتالي:

المقدمةًتحتكمًعمىًأىميةًالمكضكع,ًكأسبابًاختيارًالمكضكعً,ًثـًخطةًالبحثًكمنيجًالبحثًالذمً

سرتًعميوًفيًىذاًالبحثًثـًانتقمتًاليًالتعريؼًبالشيخًرحموًاهللًفيًالفصؿًاألكؿًًفيًمبحثيفًثـً

ليياتًفيًأربعةًمباحثًثـًتطرقتًاليًالنبكاتًفيًالفصؿًالثالثًفيًمكقؼًالشيخًفيًاإلًفتكممتًع

ثالثًمباحثًثـًكافًفيًالفصؿًالخيرًالكالـًعفًالغيبياتًعندًالشيخًفيًاربعةًمباحثًثـًكانتً

 الخاتمةًكتحتكمًعمىًأىـًالنتائجًكالتكصيات.
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Abstract 

Praise be to Allah, prayer and peace be upon 

 his messenger. 

This research discusses " matters of faith, 

 according to Sheikh Sayd Sabiq " in analytical  

study. It cames in: an- introduction and four  

chapters and a conclusion as follows:- 

Introduction contains the importance of this  

subject, and the reasons for this choice, then  

comes the research plan and systematic  

biography of Sheikh mercy be on him in the 

 first quarter in two sections. 

Then speaks about Sheikh's point of view in  

"Alelahiat" in four chapters then turns on the  

prophecies in Chapter three and then the final  

chapter talks about superstitions according to 

 Sheikh in four sections and then the  

Conclusion contains the main findings and  

recommendations. 
 

 


