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  إهــداء
  إهداء
  ...هذا البحث المتواضع أهدي 

  

  .ه من أجلي طوال حياتيجز اللسان عن ذكر ما قدمان يعالذيْ ... زينوالدي العزيإلى 

  

ْين... إلـــى زوجتـــي وبنـــاتي الغـــوالي بكثيـــٍر مـــن الحقـــوق ألجـــل إتمـــام هـــذا الالتـــي ضـــح 
  .البحث

  

  .الذين غرسوا في قلبي حب العقيدة وتعلمها... ي إلى معلمِ 

  

  .ن وطلبة العلم المخلصينمن العلماء الربانيي... إلى أئمة الهدى ومصابيح الدجى

  

  ...إلى جميع المسلمين والمسلمات في كل زمان ومكان
  

    . راجًيا من اهللا تعالى التوفيق والقبول والسداد
  
  
  
  
  

لباحثا                                                



ب  

  

  شكر وتقدير
       

 هـذا البحـث، فـإني ألشـكر ربـي وأثنـي  أن توفيق اهللا تعالى هـو الـسبب الحقيقـي فـي إنجـازالشك    
�b�a﴿: عليـه إلعانتــه وتوفيقـه لــي، قـال ســبحانه �̀_� �̂]b�a� �̀_� �̂]b�a� �̀_� �̂]b�a� �̀_� متثــاًال وا، )١(﴾[̂�

رفـان لفـضيلة بالشكر والثنـاء والعني أتقدم ؛ فإ)٢( "َمْن َال َيْشُكُر الناَس َال َيْشُكُر اللهَ : " �لقول نبينا 
الــذي أشــرف علــى هــذه الرســالة؛ فكــان لــه  - حفظــه اهللا-ســعد عبــد اهللا عاشــور:  الــدكتوراألســتاذ

الفضل بعد اهللا تعالى على إتمامها، فإنه لم يدخر جهًدا في نـصحي وتـوجيهي لمـا فيـه الـصواب فـي 
 األثـر الكبيـر فـي تقـويم فقد أفادني بتوجيهاته النافعة وآرائه الصائبة؛ فكان لهدقيق المسائل وجليلها، 

الرسالة وٕاخراجها على هذه الصورة، واهللا تعالى أسأل أن يضاعف حسناته، ويسدد خطواتـه، ويبـارك 
  .في وقته وعلمه، ويجزيه عني خير الجزاء

  :والشكر موصوٌل ألستاذي الفاضلين

  -حفظه اهللا  -محمود يوسف الشوبكي                   : فضيلة الدكتور

  - حفظه اهللا -                      وليد محمد العامودي: لدكتورفضيلة ا

متانـًة لموافقة على مناقشة هذه الرسالة، إلبداء اإلرشادات التـي تثـري البحـث وتكـسبه ن تفضال بايْ الذَ 
 لمــا قدمــه لــي مــن نــصٍح )أبــو البــراء ( محمــد حلــس : وال أنــسى أن أشــكر أخــي وشــيخي. ورصــانة

  . إتمام مرحلة الماجستير، فجزاه اهللا كل خيرٍ وٕارشاٍد ومساعدٍة في

الشكر واإلمتنان لكلية أصول الدين في الجامعة االسالمية، ممثلًة بأسـاتذتها الكـرام، كما أتقدم بفائق 
  .الذين حببوا إلينا طلب العلم، وزودونا من العلم النافع الشيء الكثير، فأسأل اهللا لهم التوفيق والسداد

  .ل من قدم لي نصيحًة، أو عوًنا من إخواني وأخواتي، فجزاهم اهللا عني كل خيرٍ أشكر ك... وأخيًرا

                      

                                     الباحث

                                       
   .٧: سورة إبراهيم (1)
شـــركة مكتبـــة ومطبعـــة  -أحمـــد شـــاكر وآخـــرون:  تحقيـــق وتعليـــق- محمـــد بـــن عيـــسى الترمـــذي-ســـنن الترمـــذي (2)

 بــاب مــا جــاء فــي الــشكر لمــن -أبــواب البــر والــصلة -م١٩٧٥ -هـــ١٣٩٥ -٢ط  - مــصر–مـصطفى البــابي الحلبــي
: صـــحيح، وكـــذلك صـــححه الـــشيخ األلبـــاني، انظـــر: رمـــذي، وقـــال الت)٤/٣٣٩ (-١٩٥٤ حـــديث رقـــم -أحـــسن إليـــك

ــدين األلبــاني محمــد ناصــر -صــحيح الترغيــب والترهيــب  -٩٧٣ حــديث رقــم -٥ ط- الريــاض– مكتبــة المعــارف -ال
)١/٢٣٥.(  



ج  

  :المقدمة

إن الحمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ باهللا مـن شـرور أنفـسنا ومـن سـيئات أعمالنـا، مـن     
 له، ومن يضلل فال هادي له، وأشهد أن ال إله إال اهللا وحده ال شريك له، وأشـهد يهده اهللا فال مضل

  .أن محمًدا عبده ورسوله

﴿_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�﴾)١(.  

﴿�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A��W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A��W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A��W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�

�̂]�\�[�Z�Y�X�̂]�\�[�Z�Y�X�̂]�\�[�Z�Y�X�̂]�\�[�Z�Y�X﴾)٢(.  
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  :بعدو 

، علــى أشــرف نبــٍي � أشــرف كتــاٍب أنزلــه اهللا تعــالى، بواســطة أشــرف ملــٍك وهــو جبريــل فــإن القــرآن
 كثيرٌة متعددٌة،  اللغة العربية، وٕان علوم الدين، وقد نزل بأشرف لغٍة وهي�وهو نبينا العدنان محمد 

دة أهـم هـذه العلـوم، وكل باحٍث في هذه العلوم ال غنى له عن كتاب اهللا تعالى، والشك أن علم العقيـ
فـــإن شـــرف العلـــم بـــشرف المعلـــوم، فعلـــم العقيـــدة يبحـــث فـــي توحيـــد اهللا تعـــالى، وفـــي معرفـــة أســـمائه 

  .وصفاته، وكذلك يبحث في أركان اإليمان الستة التي بدونها ال يكون العبد مؤمًنا

الـذي هــو مـن أجـل ذلــك فـإني أحببــت أن أقـدم شـيًئا لــديني وعقيـدتي، فــاخترت هـذا البحـث المتواضــع 
دراســـتي تتنـــاول أشــرف كتـــاٍب علـــى اإلطـــالق، ف "المباحـــث العقديـــة فـــي ســـورة الزخـــرف " : بعنــوان

 وهــو العقيــدة، وٕانــي ألســأل اهللا تعــالى أن يكــون هــذا العمــل بحــث فــي أفــضل علــٍم مــن علــوم الــدينوت
ْنــَساُن اْنَقَطــ : " �صــدقًة جاريــًة لــي بعــد ممــاتي، فلقــد قــال نبينــا  َع َعْنــُه َعَمُلــُه ِإال ِمــْن ِإَذا َمــاَت اإلِْ

  .)٤("ِإال ِمْن َصَدَقٍة َجاِرَيٍة، َأْو ِعْلٍم ُيْنَتَفُع ِبِه، َأْو َوَلٍد َصاِلٍح َيْدُعو َلُه : َثَالَثةٍ 
                                       

   .١٠٢: سورة آل عمران (1)
   .١: سورة النساء (2)
  ).٧١ -٧٠: (سورة األحزاب (3)
  مـــسلم بـــن الحجـــاج -صـــحيح مـــسلم= ����عـــن العـــدل إلـــى رســـول اهللا  المـــسند الـــصحيح المختـــصر بنقـــل العـــدل (4)

 - كتاب الهبات-  بيروت– دار إحياء التراث العربي-محمد فؤاد عبد الباقي:  تحقيق-أبوالحسن القشيري النيسابوري
  ).٣/١٢٢٥ (-١٦٣١ حديث رقم -باب ما يلحق اإلنسان من الثواب بعد وفاته



د  

  :أهمية الموضوع وسبب االختيار
  :تبرز أهمية الموضوع في النقاط اآلتية

  . أن البحث يتناول أشرف الكتب، وهو كتاب اهللا تعالى -١
 .، وهو علم العقيدة البحث يتناول أهم علوم الدين أن -٢
إبـــراز الجوانـــب العقديـــة التـــي تناولتهـــا ســـورة الزخـــرف، كاإليمـــان بالغيبيـــات، الرغبـــة فـــي   -٣

وتوحيـد اهللا تعــالى، وذكــر األمـور المتعلقــة بالرســل، والــرد علـى بعــض االعتقــادات الباطلــة 
العقيــدة التــي تناولتهــا هــذه الــسورة  عنــد النــصارى، وغيرهــا مــن جوانــب �كتأليــه عيــسى 

 .المباركة 
 . رغبة الباحث في جمع هذه المسائل وجعلها في كتاٍب واحدٍ  -٤
  

  :منهجية الدراسة  
ـــياتبـــع ـــاهج ا؛ الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليل ـــه أنـــسب من ـــل هـــذه  حيـــث إن لبحـــث العلمـــي لمث

 ومـن ثـم قمـت بدراسـتها  المـسائل المتعلقـة بالعقيـدة فـي سـورة الزخـرف،الموضوعات، فقـد جمعـت
  .دراسًة تحليليةً 

  
  :أما عمل الباحث في البحث فكان يقوم على  

  .ذكر العنوان الرئيس الذي تندرج تحته اآلية بحسب المسألة التي يشير إليها_ ١    
 .نقل كالم المفسرين، في تفسير اآلية_  ٢
 .ربط اآليات العقدية بآيات من سور أخرى، لتحقيق الفائدة_ ٣
 . االستعانة بكتب العقيدة في تأصيل المسائل العقدية_٤
 .ربط اآليات بأحاديث العقيدة من السنة النبوية الصحيحة_ ٥
 .ذكر أقوال العلماء المعتمدين في المسائل العقدية المذكورة في السورة_ ٦
ؤلفــه أذكــر بيانــات المرجــع كاملــًة عنــد ذكــره ألول مــرٍة، ثــم أكتفــي بعــد ذلــك بــذكر المرجــع وم_ ٧

 .والجزء والصفحة، وأذكر بياناته كاملًة في فهرس المراجع
وذلك بذكر اسم السورة ورقم اآلية، وتمييز اآليـات بوضـعها بـين إلى مواضعها  اآليات عزو_ ٨

 .﴾  ﴿هاللين بهذا الشكل 
 إلـى مـصادرها مـن كتـب الـسنة المعتمـدة، وذلـك  بعزوهـا األحاديث الواردة في الرسالةتخريج_ ٩

 .الكتاب والباب والجزء والصفحة ورقم الحديثبذكر 
 علـى - رحمـه اهللا-إذا كان الحديث في غير الـصحيحين فـإني أذكـر حكـم الـشيخ األلبـاني_ ١٠

  .الحديث
  . التعريف بالشخصيات واألعالم الذين وردوا في البحث-١١



ه  

  :الدراسات السابقة
ة والمـذاهب المعاصـرة، والبحـث فـي من خالل االطالع والبحث، وسؤال أساتذتي في قسم العقيـد    

الجامعات بواسطة دليل الرسـائل الجامعيـة، تبـين للباحـث أن سـورة الزخـرف لـم يـتم دراسـتها مـن قبـل 
  . الباحثين من الناحية العقدية

  
  :خطة البحث

  :، على النحو األتيوخاتمة وفهارسوتشتمل على مقدمة، وتمهيد، وثالثة فصول،     
  

 أهمية الموضوع وسبب االختيار، ومنهج البحـث، وطريقـة البحـث، والدراسـات وذكرت فيها: المقدمة
  .السابقة

    : مسائلالتمهيد، وفيه ثالث
  .مية العقيدة وضرورة االعتناء بها أه:أوالً 
  . تعريف عام بسورة الزخرف:اثانيً 
  .اشتمال سورة الزخرف على موضوعات عقدية مهمة :اثالثً 
  

  : أربعة مباحث، وفيه في سورة الزخرفاإللهياتقة بالمسائل المتعل: الفصل األول
  :التوحيد وأنواعه، وفيه ثالثة مطالب: المبحث األول
  .تعريف التوحيد: المطلب األول
  .أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة: المطلب الثاني
  .مظاهر التوحيد في سورة الزخرف: المطلب الثالث

  
  : مطالبةلمذكورة في سورة الزخرف، وفيه ثالثاألسماء والصفات ا: المبحث الثاني
  .نى االسم والصفة، والفرق بينهمامع: المطلب األول
  . وعقيدة أهل السنة والجماعة فيها،سماء والصفات الواردة في السورةاأل: المطلب الثاني
  .تنزيه اهللا عن الصاحبة والولد: المطلب الثالث

  
  :رة الزخرف، وفيه أربعة مطالبنواقض التوحيد في ضوء سو : المبحث الثالث
  .الكفر: المطلب األول
  .الفسق: المطلب الثاني
                .الظلم: المطلب الثالث
  .السحر: المطلب الرابع



و  

  :عقيدة الوالء والبراء في ضوء سورة الزخرف، وفيه خمسة مطالب: المبحث الرابع
  .تعريف الوالء والبراء: المطلب األول
  .مية الوالء والبراءأه: المطلب الثاني
  .لسنة والجماعة في الوالء والبراءعقيدة أهل ا: المطلب الثالث
  .عقيدة الوالء والبراء في سورة الزخرف: المطلب الرابع

  .التقليد األعمى ينافى الوالء والبراء: المطلب الخامس
  

  :خمسة مباحث، وفيه  سورة الزخرف فيالنبواتالمسائل المتعلقة ب: الفصل الثاني
  :النبي والرسول، وفيه مطلبان: المبحث األول
  .تعريف النبي والرسول لغًة واصطالًحا: المطلب األول
  .الفرق بين النبي والرسول : المطلب الثاني

  
  :وجوب اإليمان بالرسل، وحاجة البشرية لهم، وفيه ثالثة مطالب: المبحث الثاني

  .وجوب اإليمان بالرسل: األول المطلب
  .وظيفة الرسل: الثاني المطلب
  . حاجة البشرية للرسل :الثالث المطلب

  
  :ن الرجال دون النساء، وفيه مطلبانعصمة األنبياء، وأنهم م: المبحث الثالث
  .عصمة األنبياء: المطلب األول
  .األنبياء من الرجال دون النساء: المطلب الثاني

  
  : وفيه مطلبانورون في سورة الزخرف، األنبياء والرسل المذك: المبحث الرابع
  .إلى فرعون وقومه �إرسال موسى : المطلب األول
  . في آخر الزمان� نزول عيسى: المطلب الثاني

  
  : مطالبنبوات في سورة الزخرف، وفيه ثالثةبقية المسائل المتعلقة بال: المبحث الخامس

  . للرسالة�اعتراض المشركين على اهللا في اختيار محمد : األولالمطلب 
  .�اختالف أهل الكتاب في شأن عيسى : انيالثالمطلب 
  .�لى النصارى بزعمهم ألوهية عيسى الرد ع: الثالثالمطلب 

  
  



ز  

  :أربعة مباحث، وفيه  في سورة الزخرف بالغيبياتالمسائل المتعلقة: الفصل الثالث
  :اإليمان بالمالئكة، وفيه خمسة مطالب: المبحث األول
  .تعريف المالئكة: المطلب األول

  .معنى اإليمان بالمالئكة: الثانيالمطلب 
  .ا الرد على من جعل المالئكة إناثً :المطلب الثالث
  .ذكر مالك خازن النار: المطلب الرابع

  .ات اإليمان بالمالئكةثمر : المطلب الخامس
  

  :اإليمان باليوم اآلخر، وفيه سبعة مطالب: المبحث الثاني
  .معنى اإليمان باليوم اآلخر: المطلب األول

  .الساعة تأتي بغتة: لب الثانيالمط
  .ن بعضهم يوم القيامة إال المتقين األصحاب متبرؤ: المطلب الثالث
  .الجنة ونعيمها: المطلب الرابع

  .النار وجحيمها: المطلب الخامس
  .الشفاعة: المطلب السادس

  .ثمرات اإليمان باليوم اآلخر: السابعالمطلب 
  

  :، وفيه أربعة مطالباإليمان بالقضاء والقدر: المبحث الثالث
  .عريف القضاء والقدرت: المطلب األول
  .مراتب اإليمان بالقضاء والقدر: المطلب الثاني
  .حكم االحتجاج بالقدر على المعاصي: المطلب الثالث
  .ثمرات اإليمان بالقدر: المطلب الرابع

  
  : اإليمان بوجود الشيطان، وفيه ثالثة مطالب: المبحث الرابع
  .طان تعريف الشي:المطلب األول
  .عداوة الشيطان لبني آدم: المطلب الثاني
  .طرق الوقاية من الشيطان: المطلب الثالث

  
  .صل إليها الباحثالتوصيات التي تو ، وفيها ذكر أهم النتائج و الخاتمةثم 
  
  



ح  

  :ا فقد ذيلت البحث بفهارس توضيحيٍة، وهي على النحو التاليوأخيرً 
  .فهرس اآليات القرآنية: أوالً 
  .فهرس األحاديث النبوية: ثانًيا
  . المترجم لهمفهرس األعالم: ثالثًا
  .فهرس المصادر والمراجع: رابًعا

  .فهرس الموضوعات: خامًسا



 ١

  
  
  

  التمهيد

  التمهيد              
  

    :وفيه ثالثة مسائل
  .مية العقيدة وضرورة االعتناء بهاأه: أوال        
  .الزخرفتعريف عام بسورة : ثانيا        
  .ة الزخرف على موضوعات عقدية مهمةاشتمال سور : ثالثا        

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢

  .مية العقيدة وضرورة االعتناء بهاأه: أوالً 
 وهذا البناء قد يكون  يقوم عليه،من أساسٍ  إن من المستقر في العقول السليمة أنه البد لكل بناءٍ     

 لـــذلك قـــام  لجميـــع منـــاحي الحيـــاة؛ شـــاملٌ  كامـــلٌ بنـــاءٌ نـــه الـــدين اإلســـالمي؛ فإ معنوًيـــا؛ كمـــا هـــو حـــال
  . هو العقيدة اإلسالمية متينٍ  على أساسٍ سالماإل
العقيـــدة اإلســـالمية هـــي التـــي بعـــث اهللا بهـــا رســـله وأنـــزل كتبـــه وأوجبهـــا علـــى جميـــع خلقـــه الجـــن و  "

�i�h�g�f�e�d�ci�h�g�f�e�d�ci�h�g�f�e�d�ci�h�g�f�e�d�c������������n�m�l�k�jn�m�l�k�jn�m�l�k�jn�m�l�k�j�����q�p�o��q�p�o��q�p�o��q�p�o﴿  : واإلنـــــــــــس؛ كمـــــــــــا قـــــــــــال تعـــــــــــالى

rrrr﴾ )وقال تعـالى،)٢( ﴾������������������������������������������������﴿   : لى، وقال تعا)١  :  ﴿dddd���������h�g�f�e��h�g�f�e��h�g�f�e��h�g�f�e�
n�m�l�k�j�in�m�l�k�j�in�m�l�k�j�in�m�l�k�j�i﴾)٣(.    

فكـــل الرســـل جـــاءوا بالـــدعوة إلـــى هـــذه العقيـــدة، وكـــل الكتـــب اإللهيـــة نزلـــت لبيانهـــا وبيـــان مـــا يبطلهـــا 
 ويناقــضها أو ينقــصها، وكــل المكلفــين مــن الخلــق أمــروا بهــا، وٕان مــا كــان هــذا شــأنه وأهميتــه لجــديرٌ 

ا وأن هـــذه العقيـــدة تتوقـــف عليهـــا ســـعادة ة والبحـــث والتعـــرف عليـــه قبـــل كـــل شـــيء، خـــصوصً بالعنايـــ
  )٤(   .  "البشرية في الدنيا واآلخرة

  :العقيدة لغةً 
  )٥(. والتوثيقبرام والتماسك والمراصة اإلحكام واإل وتأتي بمعنى، وهو الربط والشد بقوة،من العقد   

  :العقيدة اصطالًحا
اِإليمان الجازم الذي ال يتطرق ِإليـه شـك لـدى معتقـده، ويجـب َأن  ": طالح تعنيالعقيدة في االص   

؛ فــِإن لــم يــصل العلــم ِإلــى درجــة اليقــين الجــازم ال ُيــَسمى  وال ظنــاً يكــون مطابقــا للواقــع، ال يقبــل شــكاً 
  )٦(. "؛ َألن اِإلنسان يعقد عليه قلَبهوسمي عقيدةً  .عقيدةً 

                                       
 .)٥٧ -٥٦( سورة الذاريات )1(
  .٢٣: سراءورة اإلس )2(
  .٣٦: لسورة النح )3(
 –  دار ابـن الجــوزي- صـالح بـن فــوزان الفـوزان-اد والـرد علــى أهـل الـشرك واإللحــادعتقـ اإلرشـاد إلـى صــحيح اال)4(

   .٩ ص -هـ١٤٣١ -١ ط-اإلصدار الثاني
/ ٣) (قـد مـادة ع ( -هــ١٤١٤  -٣ ط–بيـروت - دار صـادر-بن منظور محمد بن مكرم - لسان العرب:نظرا (5)
ب تحقيــق مكتــ:  تحقيــق-طــاهر محمــد بــن يعقــوب الفيروزآبــادى مجــد الــدين أبــو - والقــاموس المحــيط،)٣٠٠_ ٢٩٦

 – بيـروت- مؤسـسة الرسـالة للطباعـة والنـشر والتوزيـع-محمـد نعـيم العرقـُسوسي: التراث في مؤسسة الرسالة، بإشـراف
   .٣٠٠ ص -م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ -٨ ط -لبنان
: يممراجعــة وتقــد - عبــد اهللا بــن عبــد الحميــد األثــري-)أهــل الــسنة والجماعــة(سلف الــصالح ة الــالــوجيز فــي عقيــد )6(

 – المملكـة العربيـة الـسعودية-المية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد وزارة الـشؤون اإلسـ-صالح بـن عبـد العزيـز آل الـشيخ
  .٢٤ ص -هـ١٤٢٢ -١ط



 ٣

 اِإليمـان الجــازم بربوبيـة اهللا تعـالى وُألوهيتـه وَأسـمائه وصـفاته، ومالئكتــه، هـي"  :والعقيـدة اِإلسـالمية
وكتبـه، ورسـله، واليــوم اآلخـر، والقــدر خيـره وشــره، وسـائر مــا ثََبـَت مــن ُأمـور الغيــب، وأصـول الــدين، 

الح، والتــسليم التـــام هللا تعــالى فـــي اَألمـــر، والحكــم، والطاعـــة، واال لف الـــصتبـــاع ومــا َأجمـــع عليــه الـــس
  .لرسوله صلى اهللا عليه وعلى آله وسلم

؛ ألنهـا هـي اِإلسـالم الـذي ارتـضاه )١( ِإذا ُأطلقت فهـي عقيـدة َأهـل الـسنة والجماعـةوالعقيدة اِإلسالمية
لة من الصحابة والتابعين وتابعيهم بِإحساناهللا دينً  ا لعباده، وهي عقيدة القرون الثالثة المفض.  

  : ُأخرى عند َأهل السنة والجماعة؛ ُتراِدُفها، وَتدل عليها، منهاَأسماءٌ : ةوللعقيدة اِإلسالمي
  ".  اِإليمان" ، "الشريعة " ، "الفقه األكبر " ، "ُأُصول الَدين " ، "السَنة " ، "التوحيد " 

  )٢( . "هذه َأشهر ِإطالقات َأهل السنة على علم العقيدة
  

  :، منها في عدة أشياءٍ يةاإلسالموتظهر أهمية العقيدة 
  . سنة يدعو إلى العقيدة ويرسخها في قلوب المؤمنينة عشر  مكث في مكة ثالث�أن النبي  -١
نهــا ســبٌب أساســـٌي فــي توحيـــد كلمــة المـــسلمين، وال أدل علــى ذلــك مـــن الــصلح الـــذي وقــع بـــين أ_ ٢

واألنصار، قال اهللا عز األوس والخزرج بسبب توحدهم على العقيدة، وكذلك المؤاخاة بين المهاجرين 
�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a﴿: وجل

t�st�st�st�s﴾)٣(.  
كمـا  في الدنيا، وتحرم االعتداء عليهمـا وانتهاكهمـا بغيـر حـق؛ المسلم في دمه وماله تعصم أنها -٣
، َحـُرَم َمالُـُه، َوَدُمـُه، َوِحـَساُبُه َال ِإَلَه ِإال اُهللا، َوَكَفَر ِبَما ُيْعَبُد َمـْن ُدوِن اهللاِ : َمْن َقالَ  ": �  النبيقال

  )٥(.)٤( " َعَلى اهللاِ 
 �رسـول اهللا  ، أن�عـن جـابرٍ م القيامـة؛ فيـو اهللا  تنجي من عـذاب -ا أيضً -والعقيدة اإلسالمية -٤
ــْشِرُك ِبــِه َشــْيًئا َدَخــَل اْلَجنــةَ َمــْن َلِقــيَ  : "قــال ــارَ  اَهللا َال ُي ــِه َدَخــَل الن ــُه ُيــْشِرُك ِب ، وفــي )٦(" ، َوَمــْن َلِقَي

                                       
 الذين يفهمون نصوص الكتاب والسنة كمـا فهمهـا الـصحابة ونقصد بأهل السنة والجماعة أتباع السلف الصالح، (1)

وفـي ) كاألشـاعرة والماتريديـة ( رضوان اهللا عليهم، فقد ادعى كثيٌر من الفرق الضالة أنهـم مـن أهـل الـسنة والجماعـة 
  .حقيقة األمر أنهم مخالفون لعقيدة أهل السنة والجماعة

 .)٢٥ -٢٤ ص  (-الوجيز في عقيدة السلف الصالح )2(
   .١٠٣: سورة آل عمران (3)
حـديث رقـم  - باب األمر بقتال الناس حتـى يقولـوا ال إلـه إال اهللا محمـد رسـول اهللا– كتاب اإليمان–صحيح مسلم )4(

١/٥٣ ( –٢٣( .  
   .١٠ص – صالح الفوزان -االرشاد إلى صحيح االعتقاد :  انظر(5)
 -يًئا دخـل الجنـة، ومـن مـات مـشرًكا دخـل النـار  باب من مات ال يـشرك بـاهللا شـ- كتاب اإليمان-صحيح مسلم )6(

 .)١/٩٤ (– ٩٣حديث رقم 



 ٤

َفـِإن اللـَه َقـْد َحـرَم َعَلـى النـاِر  ":  قـال�، أن النبـي � )١(ِعْتَباَن ْبـَن َماِلـكٍ من حديث ) الصحيحين(
  )٣(.)٢(" َال ِإَلَه ِإال اللُه، َيْبَتِغي ِبَذِلَك َوْجَه اللهِ : َمْن َقالَ 

  
وغايتــه التــي يــسعى مــن أجلهــا،  العقيــدة اإلســالمية تفــسر لإلنــسان ســر وجــوده فــي هــذا الكــون، -٥

وتجيبـه علـى األسـئلة التـي يتوقـف علـى اإلجابـة عليهـا  لـه مـصيره ونهايتـه،وتفسر له نـشأته، وتحـدد 
 فمـــثًال يـــسأل )٤(،مـــستقيم لحياتـــه فـــي الـــدنيا واآلخـــرةتحديـــد كـــل مـــا مـــن شـــأنه أن يرســـم لـــه المنهـــاج ال

  :اإلنسان نفسه
����������������﴿: العقيـــدة اإلســـالمية علـــى ذلـــك فـــي قولـــه تعـــالىهتجيبـــف ؟كيـــف خلقـــت أيهـــا اإلنـــسان _
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«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�#�$�%�&�'«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�#�$�%�&�'«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�#�$�%�&�'«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�#�$�%�&�'﴾)٥(.  

  .)٦(﴾¥�¦�§̈�¥�¦�§̈�¥�¦�§̈�¥�¦�§̈�﴿: في قوله تعالى فتجيبه العقيدة اإلسالميةخلقك؟ومن الذي  _
  .)٧(﴾h�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�c﴿: فتجيبه في قوله تعالىولماذا أوجدك في هذه الحياة؟ _
¬�®�(�°�¬�®�(�°�¬�®�(�°�¬�®�(�°�﴿: فتجيبـه فـي قولـه تعـالى الحيـاة؟وما المصير والنهاية التي تنتهي إليها بعد هذه _

²�±²�±²�±²�±������������¹� �̧¶�1� �́³¹� �̧¶�1� �́³¹� �̧¶�1� �́³¹� �̧¶�1� ������������������������������������������������﴿: تعــالى، وكـذلك فــي قولــه)٨(﴾�³́�

                                       
هو عتبان بن مالك بن عمرو بن العجالن، األنصاري الـسالمي مـن بنـي عـوف بـن الخـزرج، مـن صـحابة النبـي  (1)
 ، وتـوفي فـي�، ومن الـذين شـهدوا معركـة بـدٍر، ويعـد مـن أهـل المدينـة، قيـل أنـه قـد عمـي بـصره فـي عهـد النبـي �

 -القرطبــي يوســف بــن عبــد اهللا بــن محمــد بــن عبــد البــر -االســتيعاب فــي معرفــة األصــحاب: خالفــة معاويــة، انظــر
  ).٣/١٢٣٦( -م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ -١ط  - دار الجيل، بيروت-علي محمد البجاوي: تحقيق

ن  محمـــد بـــ-صـــحيح البخـــاري= وســـننه وأيامـــه  ����الجـــامع المـــسند الـــصحيح المختـــصر مـــن أمـــور رســـول اهللا  )2(
مــصورة عــن  ( دار طــوق النجــاة -محمــد زهيــر بــن ناصــر الناصــر:  تحقيــق-اعيل أبــو عبــداهللا البخــاري الجعفــيإســم

 – بــاب المــساجد فــي البيــوت– كتــاب الــصالة–هـــ١٤٢٢ -١ ط –)افة تــرقيم محمــد فــؤاد عبــد البــاقيالــسلطانية بإضــ
اب الرخــصة فــي التخلــف عــن  بــ– كتــاب المــساجد ومواضــع الــصالة –وصــحيح مــسلم -)١/٩٢ (-٤٢٥حــديث رقــم 

 .)١/٤٥٥ (– ٦٥٧حديث رقم  -الجماعة بعذر
   .١٠ص – صالح الفوزان -االرشاد إلى صحيح االعتقاد:  انظر(3)
مكتبة  -عبد اهللا بن عبد الكريم العبادي: تقديم -عثمان جمعة ضميرية -مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية :انظر (4)

  ).٣٨ –٣٧ص (– م١٩٩٦-هـ١٤١٧ -٢ط –السوادي للتوزيع
  ).١٤ –١٢(سورة المؤمنون  (5)
   .٩٦: سورة الصافات (6)
    .٥٦:  سورة الذاريات(7)
  ).١٦ –١٥(سورة المؤمنون  (8)



 ٥

�§�¦�¥�¤�£�¢�¡�������������������������§�¦�¥�¤�£�¢�¡�������������������������§�¦�¥�¤�£�¢�¡�������������������������§�¦�¥�¤�£�¢�¡������������������������

¨̈̈̈﴾)١(.  
  

  . بسورة الزخرف عام تعريفٌ : اثانيً 
  . مكيةٌ رة الزخرف سورةٌ سو " 

  . وثمانون آيةً عٌ عدد آياتها تس
 لَ ْيـبَ وقد نزلت في الفترة األخيرة من حياة المسلمين فـي مّكـة بعـد اإلسـراء وقُ  ،نزلت بعد سورة الشورى

�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G﴿ : لقولــه تعــالى فيهــا؛لهجــرة، وقــد ســّميت بــسورة الزخــرفا
�T�S�R�Q�T�S�R�Q�T�S�R�Q�T�S�R�QUUUU﴾" .)٢(  

  
مصاعب وعقبات ومن جـدال ا مما كانت الدعوة اإلسالمية تالقيه من جانبً تعرض وسورة الزخرف  "

وتعـــرض معهـــا كيـــف كـــان القـــرآن الكـــريم يعالجهـــا فـــي النفـــوس وكيـــف يقـــرر فـــي ثنايـــا ، تواعتراضـــا
 فــي عالجهــا حقائقــه وقيمــه فــي مكــان الخرافــات والوثنيــات والقــيم الجاهليــة الزائفــة، التــي كانــت قائمــةً 

  )٣(."  ومكانٍ ا في النفوس في كل زمانٍ  منها قائمً النفوس إذ ذاك، وال يزال جانبٌ 
  

عتقـادهم ا: لمـشركين بـسبب عقيـدتهم الباطلـة، مثـلورة الزخرف يجـد فيهـا حملـًة علـى اوالمتأمل في س
 لم يكـن ه بحجة أن�بأن المالئكة بنات اهللا، وتقليدهم األعمى لآلباء واألجداد، ورفضهم نبوة محمد 

  .فين عندهمو من العظماء المعر 
م، وفيهـــا تـــذكيٌر بـــبعض  حـــول بعـــض عقائـــده�وفـــي الـــسورة أيـــًضا منـــاظرٌة بـــين المـــشركين والنبـــي 

 �عيــسى كــذلك  و ،ورســالته لفرعــون �  وموســى،وموقفــه مــن قومــه �إبــراهيم : األنبيــاء، مثــل
  رائــعٌ  بعظمــة اهللا وشــمول ربوبيتــه، ووصــفٌ  وتنويــهٌ ، وتــسليته�  للنبــيتطمــينٌ فــي الــسورة  و ،ورســالته
  . المتقين والمجرمين في اآلخرةيرلمص

  واحدةً  على نزولها دفعةً يدللا مما  بنهايتها أيضً  وبدايتها مرتبطةٌ ،قةٌ سان ومتوفصول السورة مترابطةٌ 
  )٤(.أو متتابعةً 

  

                                       
   .١٨٥: سورة آل عمران  (1)
  دار -عزيــز بــن عثمــان التــويجزيعبــد ال:  تحقيــق- جعفــر شــرف الــدين-الموســوعة القرآنيــة، خــصائص الــسور  (2)

  .)٨/٧٩ (-هـ١٤٢٠ -١ط - بيروت–اهب اإلسالميةالتقريب بين المذ
  .)٥/٣١٧٤ (-هـ١٤١٢ -١٧ط - القاهرة- بيروت- دار الشروق- سيد قطب- في ظالل القرآن)3(

  ).٤/٤٨٨(_  هـ١٣٨٣ - القاهرة–ر إحياء الكتب العربية دا- دروزة محمد عزت-التفسير الحديث:  انظر(4)



 ٦

  . مهمةٍ  عقديةٍ ة الزخرف على موضوعاتٍ اشتمال سور : اثالثً 
، ومــن خــصائص الــسور المكيــة أنهــا ، نزلــت قبــل الهجــرة مكيــةٌ ســلفنا ســورةٌ الزخــرف كمــا أســورة     

 المخـاطبين غالـب، واإليمـان بالبعـث والغيبيـات ألن دة الـصحيحة اهللا، واعتناق العقيتدعو إلى توحيد
 ، وكــذلك تتنــاول الــسور المــشركين وتــدحض شــبهاتهم وكالمهــم، كمــا أنهــا تــرد علــىبهــا ينكــرون ذلــك

  .المكية قصص األنبياء مع أقوامهم
  :ف تناولت الكثير من هذه المواضيع، منهالذلك فإن سورة الزخر 

فمــثًال ؛ نــواع التوحيــد الثالثــة فــي الــسورة عــدة آيــات تــدل علــى أجــاء، حيــث توحيــد اهللا تعــالى - 
ــــــه تعــــــالى ــــــه قول ــــــة دل علي ــــــد الربوبي ، ﴾����������Æ�Å�Ä�Ã�Â����������Æ�Å�Ä�Ã�Â����������Æ�Å�Ä�Ã�Â����������Æ�Å�Ä�Ã�Â﴿:توحي

ــــه تعــــالىمــــاوتوحيــــد األلوهيــــة واألســــماء والــــصفات دل عليه ���������������﴿: قول�����������������������������������������
£�¢�¡��������£�¢�¡��������£�¢�¡��������£�¢�¡����������﴾.  

ومـــه، ودل علـــى ذلـــك قولـــه مـــع أبيـــه وق �، كمـــا هـــو حـــال إبـــراهيم موضـــوع الـــوالء والبـــراء - 
��������������z�y�x�w�v�u�t�s�r�qz�y�x�w�v�u�t�s�r�qz�y�x�w�v�u�t�s�r�qz�y�x�w�v�u�t�s�r�q﴿:تعالى�~�}�|�{���~�}�|�{���~�}�|�{���~�}�|�{﴾ 

 كمــــا فــــي قولــــه  �وقــــصتهم مــــع أقــــوامهم، كعيــــسى العديــــد مــــن األنبيــــاء والرســــل رُ ْكــــذِ  - 
��f�e�d�c�b�a﴿:تعالى �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V
�g�g�g�g����﴾كما في قوله تعالى� ، وكذلك موسى :﴿�Ã�Â�Á�À�¿�¾�Ã�Â�Á�À�¿�¾�Ã�Â�Á�À�¿�¾�Ã�Â�Á�À�¿�¾

��������Æ�Å�Ä��������Æ�Å�Ä��������Æ�Å�Ä��������Æ�Å�Ä﴾. 
 كمـا فـي قولـه ،إدعـاء النـصارى ألوهيـة المـسيح: ل، مثـالعتقـادات الخاطئـةاالرد على بعض  - 

والرد على مـن ، ﴾����z�y�x�w�v�u�t}�|�{�~�����z�y�x�w�v�u�t}�|�{�~�����z�y�x�w�v�u�t}�|�{�~�����z�y�x�w�v�u�t}�|�{�~����﴿:تعالى
���﴿:  كما في قوله تعالى،القدر على معصية اهللا والشرك بهاحتج ب �́³�²�±�°��� �́³�²�±�°��� �́³�²�±�°��� �́³�²�±�°

Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶﴾،لــى اهللا   والـرد علــى المـشركين الــذين اعترضـوا ع
������¡�¢�£�¤�������¡�¢�£�¤�������¡�¢�£�¤�������¡�¢�£�¤�﴿: كمـا فـي قولـه تعـالى،للرسـالة � عالى في إختيـاره محمـًدات

��������﴿:، كمــا فــي قولــه تعــالىوالــرد علــى مــن ادعــى بنــوة المالئكــة ،﴾��¥�¦�§̈�¥�¦�§̈�¥�¦�§̈�¥�¦�§̈�
��®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡��®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡��®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡��®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡﴾. 

�M�M�M�M﴿: كمــا فــي قولــه تعــالى،وجــود المالئكــة، والــشياطيناإليمــان ب: اإليمــان بالغيبيــات، مثــل - 
T�S�R�Q�P�O�NT�S�R�Q�P�O�NT�S�R�Q�P�O�NT�S�R�Q�P�O�NU�U�U�U����﴾ ، واإليمان بعالمات الـساعة مثـل نـزول عيـسى� 

�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A﴿: كمـــا فـــي قولـــه تعـــالىفـــي آخـــر الزمـــان،
L�KL�KL�KL�K���﴾ ،،�6�7�8�9;�:��6�7�8�9;�:��6�7�8�9;�:��6�7�8�9﴿: كمـــا فـــي قولـــه تعـــالىواإليمـــان بالبعـــث�:�;

¤�¥�¦�§�¤�¥�¦�§�¤�¥�¦�§�¤�¥�¦�§�﴿:  كما في قوله تعالى،الجنة والنار، و ﴾�@�?�<�=�>@�?�<�=�>@�?�<�=�>@�?�<�=�>



 ٧

ــــهاإليمــــان بالقــــضاء والقــــدر، و ﴾¨�©¨�©¨�©¨�© °�±��³�²´�°�±��³�²´�°�±��³�²´�°�±��³�²´�﴿: تعــــالى، كمــــا فــــي قول
Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶��Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶��Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶��Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶��﴾�³�²!�°�±��³�²!�°�±��³�²!�°�±��³�² ﴿:، وقوله تعالى�±�°�!

  .﴾¬�®��¬�®��¬�®��¬�®��﴿:، وقوله تعالى﴾´�"´�"´�"´�"
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   الفصل األول                  
  
  تعلقة باإللهيات في سورة الزخرفالمسائل الم     
  

  : مباحثأربعةوفيه 
  .هالتوحيد وأنواع: لمبحث األولا

  .والصفات المذكورة في سورة الزخرفاألسماء : المبحث الثاني
  .واقض التوحيد في ضوء سورة الزخرفن: المبحث الثالث

  .ء والبراء في ضوء سورة الزخرفعقيدة الوال: الرابعالمبحث 
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  المبحث األول                  
  

   التوحيد وأنواعه                  
  
  : ثالثة مطالبفيهو 

  .تعريف التوحيد: المطلب األول
  . التوحيد عند أهل السنة والجماعةأقسام: المطلب الثاني
  :، وفيه ثالثة مسائل سورة الزخرفمظاهر التوحيد في: المطلب الثالث
  .مظاهر توحيد الربوبية: المسألة األولى
  .لوهيةمظاهر توحيد األ : المسألة الثانية
  .هر توحيد األسماء والصفاتمظا: المسألة الثالثة
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  .التوحيد وأنواعه: المبحث األول
 ذلـك  اهللا عـز وجـلوضـح، كمـا عبادتـه و إن الغاية من خلـق الجـن واإلنـس هـي توحيـد اهللا تعـالى    

" : - رحمــــه اهللا-)٢(مــــام القرطبــــي، قــــال اإل)١(﴾�h�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�c﴿: فــــي كتابــــه فقــــال
  )٣(. " خلقت أهل السعادة من الجن واإلنس إال ليوحدونوما: والمعنى

لسعادة ا جاءوا األنبياء جميعً ، لذلك نرى أن ة ال تكون إال بتوحيد اهللا تعالىفالسعادة في الدنيا واآلخر 
، كمــا قــال اهللا  النــاس إلــى التوحيــد، وٕالــى عبــادة اهللا تعــالى وحــده، فقــاموا بــدعوةنيْ البــشرية فــي الــدارَ 

  )٤(.﴾�B�AB�AB�AB�AO�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C ﴿:تعالى
  

  .تعريف التوحيد: المطلب األول
  :التوحيد لغةً : أوالً 

ــ مــن وَ مــشتقٌ  التوحيــد اجعــل الــشيء واحــدً : ر وحــد يوحــد، أي، فهــو مــصدا الــشيء إذا جعلــه واحــدً دَ ح 
  )٥(.اومفردً 
  :االتوحيد اصطالحً : ثانًيا

  )٦(."  واأللوهية واألسماء والصفات بما يختص به من الربوبية- تعالى-هو إفراد اهللا "
  فـي ربوبيتـه، وواحـدٌ  في ذاتـه وواحـدٌ عتقاد أن اهللا واحدٌ إ: ف التوحيد بتعريٍف آخر وهور عَ ويمكن أن يُ 

، فهذا التعريف يتضمن اإلقرار بأن اهللا واحٌد فرٌد من  ألوهيته وعبادته فيواحدٌ و  ،في أسمائه وصفاته
ه ال مثيل له، وليس ثالث ثالثة كما يدعيه النصارى، وهـو واحـٌد فـي جميع الوجوه، فهو واحٌد في ذات

ربوبيته فال خالق وال مدبر لهذا الكون غيره سبحانه، وواحـٌد فـي أسـمائه وصـفاته ال مثيـل لـه، وواحـد 
                                       

   .٥٦:  سورة الذاريات)1(
هللا محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــٍر بــن فــرٍح األنــصاري الخزرجــي القرطبــي، المفــسر المعــروف، كــان هــو أبــو عبــد ا (2)

الجـامع ألحكـام القـرآن، والتـذكرة بـأحوال المـوتى وأحـوال : بحًرا في العلم، ومؤلفاته تدل على ذلك، ومن هـذه المؤلفـات
 -عبـد اهللا الـصفديخليـل بـن أيبـك بـن  صـالح الـدين -الـوافي بالوفيـات: هـ في مصر، انظر٦٧١اآلخرة، توفي سنة 

تـــاريخ و ، )٢/٨٧ (-م٢٠٠٠ ،هــــ١٤٢٠ - بيـــروت– دار إحيـــاء التـــراث -أحمـــد األرنـــاؤوط وتركـــي مـــصطفى: تحقيـــق
بــشار : تحقيــق -حمـد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي شــمس الــدين أبــو عبــد اهللا م-اإلسـالم َوَوفيــات المــشاهير َواألعــالم

   ).١٥/٢٢٩( - م٢٠٠٣، ١ط  -ي دار الغرب اإلسالم-عّواد معروف
 دار  -أحمـد البردونـي وٕابـراهيم أطفـيش:  تحقيـق- محمد بـن أحمـد شـمس الـدين القرطبـي– الجامع ألحكام القرآن)3(

  .)١٧/٥٥ (-م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤ -٢ ط– القاهرة –الكتب المصرية
   .٢٥:  سورة األنبياء)4(
/ حامــد عبــد القــادر / أحمــد الزيــات / إبــراهيم مــصطفى (  مجمــع اللغــة العربيــة بالقــاهرة-المعجــم الوســيط :نظــر ا)5(

  ).٤٤٨/ ٣ (-، ولسان العرب)٢/١٠١٦ (- دار الدعوة -)محمد النجار
يــة  المملكــة العرب- دار ابــن الجــوزي-مــين محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثي-القــول المفيــد علــى كتــاب التوحيــد )6(

  ).١/١١( -هـ١٤٢٤ محرم -٢ ط–السعودية
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فــــي عبادتــــه؛ فــــال ُيــــْشَرك معــــه فــــي العبــــاده أحــــًدا، ال أوليــــاء وال وســــطاء، فالعبــــادة ال تنبغــــي إال لــــه 
  )١(.سبحانه

  .أقسام التوحيد عند أهل السنة والجماعة: المطلب الثاني
ـــىالتوحيـــد عنـــد أهـــل الـــسنةينقـــسم      وحيـــد الربوبيـــة، وتوحيـــد ت : ثالثـــة أقـــسام، وهـــي والجماعـــة إل

  )٢(.األلوهية، وتوحيد األسماء والصفات
، د والطلـب فـي القـص، وتوحيـدٌ  فـي المعرفـة واالثبـاتتوحيـدٌ  " :ومن أهل العلـم مـن قـسمه إلـى قـسمين

  )٣(." ا فقط فصلا فقد أجمل، ومن جعله ثالثيً وال منافاة بين الطريقتين في التقسيم، فمن جعله ثنائيً 
 ، أي فـي توحيـد المعرفـة واالثبـاتوحيـد األسـماء والـصفات تـدخل ضـمنًياتمعنى أن توحيد الربوبية و ب

، فــي ســنته � أثبتهــا لــه رســوله ، أوتهــا فــي كتابــهمعرفــة اهللا تعــالى وٕاثبــات أســمائه وصــفاته التــي أثب
؛ ، أى أن المـسلم فـي عبادتـه يتوجـه إلـى ربـه ويقـصدهاأللوهية فهو توحيد القـصد والطلـبوأما توحيد 

  .حتى ينال األجر من اهللا تعالى
ف باالســتقراء مــن نــصوص الكتــاب  ُعــرِ )، وأســماء وصــفات ، وألوهيــةٍ ربوبيــةٍ ( وتقــسيم التوحيــد إلــى 
 منهمـا مـشتملٌة علـى أنـواع التوحيـد ؛ فـإن كـال  في القـرآن وآخـر سـورةٍ بأول سورةٍ والسنة، ويتضح ذلك 

  .الثالثة

ــا ســورة الفاتحــة، فــإن اآليــَة األولــى منهــا، وهــي  فأم﴿ I�H�G�FI�H�G�FI�H�G�FI�H�G�F﴾  مــشتملٌة علــى هــذه

 األنــواع، فــإن﴿ G�FG�FG�FG�F�﴾ إضــافَة الحمــد إليــه مــن العبــاد عبــادٌة، وفــي فيهــا توحيــد األلوهيــة؛ ألن﴿�

I�HI�HI�HI�H﴾  ــه لــيس فــي الوجــود إالَمــن ســوى اهللا؛ فإن ــة، والعــاَلمون هــم كــلإثبــاُت توحيــد الربوبي

�K�K�K�K ﴿: وقولــه، اســمان هللا) الــرب (و) اهللا(، و، واهللا الخــالق وكــل َمــن ســواه مخلــوقٌ  ومخلــوقٌ خــالقٌ 

LLLL﴾ مشتمٌل على توحيد األسماء والصفات.  

ستعاذة بـاهللا يه إثبات أنواع التوحيد الثالثة؛ فإن االف ﴾s�r�q�ps�r�q�ps�r�q�ps�r�q�p ﴿: وأما سورة الناس فقوله
فيــه إثبــات توحيــد الربوبيــة وتوحيــد األســماء والــصفات، وهــو  ﴾s�rs�rs�rs�r ﴿و، مــن توحيــد األلوهيــة

�u�u�u�u﴿: وقولــــه، ﴾I�H�G�FI�H�G�FI�H�G�FI�H�G�F ﴿ :مثـــل قــــول اهللا عــــز وجــــل فـــي أول ســــورة الفاتحــــة

                                       
 الجامعــة اإلســالمية - ســعود بــن عبــد العزيــز الخلــف- الفالســفة اليونــان الــوثنيين فــي توحيــد الربوبيــةقــول: انظــر(1) 

  .)١٨٣-١/١٨٢ (–م ٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ -ةبالمدينة المنور 
 محمـــد بـــن صـــالح بـــن محمـــد -لمـــضية فـــي عقـــد أهـــل الفرقـــة المرضـــية الـــدرة ا-شـــرح العقيـــدة الـــسفارينية : انظـــر)2(

  .١٧ص  -هـ١٤٢٦ -١ط - الرياض-ر دار الوطن للنش-العثيمين
ـــد اإلمـــام أبـــي حنيفـــة) 3( ـــرحمن الخمـــيس-أصـــول الـــدين عن ـــة - دار الـــصميعي- محمـــد بـــن عبـــد ال  المملكـــة العربي

  . ٢٠٨ص  -السعودية



 ١٢

vvvv﴾ و ، فيــه إثبــات الربوبيــة واألســماء والــصفات﴿y�xy�xy�xy�x﴾ ات األلوهيــة واألســماء فيــه إثبــ
  )١(.والصفات

  .ولكي تكتمل الفائدة فإني سأعرف أنواع التوحيد الثالثة
  : توحيد الربوبية:أوالً 

  :الربوبية لغةً _ أ
يطلق في اللغة على المالـك، والـسيد، والمـدبر، والمربـي،  من الرب، والرب كلمة الربوبية مأخوذةٌ     
رب :  يف، فقيلضِ  وٕاذا أطلق على غيره أُ  تعالى، إال على اهللاضافٍ  وال يطلق غير م،م، والمنعمي والقَ 
: فرّبنـا جـّل ثنـاؤه : "- رحمه اهللا-)٣(غوية، قال ابن جرير الطبريا من هذه المعاني اللُ وانطالقً  )٢(.كذا

علـيهم مـن نعمـه، والمالـك السيد الذي ال ِشْبه لُه، وال مثل في ُسؤدده، والمصلح أمـر خلقـه بمـا أسـبغ 
  )٤(".الذي له الخلق واألمر 

  
  :توحيد الربوبية اصطالًحا_ ب
 خــالق كــل شــيء ومليكــه، وٕاليــه ه ســبحانه اإلقــرار بأنــ: بمعنــى، بأفعالــه- تعــالى-هــو توحيــد اهللا     

فهو الذي ُيحيي ويميت، وهو الذي يبـسط الـرزق لمـن يـشاء ، ع األمر كله في التصريف والتدبيريرج
يقدر، وهو الذي يرسل الرسل، ويشرّع الّشرائع، لُيحق الحـّق بكلماتـه، وُيقـيم العـدل بـين عبـاده شـرًعا و 

  )٥(. ، وال ُتحيط به العبارةد صيه العَ ُيح وقدًرا إلى غير ذلك مما ال
 من أهـل  ال ريب فيه، وهو الغاية عند كثيرٍ وهذا التوحيد حقٌ : " - رحمه اهللا –قال شارح الطحاوية 

 من الصوفية، وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة مـن بنـي آدم، نظر والكالم وطائفةٌ ال

                                       
عبـد المحـسن بـن حمـد بـن عبـد المحـسن  -االنتصار ألهل السنة والحـديث فـي رد أباطيـل حـسن المـالكي: انظر )1(

 -م٢٠٠٣ -ه١٤٢٤ -١ط - المملكـة العربيـة الـسعودية- الرياض-دار الفضيلة -عباد البدربن عبد اهللا بن حمد ال
  ).١٨٢ -١٨١ص(

  ).١/٣٩٩ (-بن منظور محمد بن مكرم -  لسان العرب:نظرا(2) 
هــ، كـان رأًسـا فـي ٢٢٤هو أبو جعفـر محمـد بـن جريـر بـن يزيـد بـن كثيـر الطبـري، ولـد فـي آمـل بطبرسـتان سـنة  (3)

جـامع البيـان فـي تفـسير : ا في الفقه واإلجماع واإلختالف، وعالمًة في التاريخ، له مؤلفاٌت كثيرٌة، منهـاالتفسير، وٕامامً 
: انظر. هـ، وشيعه عدٌد ال يحصيهم إال اهللا، ودفن في بيته٣١٠القرآن، وأخبار األمم وتاريخهم، توفي في بغداد سنة 

مجموعــة مــن المحققــين بإشــراف : تحقيــق -الــذهبيمــد  شــمس الــدين أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أح-ســير أعــالم النــبالء
  ). ٢٨٢ -١٤/٢٦٧ (-م١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥ - ٣ط - مؤسسة الرسالة-الشيخ شعيب األرناؤوط

 -مؤســـسة الرســـالة -أحمـــد محمـــد شـــاكر:  تحقيـــق-الطبـــري  محمـــد بـــن جريـــر-جـــامع البيـــان فـــي تأويـــل القـــرآن(4) 
  ).١/١٤٢ (-م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠

 المملكـــة العربيـــة -المية واألوقـــاف والـــدعوة واإلرشـــادوزارة الـــشؤون اإلســـ - الـــرزاق عفيفـــي عبـــد-مـــذكرة التوحيـــد )5(
  .بتصرٍف يسيرٍ ) ٢٨_٢٧ص (-هـ١٤٢٠ -١ ط-السعودية
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بل القلوب مفطورة على اإلقرار به أعظم من كونها مفطورة على اإلقرار بغيـره مـن الموجـودات، كمـا 
�©�ª ﴿:قالت الرسل فيما حكى اهللا عنهم �̈§�¦�¥�¤�£ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£﴾)٢(" .)١(  

   :ة توحيد األلوهي:ثانًيا
  :األلوهية لغةً _ أ

 بمعنــى إمــامٌ :  مثــل أي معبــودٌ فعــال بمعنــى مفعــول؛ ألنــه مــألوهٌ وهــو  مــن اإللــه،  مــأخوذةٌ ةاأللوهيــ    
  )٣(.هذِ خِ ت  عند مُ ، فهو إلهٌ ا معبودً ذَ خِ  وكل ما ات ،اا؛ أي معبودً اتخذه إلهً : وألهه به، مؤتمٌ 
  
  :توحيد األلوهية اصطالًحا_ ب

  واإلقـــرار بأنـــه ال أحـــد يـــستحق شـــيًئا مـــن العبـــادة ســـواه،ســـبحانه وتعـــالى بالعبـــادة،إفـــراد اهللا هـــو     
 مــن خلقــه؛ ألنــه وحــده أن ُيعَبــد اهللا ســبحانه وتعــالى وحــده، وال ُيــشَرك معــه فــي عبادتــه أحــدٌ : بمعنــى

 علـى إخـالص العمـل كلـه والتوجـه بـه هللا سـبحانه وتعـالى وحـده دون المستحق ألن يعبـد، وهـو مبنـيٌ 
  )٤(. سواء كان هذا العمل من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارحسواه،

فــدعا كــل رســول أمتــه لعبــادة اهللا  الكتــب، علــيهم بــه الرســل، وأنــزل  اهللا هــو الــذي بعــثتوحيــدهــذا الو 
وهـــو الـــذي مـــن أجلـــه شـــرع ،  الرســـل وأقـــوامهموقعـــت الخـــصومة بـــينومـــن أجـــل هـــذا التوحيـــد ، وحـــده

  .ها بين الموّحدين والمشركينالجهاد، وقامت الحرب على ساق
 فــإن قلــب اِإلنــسان ؛االســتدالل عليــه بتوحيــد الربوبيــةهــو الطريــق الفطــري ِإلثبــات توحيــد اإللهيــة ٕان و 

 بمـــصدر خلقـــه، ومنـــشأ نفعـــه وضـــّره، ثـــم ينتقـــل بعـــد ذلـــك إلـــى الوســـائل التـــي تقربـــه إليـــه، يتعَلـــق أوالً 
 احـتّج اهللا وبـذلك ، لتوحيد اإللهيـةد الربوبية بابٌ حي، فتو  ربهضيه عنه، وتوثق الصالت بينه وبينوتر 

 ﴿ :سـبحانهه، قـال على المشركين، وقّررهم وأرشد رسوله إلـى هـذه الطريقـة، وأمـره أن يـدعو بهـا قومـ
ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢������������²�±�°���®�¬�«²�±�°���®�¬�«²�±�°���®�¬�«²�±�°���®�¬�«�������������¶��� �́³�¶��� �́³�¶��� �́³�¶��� �́³

¼�»�º�¹�¸¼�»�º�¹�¸¼�»�º�¹�¸¼�»�º�¹�¸����Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Ã�Â�Á�À�¿�¾�½Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�������������"�#�$�%�Æ�Å�Ä�"�#�$�%�Æ�Å�Ä�"�#�$�%�Æ�Å�Ä�"�#�$�%�Æ�Å�Ä
   وقـــــــال اهللا عـــــــز وجــــــــل ،)٥(﴾�0������������1�2�3�4�5�61�2�3�4�5�61�2�3�4�5�61�2�3�4�5�6/�.�-�,�+�*�(�0/�.�-�,�+�*�(�0/�.�-�,�+�*�(�0/�.�-�,�+�*�(

                                       
    .١٠:  سورة إبراهيم(1)
 -ناصـر الـدين األلبـاني:  تخـريج-جماعـة مـن العلمـاء: تحقيـق - ابـن أبـي العـز الحنفـي-شرح العقيـدة الطحاويـة (2)

 -هــ١٤٢٦الطبعة المصرية األولى  -)عن مطبوعة المكتب اإلسالمي(سالم للطباعة والنشر التوزيع والترجمة دار ال
   .٧٩ ص – م٢٠٠٥
:  تحقيـق- الـرازي-كـر بـن عبـد القـادر الحنفـي زين الـدين أبـو عبـد اهللا محمـد بـن أبـي ب-مختار الصحاح: انظر (3)

 – ٢٠ ص-م١٩٩٩/ هــ ١٤٢٠، ٥ ط- صـيدا، بيـروت-ذجيـة الـدار النمو - المكتبـة العـصرية-يوسف الشيخ محمـد
  ).١٣/٤٦٧ (-بن منظورمحمد بن مكرم  -ولسان العرب

  . بتصرٍف يسيرٍ ٢٣٣ ص – عثمان جمعة ضميرية -مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية(4) 
  ).٨٩ –٨٤: (سورة المؤمنون (5)



 ١٤


�	�����������������﴿:  أيًضا��������������������	�
��������������������	�
��������������������	�
�������������������������������������������������������������

�²�±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�$�%�&�²�±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�$�%�&�²�±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�$�%�&�²�±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�$�%�&��������������������﴾ )١ ( 
مــا يريـد أن يحميــه، علــى ل، وحمايتـه وتــصرفه فــي هـذه الكــون بتفــرده بالربوبيـة،  اهللا تعـالىفقـد اســتدل

  )٢(. استحقاقه وحده للعبادة، ووجوب إفراده باإللهية
  
  :توحيد األسماء والصفات: لثاً ثا
  يليق بكمالهماء والصفات على وجهٍ من األس �  رسوله لنفسه وأثبته له اهللاهو إثبات كل ما أثبته "

، وتنزيهه عـن كـل مـا ال يليـق بـه،  أو تعطيلٍ  أو تأويلٍ ، ودون تحريفٍ  أو تمثيلٍ وجالله، دون تكييفٍ 
 وجل كما قال اهللا عز:﴿ ��V�U�T�S�R�Q�V�U�T�S�R�Q�V�U�T�S�R�Q�V�U�T�S�R�QWWWW�﴾)فجمع في هذه اآلية بين اإلثبات  )٣

ـــه، فاإلثبـــات فـــي قولـــ فلـــه  ﴾S�R�QS�R�QS�R�QS�R�Q ﴿:  والتنزيـــه فـــي قولـــه﴾W�V�UW�V�UW�V�UW�V�U﴿:هوالتنزي
 ال كاألبـــصار، وهكـــذا ُيقـــال فـــي كـــل مـــا ثبـــت هللا مـــن  ال كاألســـماع، وبـــصرٌ ســـبحانه وتعـــالى ســـمعٌ 
 بـــاباألصـــل فـــي أن  - رحمـــه اهللا-)٥( شـــيخ االســـالم ابـــن تيميـــةوقـــد ذكـــر، )٤(" األســـماء والـــصفات
 إثبـات وطريقـة الـسلف،  أن يوصف اهللا بما وصف به نفسه وبما وصفته به رسـلهاألسماء والصفات

  . وال تعطيلٍ  ومن غير تحريفٍ  وال تمثيلٍ  من الصفات من غير تكييفٍ  اهللاما أثبته

ال فـي أسـمائه : ن غيـر إلحـادٍ وكذلك ينفون عنه ما نفاه عن نفسه مع إثبات ما أثبته مـن الـصفات مـ
 فــأثبتوا هللا الــصفات علــى وجــه ، مجمــلٍ  ونفــيٍ  مفــصلٍ بإثبــاتٍ  واهللا ســبحانه بعــث رســله، وال فــي آياتــه

�����I�I�I�I﴿� :ى تعـال قولـهفأما النفي المجمـل مثـل ،يه والتمثيلالتفصيل ونفوا عنه ما ال يصلح له من التشب

�L�K�J�L�K�J�L�K�J�L�K�JMMMM����R�Q�P�O�NR�Q�P�O�NR�Q�P�O�NR�Q�P�O�N﴾)٦(، تعالى وقوله :﴿ M�L�K�JM�L�K�JM�L�K�JM�L�K�J﴾)٧(.  

                                       
  ).٢٢-٢١: (سورة البقرة (1)
  ).٣٩ -٣٨ص (- عفيفي عبد الرزاق-مذكرة التوحيد: انظر )2(

   .١١: سورة الشورى (3)
 - محمـد بـن إسـماعيل الـصنعاني- شرح الصدور فـي تحـريم رفـع القبـور تطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد ويليه)4(

 المملكـة - الريـاض- مطبعـة سـفير-ر عبد المحسن بن حمد العبـاد البـد: تحقيق-محمد بن علي بن محمد الشوكاني
   .٩ ص -هـ١٤٢٤ -١ط -العربية السعودية

اإلمـام العالمـة الحـافظ الناقـد هو تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم الحراني ابن تيميـة،  (5)
كـان مـن بحـور العلـم ومـن األذكيـاء المعـدودين هــ، ٦٦١سـنة بحـران ولـد ، الفقيه المجتهد المفسر البارع شـيخ اإلسـالم

، تــوفي وهــو محبــوٌس فــي قلعــة  أثنــى عليــه الموافــق والمخــالف وقــد،عان الكبــار والكرمــاء األجــوادوالزهــاد األفــراد والــشج
 صــالح -، والــوافي بالوفيــات)٤/١٩٢ (- الــذهبي-تــذكرة الحفــاظ: هـــ، انظــر٧٢٨دمــشٍق فــي شــهر ذي القعــدة ســنة 

  ).٧/١١ (-الدين خليل بن أيبك الصفدي
  ) .٤–٣: (سورة اإلخالص (6)
   .٦٥: سورة مريم (7)



 ١٥

����������������﴿:   ذكر من أسمائه وصفاته ما أنزله في محكم آياته كقوله سبحانهاإلثبات المفصل فإنه وأما

\�[�\�[�\�[�\�[� ﴿: وقولــــــه، )٢(﴾E�D�C�B�AE�D�C�B�AE�D�C�B�AE�D�C�B�A������������G�FG�FG�FG�F ﴿:  وقولــــــه)١(﴾��....������������������������������������
  فـــي �إلـــى أمثـــال هـــذه اآليـــات واألحاديـــث الثابتـــة عـــن النبـــي ، )٤(﴾�������������������� ﴿ ،)٣(﴾ ̂̂̂^

ن فـــي ذلـــك مـــن إثبـــات ذاتـــه وصـــفاته علـــى وجـــه التفـــصيل وٕاثبـــات أســـماء الـــرب تعـــالى وصـــفاته فـــإ
وحدانيتـــه بنفـــي التمثيـــل مـــا هـــدى اهللا بـــه عبـــاده إلـــى ســـواء الـــسبيل فهـــذه طريقـــة الرســـل صـــلوات اهللا 

  )٥( .وسالمه عليهم أجمعين
  .وكل ذلك من إثباٍت ونفٍي وٕاجماٍل وتفصيٍل وفق ما ورد في كتاب اهللا تعالى

  
  :لتوحيد الثالثةالعالقة بين أنواع ا

ــاا مــع بعــضها الــبعض ارتباًطــأنــواع التوحيــد مرتبطــةٌ        واألســماء والــصفات فتوحيــد الربوبيــة، متيًن
 وجب عليه اإلقرار بتوحيد األلوهية، فمن عرف أن اهللا هو ، فمن أقر بهما لتوحيد األلوهيةانمستلزم

 وتوحيـد األلوهيـة ،يعبده وحده ال شريك له؛ وجب عليه أن  وأنه سميًعا بصيًرا رقيًباربه وخالقه ورازقه
، فـال بـد أن عبـد اهللا وحـده ولـم يـشرك معـه أحـًدامتضمن لتوحيدي الربوبية واألسماء والصفات، فمن 

بــل ويتعــرف  لــه األســماء الحــسنى والــصفات العلــى؛ا أنــه ربــه وخالقــه ومــدبر أمــوره، وأن يكــون معتقــدً 
وصــفاته، فــأنواع التوحيــد الثالثــة متالزمــة مــع بعــضها علــى ربــه أكثــر ويتقــرب منــه بمعرفتــه ألســمائه 

  .البعض
 التوحيـد الـذي يمنـع صـاحبه مـن القتـل واألسـر فـي الـدنيا، ومـن عـذاب النـار االعبد ال يكون موحـدً  و "

، المجيــب الــدعاء عنــد االق الــرازق، المــدبر لألمــور جميًعــفــي اآلخــرة بمجــرد اعتقــاده أن اهللا هــو الخــ
�ª�°���®�¬�«�ª�°���®�¬�«�ª�°���®�¬�«�ª»�¬�®���°�﴿ :وحيــد كــان يقــر بــه المــشركون، قــال تعــالىاالضــطرار، ألن هــذا الت

���Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²�±���Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²�±���Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²�±���Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²�±

����فهــــم مــــع إقــــرارهم بجميــــع ، )��������Æ�Å�Ä�Ã�Â��������Æ�Å�Ä�Ã�Â��������Æ�Å�Ä�Ã�Â��������Æ�Å�Ä�Ã�Â﴾)٧﴿: وقــــال تعــــالى، ٦((﴾

                                       
   .٢٥٥: سورة البقرة (1)
  ) .٢-١: (سورة اإلخالص (2)
   .٢: سورة التحريم (3)
   .٥٤: سورة الروم (4)
عبد الرحمن بـن : تحقيق - بن عبد الحليم بن تيمية الحراني تقي الدين أبو العباس أحمد- مجموع الفتاوى:نظرا )5(

ـــن قاســـم ـــشريف-محمـــد ب ـــك فهـــد لطباعـــة المـــصحف ال ـــة المدي- مجمـــع المل ـــة النبوي ـــة الـــسعودية-ن  - المملكـــة العربي
  .)٧-٣/  ٣ (-م١٩٩٥/هـ١٤١٦
   .٣١: سورة يونس (6)
   .٨٧: سورة الزخرف (7)



 ١٦

 بقتـالهم، � في هذه األمور، لـم يـدخلوا بـذلك فـي اإلسـالم، وأمـر النبـي ذلك، واعترافهم بأن اهللا واحدٌ 
هــو الغايــة مــن بعثــه   مــن اإلتيــان بتوحيــد اإللهيــة الــذي مــع اإلقــرار بتوحيــد الربوبيــةك فإنــه ال بــد ولــذل

الرســل علــيهم الــصالة والــسالم، والــذي مــن أجلــه خلــق اهللا الخلــق، وجعــل الجنــة والنــار، وفــرق النــاس 
  )١(. "إلى سعداء وأشقياء

  
_  )٢(الــشيخ حــافظ الحكمــيقــال ألخــرى ع التوحيــد اا األســماء والــصفات بــأنو وعــن عالقــة توحيــد    

ا لجميـع ا مـدبرً ا متصرفً ا مالكً ا رازقً ا للعبادة إال من كان خالقً ا مستحقً فإنه ال يكون إلهً  " :_رحمه اهللا 
ا عمـا غنًيـ، ا عـن كـل نقـصٍ  منزًهـا بكـل كمـالٍ ا موصـوفً ا حكيًمـا عليًمـا بـصيرً ا سـميعً ا قيوًمـاألمور حًيـ

ا ال معقــب لحكمــه وال راد لقــضائه وال يعجــزه شــيء فــي  مختــارً فــاعالً ، ا إليــه كــل مــا عــداهمفتقــرً ، ســواه
وال تخفــى عليــه ،  فــي الــسماوات وال فــي األرضالــسماوات وال فــي األرض وال يعــزب عنــه مثقــال ذرةٍ 

ق العبادة فكذلك ال يستح.  ال تنبغي إال له وال يشركه فيها غيره-عز وجل-وهذه صفات اهللا ، خافيةٌ 
 ا بـالخلق واإلنـشاء والبـدء واإلعـادة ال يـشركه فـي ذلـك أحـدٌ فحيـث كـان متفـردً ، إال هو وال تجوز لغيـره

  )٣(." ال يشرك معه في عبادته أحد، سواه وجب إفراده بالعبادة دون من
  

 يًماسان فــي المعنــى، ويكــون أحــدهما قــ؛ فيفترقــ بعــضهما الــبعضران مــعكَ ذْ  ُيــوالربوبيــة واأللوهيــة تــارةً 
ـــه تعـــالى  ؛)٤(﴾�t�s�r�q�pt�s�r�q�pt�s�r�q�pt�s�r�q�p������������w�v�uw�v�uw�v�uw�v�u������������y�xy�xy�xy�x ﴿: لآلخـــر؛ كمـــا قـــال فـــي قول

  سـبحانه هـو أنـهه، ويكون معنـى اإللـهذا الكونمتصرف في الالخالق فيكون معنى الرب هو المالك 
ن يْ َكــلَ  فــي المعنــى؛ كمــا فــي قــول المَ تفقــانأحــدهما مفــرًدا عــن اآلخــر، فير كَ ذْ  ُيــ، وتــارةً المعبــود بحــق

�º�¹�»�º�¹�»�º�¹�»�º�¹«�﴿: قولـه تعـالى مـن إلهـك وخالقـك؟ وكمـا فـي: مـن ربـك؟ ومعنـاه:  في القبـرد دفنه بعللميت

                                       
عمـادة البحـث العلمـي  -رحيلـي حمـود بـن أحمـد بـن فـرج ال-منهج القرآن الكريم في دعـوة المـشركين إلـى اإلسـالم (1)

  ).٩٣ -٩٢/ ١  (-م٢٠٠٤ -هـ١٤٢٤ -١ ط-ية السعودية المملكة العرب- المدينة المنورة-بالجامعة اإلسالمية

هــ، ١٣٤٢، ولـد سـنة لمملكـة العربيـة الـسعوديةالشيخ العالمة حافظ بن أحمد بن علـي الحكمـي أحـد علمـاء اهو  (2)
أعــالم : كـان عميــق الفهــم ســريع الحفـظ، وكــان لــه أثــٌر كبيــٌر فـي نــشر عقيــدة الــسلف، ولــه الكثيـر مــن المؤلفــات؛ منهــا

، تــوفي بمكــة إثــر فــي أحــوال األســانيد والمتــون اللؤلــؤ المكنــونالعتقــاد الطائفــة الناجيــة المنــصورة، و  منــشورةالــسنة ال
 معــارج القبــول بــشرح ســلم الوصــول إلــى علــم األصــول: هـــ، انظــر١٣٧٧مــرٍض ألــم بــه بعــد أداء مناســك الحــج ســنة 

 - هـ١٤١٠ -١ ط- الدمام– ابن القيم  دار -عمر بن محمود أبو عمر: تحقيق -بن علي الحكميحافظ بن أحمد -
  ).٢٦ -١/١١ (-م١٩٩٠
  .)٣٩٤ –٣٩٣ /٢ (-معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول (3)
  ).٣ -١(سورة الناس  (4)



 ١٧

 فالربوبيـــــــة فـــــــي هـــــــذه اآليـــــــات هـــــــي ،)٢(﴾G�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�AG�F�E�D�C�B�A ﴿: ، وقولــــــه)١(﴾�¼�½¼�½¼�½¼�½
  )٣(.اإللهية

  . سورة الزخرفمظاهر التوحيد في: المطلب الثالث
ًة علــى التوحيــد ي الــسورة دالــ اآليــات التــي وردت فــ،د بمظــاهر التوحيــد فــي ســورة الزخــرفنقــص    
  .)ربوبية، وألوهية، وأسماء وصفات(أنواعه ب
  

  .مظاهر توحيد الربوبية: المسألة األولى
 واإلقرار بأنه خالق كل شيء ومليكـه، ،توحيد اهللا بأفعاله:  هو  أن توحيد الربوبيةمر معنا سابًقا    

   )٤(.وٕاليه يرجع األمر كله في التصريف والتدبير
 : سورة الزخـرف علـى توحيـد الربوبيـة ظـاهرٌة فـي عـدة آيـاٍت، ومـن هـذه اآليـات قولـه اهللا تعـالىوداللةٌ 

﴿±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�������������¶��� �́³�²�¶��� �́³�²�¶��� �́³�²�¶��� �́³�²

¾�½�¼�»�º�¹�¸¾�½�¼�»�º�¹�¸¾�½�¼�»�º�¹�¸¾�½�¼�»�º�¹�¸�������������L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A
N�MN�MN�MN�M������������Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�OZ�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�OZ�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�OZ�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O���﴾.   

نجمــل مظــاهر الربوبيــة فيهــا فــي ويمكــن أن ، طــق بتوحيــد اهللا تعــالى فــي ربوبيتــههــذه اآليــات كلهــا تن
  :النقاط اآلتية

: تاهللا لئن سألت المشركين � :يقول اهللا تعالى للنبي محمد ، حيث خلق اهللا للسماوات واألرض -١
ـــأن الخـــال ـــسماوات واألرض؟ ألجـــابوا ب ـــذي خلـــق ال ـــهمـــن ال ، وهـــذا ق لهمـــا هـــو اهللا وحـــده ال شـــريك ل

، وذلـك أنهـم يقـرون أن الخـالق الموجـد  فـي أمـرهمحيث أنه يدل علـى تناقـضهم على قريش، احتجاجٌ 
،  ويتخــذونها آلهــةا، أصــنامً  مــن دونــهلهــم وللــسماوات واألرض هــو اهللا تعــالى، وهــم مــع ذلــك يعبــدون

، وأمـا اهللا تعـالى فهـو الموصـوف بالقـدرة التامـة علـى خلـق جميـع  شـيءٍ  علـىغيـر قـادرةٍ  وهي عـاجزةٌ 
  )٥(.نيْ ، لتميزه بالقوة والعلم الكاملَ الممكنات

 ومـسالك، فـاهللا تعـالى لمـا خلـق األرض جعلهـا ممهـدًة منبـسطًة حتـى بسط األرض وجعلهـا طرقًـا -٢
َيــْسُهل االســتقرار عليهــا، وجعــل فيهــا الطــرق والمــسالك حتــى يــسير فيهــا اإلنــسان ويــسعى إلــى رزقــه 

 . وييسرٍ ويصل إلى مطلوبه بسهولةٍ 

                                       
   .١٦٤: سورة األنعام (1)
   .٣٠: سورة فصلت (2)
  ).٣٣ -٣٢ص ( - صالح الفوزان-اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد:  انظر(3)
   .١٢ص :نظرا (4)
 _٢٣٥٥/ ٣( -هــــ١٤٢٢ -١ ط- دمـــشق–دار الفكـــر -وهبـــة بـــن مـــصطفى الزحيلـــي - التفـــسير الوســـيط:نظـــرا(5) 

٢٣٥٦(.  



 ١٨

اء الميتــة بهــذا المطــر، فــاهللا أنــزل المــاء بمقــدار إنــزال المطــر مــن الــسماء وٕاحيــاء األرض الجــدب -٣
مـع الطوفــان، ولـم يجعلــه قلـيًال بحيــث ال  � كمــا هـو حــال قـوم نــوح يــه، فلـم يجعلــه عـذاًباحاجتنـا إل

حيـا هـذه ألرض، وكـذلك فـإن اهللا تعـالى كمـا أ أحيـا بـه هـذه ابـل جعلـه غيثًـاينبت مع النبـات والـزرع، 
  )١(. يحيينا بعد موتنا ال محالة للعرض عليه يوم القيامة فإنه سوفاألرض بعد أن كانت ميتةً 

 
 مــن النبــات والــزروع والثمــار، والحيوانــات واإلنــسان وغيــر  جميــع األنــواعأيخلــق األزواج كلهــا،  -٤

  .ذلك من مخلوقات اهللا تعالى
 
سان خلق وسائل الركوب والحمل، من السفن في البحر، واألنعام في البر، مما يـسهل علـى اإلنـ -٥

  . إلى آخرٍ في تنقله وسعيه من مكانٍ 
  

��﴿ :ومـــن مظـــاهر الربوبيـــة الـــواردة فـــي ســـورة الزخـــرف؛ خلـــق العـــرش، قـــال اهللا عـــز وجـــل��������������
���� �!�"�#�$���� �!�"�#�$���� �!�"�#�$� جــاءت هــذه اآليــة فــي ســياق الــرد علــى مــن زعــم هللا  حيــث﴾��$�#�"�!� ���

ات واألرض  ســبحانه وهــو الــذي خلــق الــسمو ، فكيــف يكــون لــه ولــدٌ  نفــسه عــن ذلــك ينــزهاهللافــ ،)٢(الولــد
  )٣(."  ألنها أعظم المخلوقات؛خص اهللا السماوات واألرض والعرش "ولقد      ، والعرش
  . من مظاهر الربوبية له سبحانهساطعٌ   من مخلوقات اهللا تعالى، ومظهرٌ  عظيمٌ خلقٌ  العرش
¬�®���°�±��³�²´�¬�®���°�±��³�²´�¬�®���°�±��³�²´�¬�®���°�±��³�²´��﴿: كر العرش في مواضع أخـرى مـن القـرآن، منهـا قولـه تعـالىوقد ذُ 

�º�¹� �̧¶���º�¹� �̧¶���º�¹� �̧¶���º�¹� ���Z�Y�X�W�V�U�T�Z�Y�X�W�V�U�T�Z�Y�X�W�V�U�T�Z�Y�X�W�V�U�T﴿:  ، وقوله تعالى) ٤( ﴾����«�¼�½�¾«�¼�½�¾«�¼�½�¾«�¼�½�¾��¶̧�

c�b�a� �̀_� �̂]�\�[c�b�a� �̀_� �̂]�\�[c�b�a� �̀_� �̂]�\�[c�b�a� �̀_� �̂]�\�[﴾)٥(.  
 أن رسـول اهللا  رضـي اهللا عنهمـا؛ابـن عبـاسٍ ، منها حـديث  كثيرةٌ ودل عليه من السنة النبوية أحاديثٌ 

، َال ِإَلـَه ِإال اللـُه َرب الَعـْرِش الَعِظـيِم، َال َال ِإَلـَه ِإال اللـُه الَعِظـيُم الَحِلـيمُ " : الكـرب  كان يقول عند �
  )٦(". ِإَلَه ِإال اللُه َرب السَمَواِت َوَرب اَألْرِض، َوَرب الَعْرِش الَكِريمِ 

                                       
  ).٥٧٣ -٢١/٥٧٢ (- ابن جرير الطبري-جامع البيان في تأويل القرآن: انظر (1)
  .ة في المبحث الثاني من هذا الفصلسأتكلم عن هذه المسأل  (2)

  . )٣/٢٣٧٦(التفسير الوسيط  (3)
   .١٢٩: سورة التوبة (4)
   .٧: سورة هود (5)
 -  وصحيح مسلم-)٨/٧٥ (-)٦٣٤٦( حديث رقم - باب الدعاء عند الكرب- كتاب الدعوات-صحيح البخاري (6)

  ).٤/٢٠٩٢ (-)٢٧٣٠( حديث رقم - باب دعاء الكرب-كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار



 ١٩

َكَتــَب : "  يقــول� ســمعت رســول اهللا : قــال رضــي اهللا عنهمــا عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاصوحــديث
ــَق الــسَماَواِت َواْألَْرَض  ــَل َأْن َيْخُل ــِق َقْب ــاِديَر اْلَخَالِئ ــالَ اُهللا َمَق ــَف َســَنٍة، َق ــِسيَن أَْل ــى :  ِبَخْم َوَعْرُشــُه َعَل

  )١(."ْلَماءِ ا
   :العرش لغةً  معنى -

  )٣( ". مبنيٍ  في شيءٍ ، يدل على ارتفاعٍ  واحدٌ  صحيحٌ العين والراء والشين أصلٌ : " )٢(قال ابن فارس
ــْرُش  ــُر َيــَتَألَأل مــن نــوِر الَجبــاِر تعــالى، ويطلــق علــى : الَع َعــْرُش اِهللا تعــالى، وال ُيَحــد، أو يــاقوٌت أْحَم

، وِقواُم األمِر، ودل على أنه سـرير الملـك قولـه تعـالى عـن سـرير ملكـة سـبأَسرِ  ير الَمِلِك، والِعز:﴿��A�A�A�A

K�J�I�H�G�F�E�D�C�BK�J�I�H�G�F�E�D�C�BK�J�I�H�G�F�E�D�C�BK�J�I�H�G�F�E�D�C�B﴾)٥(.)٤(  
  
  :العرش اصطالًحا معنى -

 ذو قــوائم تحملــه المالئكــة وهـو كالقبــة علــى العــالم، وهــو هـو ســريرٌ : " - رحمــه اهللا-)٦(قـال ابــن كثيــرٍ 
  )٧(".سقف المخلوقات

                                       
  ).٤/٢٠٤٤ (-)٢٦٥٣( حديث رقم -م وموسى عليهما السالم باب حجاج آد- كتاب القدر-صحيح مسلم (1)
أصـله و  هــ،٣٢٩ ولـد سـنة ،، مـن أئمـة اللغـة واألدبأحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازّي، أبـو الحـسينهو  (2)

ه إلـى ، كـان شـافعًيا فقيًهـا ثـم انتقـل فـي آخـر عمـر ، وٕاليهـا نـسبتهن، ثـم انتقـل إلـى الـريّ  فـي همـذامن قزوين، وأقام مـدةً 
: هـــ، انظــر٣٩٥مقــاييس اللغـة، وحليــة الفقهــاء، وتــوفي فـي الــري ســنة : مـذهب مالــك، ولــه العديــد مـن المؤلفــات؛ منهــا

الـدين بـن محمـود بـن محمـد بـن علـي  خيـر -، واألعالم)١٨٣ -٧/١٨١ (- صالح الدين الصفدي-الوافي بالوفيات
  ).١/١٩٣ (-م٢٠٠٢-١٥ط  - دار العلم للماليين-لزركليبن فارس، ا

دار  -عبــد الــسالم محمــد هــارون: تحقيــق - أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء القزوينــي الــرازي-معجــم مقــاييس اللغــة(3) 
  ).٤/٢٦٤(-م١٩٧٩ -هـ١٣٩٩ -الفكر
   .٢٣: سورة النمل (4)
  ).٦/٣١٣ (- ابن منظور-، ولسان العرب٥٩٧ ص- الفيروزآبادي-القاموس المحيط: انظر (5)
كثيــٍر القرشـي الدمــشقي، عمــاد الــدين أبـو الفــداء، الحــافظ المـؤرخ الفقيــه المفــسر، ولــد هـو اســماعيل بــن عمـر بــن  (6)
هـــ أو بعــدها بيــسيٍر فــي قريــٍة مــن أعمــال بــصرى الــشام، رحــل فــي طلــب العلــم ولــه عــدة مــصنفات تناقلهــا ٧٠٠ســنة 

الــدرر : هـــ، انظــر٧٧٤تفــسير القــرآن العظــيم، والبدايــة والنهايــة، وتــوفي بدمــشق فــي شــهر شــعبان ســنة : النــاس، منهــا
 - محمـد عبـد المعيـد ضـان:تحقيـق ومراقبـة -ن حجـر العـسقالنيبـ أحمـد بـن علـي -الكامنة فـي أعيـان المائـة الثامنـة

 -، واألعــالم)٤٤٦ -١/٤٤٥( -م١٩٧٢ هـــ،١٣٩٢ -٢ط  - الهنــد، صــيدر ابــاد-ة المعــارف العثمانيــة مجلــس دائــر 
  ).   ١/٣٢٠ (-الرزكلي
دار هجـر  -عبـد اهللا بـن عبـد المحـسن التركـي: تحقيـق -و الفداء إسماعيل بن عمر بن كثيـرأب -البداية والنهاية (7)

  ).١/٢٠ (-م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤: سنة النشر -م١٩٩٧ -هـ١٤١٨، ١ ط-للطباعة والنشر والتوزيع واإلعالن



 ٢٠

 وأقاويل أهل التفسير على أن العـرش هـو الـسرير، وأنـه جـسمٌ : " - رحمه اهللا-)١(وقال اإلمام البيهقي
، خلقه اهللا تعـالى وأمـر مالئكتـه بحملـه وتعبـدهم بتعظيمـه والطـواف بـه، كمـا خلـق فـي األرض مجسمٌ 
  )٢(".ا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصالة بيتً 
   ،)٣(﴾�z�y|�{�z�y|�{�z�y|�{�z�y}�| ﴿: أنه استوى على عرشه، فقال سبحانه في كتابهاهللا سبحانه أخبرناو 

  )٤(. "الرحمن على عرشه ارتفع وعال: يقول تعالى ذكره: " -رحمه اهللا -قال الطبري
: لألو ا:  أن الــسلف يفــسرون االســتواء بأربعــة معـــاني- رحمـــه اهللا-)٥(ذكــر الــشيخ ابــن عثيمــينوقــد 

  )٦(.استقر: والرابع. صعد: ارتفع، والثالث: عال، والثاني
، والمخلوقـات  إليـه؛ فـإن العـرش مخلـوقٌ  محتـاجٌ - سـبحانه–ء اهللا على عرشه ال يلزم منـه أنـه واستوا
  .، واهللا يفعل ما يشاء كما يشاء، بعلمه وحكمته- سبحانه– إليه  مفتقرةٌ جميًعا

ا إلــى مــا  مــن أن يكــون محتاًجــواســتواؤه وعلــوه علــى عرشــه ســالمٌ : " - رحمــه اهللا-)٧(قــال ابــن القــيم
 فهو الغنى عن العـرش وعـن ، وحملته محتاجون إليه، إليه بل العرش محتاجٌ ؛يحمله أو يستوي عليه

                                       
ن ســنة هــو أحمــد بــن الحــسين بــن علــي بــن موســى، أبــو بكــٍر البيهقــي الخراســاني الــشافعي، ولــد فــي شــهر شــعبا (1)
األسـماء والـصفات، : هـ، كان حافًظا ثبًتا فقيًها عالمـًة، بـورك فـي علمـه، وقـد صـنف الكثيـر مـن المؤلفـات؛ مثـل٣٨٤

سـير أعـالم : هـ ودفن في مدينة بيهق، انظـر٤٨٥ودالئل النبوة، وشعب اإليمان، توفي في شهر جمادى األولى سنة 
ـــبالء ـــذهبي-الن ـــا)١٦٩ -١٨/١٦٣ (- ال ـــك الـــصفدي-ت، والـــوافي بالوفي ـــل بـــن أيب ـــدين خلي  -٦/٢١٩ (- صـــالح ال
٢٢٠.(  
:  حققـه وخـرج أحاديثـه وعلـق عليـه- أحمد بن الحسين بن علـي بـن موسـى أبـو بكـر البيهقـي-األسماء والصفات (2)

 – المملكـة العربيـة الـسعودية- جـدة-مكتبـة الـسوادي - مقبل بن هادي الـوادعي:قدم له -عبد اهللا بن محمد الحاشدي
  .)٢/٢٧٢ (-م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ -١ط
   .٥: سورة طه )2(

  ).١٨/٢٧٠ (-جامع البيان في تأويل القرآن (4)
هــ فـي مدينـة عنيـزة بالقـصيم، ١٣٤٧ بن عثيمين، مـن بنـي تمـيٍم، ولـد سـنة  محمد بن صالح بن محمدهو الشيخ (5)

: لـه مؤلفـاٌت كثيـرٌة؛ منهـاأمـضى حياتـه فـي طلـب العلـم وتعليمـه، وكـان يلقـى الـدروس فـي الحـرمين المكـي والمـدني، و 
، توفي إثر مـرٍض عـضاٍل ألـم بـه سـنة  عقيدة أهل السنة والجماعة، والقواعد المثلى في صفات اهللا وأسمائه الحسنى

 عبـد المحـسن بـن -الشيخ محمد بن عثيمين مـن العلمـاء الربـانيين: هـ، وُصِلَي عليه في المسجد الحرام، انظر١٤٢١
  ).١٩ -٥ص (-هـ١٤٢٢، ١ط  -النرجس مطبعة -حمد العباد البدر

 دار ابــن -ســعد فــواز الــصميل: تحقيــق - بــن محمــد العثيمــين محمــد بــن صــالح-شــرح العقيــدة الواســطية :انظــر (6)
   .٣٧٥ ص-هـ١٤١٩، ٥ط - الرياض، المملكة العربية السعودية-الجوزي
، المعــروف بــابن قــيم  شــمس الــدين، أبــو عبــد اهللا، الحنبلــي الدمــشقيّ أبــي بكــر بــن أيــوب بــن ســعدمحمــد بــن هــو  (7)

 وغلـب عليــه ،ا بـالخالف ومـذاهب الـسلفكـان جـرئ الجنــان واسـع العلـم عارفًـهــ، ٦٩١الجوزيـة، ولـد فـي دمـشق سـنة 
 ابن  وهو الذي هذب كتب، من أقواله بل ينتصر له في جميع ذلك ال يخرج عن شئٍ يكادابن تيمية حتى شيخه حب 
ــه الكثيــر مــن ال ونــشر علمــهتيميــة زاد المعــاد فــي هــدى خيــر العبــاد، وٕاعــالم المــوقعين عــن رب : مــصنفات؛ منهــا، ل



 ٢١

 وال ، وال غيــره، وال حاجــة إلــى عــرش، ال يــشوبه حــصرٌ  وعلــوٌ حملتــه وعــن كــل مــا ســواه فهــو اســتواءٌ 
 ولــم يكــن بــه حاجــة إليــه وهــو الغنــي ، بــل كــان ســبحانه وال عــرش؛ بــه ســبحانه وتعــالىإحاطــة شــيءٍ 

 إلــى الحميــد بــل اســتواؤه علــى عرشــه واســتيالؤه علــى خلقــه مــن موجبــات ملكــه وقهــره مــن غيــر حاجــةٍ 
  )١( ". ما وال غيره بوجهٍ عرشٍ 

اعتمـد   أو مالمـٌس للعـرشنه سـبحاأنـهال ُيْفَهم من استواء اهللا على عرشه ؛ وهو أنه  بسيطٌ وهنا تنبيهٌ 
 ى عرشـه بـال كيـف كمـا أخبـر بذاتـه علـ مـستوٍ فـاهللا، ه فـي وصـففـإن كـل ذلـك ممتنـعٌ عليه أو طابقـه؛ 

  )٢(.عن نفسه
�﴿: ومــن اآليــات التــي تــدل علــى ربوبيــة اهللا فــي ســورة الزخــرف قولــه تعــالى �̈§�¦�¥�¤� �̈§�¦�¥�¤� �̈§�¦�¥�¤� �̈§�¦�¥�¤

±�°���®�¬�«�ª�©±�°���®�¬�«�ª�©±�°���®�¬�«�ª�©±�°���®�¬�«�ª�©²²²²﴾ ، اهللا تعالى في نهاية السورةقالوكذلك   :﴿�Â�Â�Â�Â����
����������Æ�Å�Ä�Ã����������Æ�Å�Ä�Ã����������Æ�Å�Ä�Ã����������Æ�Å�Ä�Ã﴾ ون بأن اهللا تعالى هو ، ويؤمنفهؤالء المشركون يؤمنون باهللا

 اإليمـان  يكفـيفإنـه ال  فكمـا أسـلفنا،النـار ألنهـم عبـدوا غيـر اهللا، ولكـنهم اسـتحقوا دخـول الذي خلقهـم
ال و، و بتوحيــد الربوبيــة، بــل البــد معــه مــن توحيــد األلوهيــة، فــال يعبــد إال اهللا تعــالى، وال يــدعى إال هــ

  .يستعان ويستغاث إال به سبحانه
لجميـع المخلوقـات فهـو رب  فاسـم الـرب لـه الجمـع الجـامع      "  :- رحمـه اهللا-قال العالمة ابن القـيم    

 عـن ربوبيتـه وكـل مـن فـي الـسموات واألرض عبـد لـه  وخالقه، والقادر عليه ال يخـرج شـيءٌ كل شيءٍ 
ــو هــه و وبيـــة، وافترفــوا بــصفة اإللهيـــة فألفــي قبــضته وتحــت قهـــره، فــاجتمعوا بــصفة الرب ده الـــسعداء، ح

 بأنــه اهللا الــذي ال إلــه إال هــو، الــذي ال تنبغــي العبــادة، والتوكيــل، والرجــاء، والخــوف اوأقــروا لــه طوًعــ
افتـرق النـاس وصـاروا فـريقين وهنـا  والحب، واإلنابـة واإلخبـات، والخـشية، والتـذلل، والخـضوع إال لـه،

 موحدين في الجنة، فاإللهية هي التي فرقتهم، كما أن الربوبية هـي اسعير، وفريقً ا مشركين في الفريقً 
  )٣(." التي جمعتهم

  
  
  
  

                                                                                                                
 - ابـــن حجـــر العـــسقالني-الـــدرر الكامنـــة فـــي أعيـــان المائـــة الثامنـــة:  انظـــرهــــ،٧٥١العـــالمين، تـــوفي بدمـــشق ســـنة 

  ).٦/٥٦ (-الزركلي -، واألعالم)١٩٧ -٢/١٩٥ (- صالح الدين الصفدي-، والوافي بالوفيات)١٤٠ -٥/١٣٧(
  ).٤/١٣٦ (-بدائع الفوائد (1)
عــواد عبــد اهللا : تحقيــق - ابــن قــيم الجوزيــة- علــى غــزو المعطلــة والجهميــةاجتمــاع الجيــوش اإلســالمية: انظــر (2)

  ).٢/١٩٧( -م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٨، ١ط - الرياض–مطابع الفرزدق التجارية -المعتق
 -محمد المعتصم باهللا البغدادي:  تحقيق-لجوزيةابن قيم ا -مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وٕاياك نستعين  (3)

  .) ١/٥٨ (-م١٩٩٦ -هـ١٤١٦ - بيروت–دار الكتاب العربي



 ٢٢

  .مظاهر توحيد األلوهية: المسألة الثانية
فــال ُينــذر إال لــه، وال تُقــرب  )١ ( "هــو إفــراد اهللا بالعبــادة  ":ا أن توحيــد األلوهيــة هــومعنــا ســابقً مــر     

  . إال به، وال ُيتوكل إال عليه ويستغاثعان، وال ُيستإال هوال ُيدعى القرابين إال إليه، و 

  :مل مظاهر توحيد األلوهية في سورة الزخرف في النقاط اآلتيةجْ وسوف أُ 
�Z�Y�X�W�V�[�Z�Y�X�W�V�[�Z�Y�X�W�V�[�Z�Y�X�W�V]�﴿:  األمــــر بعبــــادة اهللا وحــــده، حيــــث قــــال اهللا عــــز وجــــل فــــي الــــسورة-١

�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�����p�o�n�m�l�k�j�i��p�o�n�m�l�k�j�i��p�o�n�m�l�k�j�i��p�o�n�m�l�k�j�i�
s�r�qs�r�qs�r�qs�r�q﴾.  

اتقـوا ربكـم أيهـا النـاس بطاعتـه، وخـافوه "  :سـرائيلإبنـي ل قـال �ن عيسى أمن هذه اآليات اهد الش
باجتناب معاصيه، وأطيعون فيما أمرتكم به من اتقاء اهللا واتباع أمره، وقبول نصيحتي لكـم، فـإن اهللا 

 وحــده، ال ا، فاعبــدوهالــذي يــستوجب علينــا إفــراده باأللوهيــة وٕاخــالص الطاعــة لــه، ربــي وربكــم جميًعــ
  )٢(." سواه ا، فإنه ال يصلح، وال ينبغي أن ُيعبد شيءٌ تشكروا معه في عبادته شيئً 

  
� ﴿: ، وهــذا ورد فــي قولــه تعــالى مــن الــسورة ألوهيــة اهللا فــي الــسماء واألرض-٢�����������������������������������

فـــي تفـــسير  - رحمـــه اهللا-)٣( الـــسعدي عبـــد الـــرحمنقـــال الـــشيخ ﴾�����������¡�¢�£����������¡�¢�£����������¡�¢�£����������¡�¢�£
يخبــــر تعــــالى، أنــــه وحــــده المــــألوه المعبــــود فــــي الــــسماوات واألرض فأهــــل الــــسماوات كلهــــم،  ": اآليــــة

له، كما قال اهللا لجالله، ويفتقرون لكماوالمؤمنون من أهل األرض، يعبدونه، ويعظمونه، ويخضعون 

�	��������������﴿ :عــــــــز وجــــــــل�������������������������������	�
�������������������������������	�
�������������������������������	�
�����������������﴾)٤(، 
ـــال أيـــضاً  ��c�b�a﴿: وق �̀_�c�b�a� �̀_�c�b�a� �̀_�c�b�a� �̀_i�h�g�f�e�di�h�g�f�e�di�h�g�f�e�di�h�g�f�e�d﴾)فهـــو تعـــالى المـــألوه  )٥

�d�c�b�d�c�b�d�c�b�d�c�b﴿: وهــذه كقولــه تعــالى. المعبــود، الــذي يألهــه الخالئــق كلهــم، طــائعين مختــارين، وكــارهين

                                       
   .١٣ ص:نظرا (1)

  ) .٦٣٦ –٢١/٦٣٥( -الطبري  محمد بن جرير-جامع البيان في تأويل القرآن (2)
   ولــد فـــي مدينــة عنيـــزة،عبــد الـــرحمن بــن ناصـــر بــن عبـــد اهللا آل ســعدي الناصـــري التميمــي الحنبلـــي  الـــشيخهــو (3)

ــم منــذ صــغره علــى كثيــر مــن ١٣٠٧بالقــصيم ســنة  هـــ، حفــظ القــرآن وهــو فــي الحاديــة عــشرة مــن عمــره، وطلــب العل
بـه فـي التفـسير وهـو االعلماء، حتى جلس للتدريس وهو في الثالثة والعشرين من عمره، ولـه مؤلفـات كثيـرة؛ أشـهرها كت

ســنة   جمــادى اآلخــرة٢٢ الخمــيس الموافــق يــومن، تــوفي بمــرض ألــَم بــه تفــسير الكــريم الــرحمن فــي تفــسير كــالم المنــا
دار  -محمــد بــن عبــد الوهــاببــن  عبــد الــرحمن بــن عبــد اللطيــف -مــشاهير علمــاء نجــد وغيــرهم:  انظــر-ـهــ١٣٧٦

  . وما بعدها٢٥٦ص -م١٩٧٢/هـ ١٣٩٢ -١ط - الرياض-اليمامة للبحث والترجمة والنشر
   . ٤٤: سورة اإلسراء  (4)

   .١٥: الرعدسورة (5) 



 ٢٣

g�f�eg�f�eg�f�eg�f�e﴾)وحدٌ  من خلقه، مت وأما هو فهو فوق عرشه، بائنٌ ،ألوهيته ومحبته فيهما: أي )١ 
  )٢(."  بكمالهبجالله، متمجدٌ 

  
 عنـه  تعـالى مـع قومـه، حيـث قـال اهللا�ا هـو حـال الخليـل إبـراهيم  من الكفر وأهله، كم البراءة-٣

���������������z�y�x�w�v�u�t�s�r�qz�y�x�w�v�u�t�s�r�qz�y�x�w�v�u�t�s�r�qz�y�x�w�v�u�t�s�r�q﴿: في سورة الزخرف�~�}�|�{����~�}�|�{����~�}�|�{����~�}�|�{������������

ـــة  ﴾+�*�(�)�'�&�%�$+�*�(�)�'�&�%�$+�*�(�)�'�&�%�$+�*�(�)�'�&�%�$ فهـــذه  " :_ رحمـــه اهللا _ قـــال شـــيخ االســـالم ابـــن تيمي
ا قـــال لق الـــذي فطرنــا كمــ إال مــن الخــاالكلمــة هــي كلمــة اإلخـــالص هللا وهــي البــراءة مــن كـــل معبــودٍ 

�©﴿: صاحب يس �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�¡�����²�±�°���®�¬�«�ª�²�±�°���®�¬�«�ª�²�±�°���®�¬�«�ª�²�±�°���®�¬�«�ª
»�º�¹� �̧¶��� �́³»�º�¹� �̧¶��� �́³»�º�¹� �̧¶��� �́³»�º�¹� �̧¶��� �́³��������Á�À�¿�¾�½�¼Á�À�¿�¾�½�¼Á�À�¿�¾�½�¼Á�À�¿�¾�½�¼﴾)أي[    وقال تعالى في قصته)٣  

 يعبــده مــن دون اهللا امــن اتخــذ بعــض الكواكــب رًبــ  بعــد أن ذكــر مــا يبــين ضــالل ]�قــصة إبــراهيم 

�	�������������� ﴿: قـــــــــــــال��������������	�
��������������	�
��������������	�
����������������������������������������������������������������

£�¢�¡��������£�¢�¡��������£�¢�¡��������£�¢�¡��������﴾)٥(". )٤(  
  
ــ ذِ -٤ �﴿: فــي الــسورة اهللا عــز وجــل والــشاهد قــول اهللا تعــالى والتحــدث بنعمــه،رُ ْك �̂]�\�[� �̂]�\�[� �̂]�\�[� �̂]�\�[

o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_�﴾.  
���������������� ﴿ : فقال سبحانه أخرى من كتابه أن يكثر المؤمن من ذكره، في آياتٍ وقد أمر اهللا تعالى

����������	����������	����������	����������	������������
����
����
����
����ال ســبحانه لــه فقــالــذاكرين  ، وكــذلك مــدح اهللا)٦(﴾
:﴿±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§±�°���®�¬�«�ª�©�  اهللا تعـــــــالى هـــــــو رُ ْكـــــــذِ و ، )٧(﴾§̈�

ــاِلُكْم،  ": �قــال النبــي :  قــال� عــن أبــي الــدرداءقــد جــاء أفــضل األعمــال، ف ــِر َأْعَم ــُئُكْم ِبَخْي َأَال ُأَنب
، َوَأْرَفِعَها ِفي َدَرَجاِتُكْم َوَخْيٌر َلُكْم ِمْن ِإْنَفاِق الـذَهِب َوالـَوِرِق، َوَخْيـٌر َلُكـْم ِمـْن َأْن َوَأْزَكاَها ِعْنَد َمِليِكُكمْ 

ُكْم َفَتْضِرُبوا َأْعَناقَ  ِه َتَعـ: َقالَ . َبَلى: ُهْم َوَيْضِرُبوا َأْعَناَقُكْم ؟ َقاُلواَتْلَقْوا َعُدوَقـاَل ُمَعـاُذ ْبـُن ،ىالَ ِذْكُر الل 

                                       
   .٣: سورة األنعام  (1)
عبــد :  تحقيــق- عبــد الــرحمن بــن ناصــر بــن عبــد اهللا الــسعدي-ريم الــرحمن فــي تفــسير كــالم المنــانتيــسير الكــ  (2)

   .٧٧٠ ص- م٢٠٠٠-هـ ١٤٢٠ -١ط  -مؤسسة الرسالة -الرحمن بن معال اللويحق
  ) .٢٤_ ٢٢(سورة يس  (3)

  ) .٧٩_ ٧٨(سورة األنعام  (4)

  ).١٠/٥٢ (-مجموع الفتاوى(5) 
  ).٤٢_ ٤١(سورة األحزاب  (6)
   .٣٥: سورة األحزاب (7)



 ٢٤

، أن اهللا تعـالى يـذكر مـن ومـن فـضل الـذكر ،)١(" َما َشْيٌء َأْنَجى ِمْن َعَذاِب اللِه ِمْن ِذْكِر اللهِ : َجَبلٍ 
، َوَأَنـا َأَنـا ِعْنـَد َظـن َعْبـِدي ِبـي: َيقُـوُل اللـُه َتَعـاَلى: " �قـال النبـي :  قـال�عـن أبـي هريـرة يذكره، ف

َمَعُه ِإَذا َذَكَرِني، َفِإْن َذَكَرِني ِفي َنْفِسِه َذَكْرُتُه ِفـي َنْفـِسي، َوإِْن َذَكَرِنـي ِفـي َمـَإلٍ َذَكْرتُـُه ِفـي َمـَإلٍ َخْيـٍر 
ْبُت ِإَلْيهِ  ِبِشْبٍر َتَقر َب ِإَليْبـُت ِإَلْيـِه َباًعـا، َوإِْن َأتَـاِني ِمْنُهْم، َوإِْن َتَقر ِذرَاًعـا َتَقر َب ِإَلـيِذرَاًعـا، َوإِْن َتَقـر 

  )٢(. " َيْمِشي َأَتْيُتُه َهْرَوَلةً 
بـــل الـــذكر ، اللــسانبولــيس المـــراد بالــذكر مجـــرد الـــذكر  ": _رحمـــه اهللا _  اإلمـــام ابــن القـــيم قــال    

 وذلـك يـستلزم ،وصـفاته وذكـر أمـره ونهيـه وذكـره بكالمـهالقلبي واللساني وذكـره يتـضمن ذكـر أسـمائه 
معرفتـــه واإليمـــان بـــه وبـــصفات كمالـــه ونعـــوت جاللـــه والثنـــاء عليـــه بـــأنواع المـــدح وذلـــك ال يـــتم إال 

  )٣( ."  فذكره الحقيقي يستلزم ذلك كله ويستلزم ذكر نعمه وآالئه وٕاحسانه إلى خلقه،بتوحيده
ـــه شـــوالتحـــدث بنعمـــة اهللا تعـــالى  ـــادة يتقـــرب بهـــا إلـــى اهللا، كمـــا قـــال اهللا عـــز رعً مـــأمور ب ا، وهـــو عب

 وهذا يشمل الـنعم " :_رحمه اهللا  _ قال الشيخ عبد الرحمن السعدي، )٤( ﴾����������������������������﴿:وجل
  . على اهللا بها، وخصصها بالذكر إن كان هناك مصلحةنِ ثْ أَ :  أي﴾����﴿الدينية والدنيوية 

 لتحبيــب القلــوب  لــشكرها، وموجـبٌ بنعمـة اهللا، داعٍ وٕاال فحـدث بــنعم اهللا علـى اإلطــالق، فـإن التحــدث 
  )٥( ."  على محبة المحسنبولةٌ إلى من أنعم بها، فإن القلوب مج

  
جنـة كمـا بينـه اهللا فـي  اإليمان بآيات اهللا واالستسالم لـه بالطاعـة واإلنابـة، وهـذا هـو حـال أهـل ال-٥

المتقـــين  فـــأخبر اهللا تعـــالى أنـــه أدخـــل ﴾�U�V�W£�¢�¡�U�V�W£�¢�¡�U�V�W£�¢�¡�U�V�W¡�¢�£﴿: فقـــال الزخـــرفســـورة
الجنــة؛ ألنهــم أقــروا بألوهيتــه ســبحانه فــآمنوا بآياتــه، وانقــادوا ألوامــره واجتنبــوا نواهييــه، واستــسلموا لــه 

  .بالعبادة وخضعوا له باإلنابة
  
  
  
  

                                       
  وحكـم -)٤٥٩ / ٥( -)٣٣٧٧( حـديث رقـم - بـاب مـا جـاء فـي فـضل الـذكر- أبـواب الـدعوات-سنن الترمذي (1)

  ).٢/٩٦ (-١٤٩٣حديث رقم  -صحيح الترغيب والترهيب :نظرعليه الشيخ األلباني بأنه صحيح، ا
 -)٧٤٠٥( حــــديث رقــــم -﴾���Æ�Å﴿:  بــــاب قــــول اهللا تعــــالى- كتــــاب التوحيــــد-حيح البخــــاريصــــ (2)
 - بـــــاب الحـــــث علـــــى ذكـــــر اهللا تعـــــالى- كتـــــاب الـــــذكر والـــــدعاء والتوبـــــة واالســـــتغفار- وصـــــحيح مـــــسلم-)٩/١٢١(
  ).٢٦٧٥( حديث رقم -)٤/٢٠٦١(

   .١٢٨ ص-م١٩٧٣ -ـه١٣٩٣ -٢ط –بيروت  – دار الكتب العلمية-ابن قيم الجوزية -الفوائد (3)
  .١١: سورة الضحى (4)

   .٩٢٨ص: نكريم الرحمن في تفسير كالم المناتيسير ال (5)



 ٢٥

  .مظاهر توحيد األسماء والصفات: ةالمسألة الثالث
  رسـوله لنفسه وأثبته لـههللا ا إثبات كل ما أثبته":  أن توحيد األسماء والصفات هوًقامر معنا ساب    
 أو ، ودون تحريـفٍ  أو تمثيـلٍ وجاللـه، دون تكييـفٍ  يـق بكمالـهمن األسماء والصفات علـى وجـه يل �

  )١(." ، وتنزيهه عن كل ما ال يليق به أو تعطيلٍ تأويلٍ 
 أقـوم ، وسـوف جليـٌة فيهـاسـماء والـصفات واضـحةٌ مظـاهر توحيـد األوٕان المتأمل لسورة الزخرف يجـد 

 لهـا، وسـأقوم بـشرحها والتعليـق عليهـا  مـن غيـر شـرحٍ بذكر األسـماء والـصفات الـواردة فـي الـسورةهنا 
  . إن شاء اهللافي المبحث الثاني من هذا الفصل

  
  :في سورة الزخرفاألسماء والصفات الواردة سرد 
  :األسماء الواردة في سورة الزخرف: أوالً 
�X�W�V�X�W�V�X�W�V�X�W�V﴿: عــالىســورة الزخــرف، فــي قولــه ت مــن االســم فــي ثــالث آيــاتٍ  وقــد ورد هــذا : اهللا-١

�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�����m�l�k�j�i��m�l�k�j�i��m�l�k�j�i��m�l�k�j�i�
s�r�q�p�o�ns�r�q�p�o�ns�r�q�p�o�ns�r�q�p�o�n���﴾ ًوفي قوله تعالى أيضا ،: ﴿���������Æ�Å�Ä�Ã�Â���������Æ�Å�Ä�Ã�Â���������Æ�Å�Ä�Ã�Â���������Æ�Å�Ä�Ã�Â

����﴾.  
��¡���¡���¡���¡�﴿ :السورة، منها قوله تعـالىسبعة مواضع من وقد ورد هذا االسم في : الرحمن -٢

��Z�Y�X�W�V]�\�[�Z�Y�X�W�V]�\�[�Z�Y�X�W�V]�\�[�Z�Y�X�W�V]�\�[﴿ :لى، وقوله تعا﴾¢�£�¤�¥�¦¢�£�¤�¥�¦¢�£�¤�¥�¦¢�£�¤�¥�¦ �̀_�^�� �̀_�^�� �̀_�^�� �̀_�^�aaaa﴾.  
�©��ª﴿ :قولـــه تعـــالىورد اســـم العزيـــز فـــي ســـورة الزخـــرف فـــي  : العزيـــز-٣ �̈§�¦�ª�©� �̈§�¦�ª�©� �̈§�¦�ª�©� �̈§�¦

°���®�¬�«°���®�¬�«°���®�¬�«°���®�¬�«±�±�±�±���﴾.  
�﴿ :ن من سورة الزخرف، في قوله تعالىورد اسم العليم في موضعي: يم العل-٤�����������������������������������

�©��ª»�¬�﴿: وفـــي قولـــه تعـــالى﴾����������¡�¢�£����������¡�¢�£����������¡�¢�£����������¡�¢�£ �̈§�¦�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¬�«�ª�©� �̈§�¦

±�°���®±�°���®±�°���®±�°���®��﴾.   
������������������������﴿ : فــي قولــه تعـــالى مــن ســورة الزخــرف، واحــدٍ  فــي موضــعٍ ســم ورد هــذا اال: الحكــيم-٥

£�¢�¡�������������£�¢�¡�������������£�¢�¡�������������£�¢�¡�������������﴾.  
 يــذكر وحــده، ومــن أمثلــة تــارةً ف مــن ســورة الزخــرف، فــي مواضــع كثيــرةٍ  ورد اســم اهللا الــرب : الــرب-٦

�V�U�T�S�R�Q�P�V�U�T�S�R�Q�P�V�U�T�S�R�Q�P�V�U�T�S�R�Q�P﴿ :، وقوله تعـالى﴾���U�T�S�R�QU�T�S�R�QU�T�S�R�QU�T�S�R�Q﴿ :ذلك قوله تعالى
[�Z�Y�X�W[�Z�Y�X�W[�Z�Y�X�W[�Z�Y�X�W﴾وقولـــــه تعــــــالى ،: ﴿l�k�j�il�k�j�il�k�j�il�k�j�is�r�q�p�o�n�m�s�r�q�p�o�n�m�s�r�q�p�o�n�m�s�r�q�p�o�n�m����﴾ ،

��$�#�"�!� ��﴿ :، ومن أمثلة ذلك قوله تعالىاسم الرب مضاًفا يذكر وتارةً ��� �!�"�#�$����� �!�"�#�$����� �!�"�#�$����
                                       

    .١٤ص:  انظر(1)
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����������_`ba﴿ : وقولـــــه تعــــــالى﴾�� �̂]\[ba`_ �̂]\[ba`_ �̂]\[ba`_ �̂]\[d�cd�cd�cd�c﴾وقولـــــه تعــــــالى ،: 
﴿,�Æ�Å�Ä�Ã�Â,�Æ�Å�Ä�Ã�Â,�Æ�Å�Ä�Ã�Â,�Æ�Å�Ä�Ã�Â��﴾.  
  

  :الصفات الواردة في سورة الزخرف: ثانياً 
�n�n�n�n﴿ : قولــه تعــالىهــو مــن ســورة الزخــرف، و دٍ  واحــ وردت هــذه الــصفة فــي موضــعٍ : صــفة الــسمع-١

z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�oz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�oz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�oz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o﴾.  
 وردت صــفة االنتقــام فــي ثالثــة مواضــع مــن ســورة الزخــرف، فــي : مــن المجــرمين صــفة االنتقــام-٢

-�,�+�*�-�,�+�*�-�,�+�*�-�,�+�*� ﴿ :وقولــــه تعــــالى، ﴾p�o�n�m�l�k�j�i�hp�o�n�m�l�k�j�i�hp�o�n�m�l�k�j�i�hp�o�n�m�l�k�j�i�h﴿ :قولــــه تعــــالى
  .﴾����������������������������������������������������﴿ :، وقوله تعالى﴾����0/�.�0/�.�0/�.�0/�.

�1�1�1�1﴿ : مــن ســورة الزخــرف، فــي قولــه تعــالىدٍ  واحــموضــعٍ وردت صــفة القــدرة فــي  : صــفة القــدرة-٣
2�3�4�5�6�7�82�3�4�5�6�7�82�3�4�5�6�7�82�3�4�5�6�7�8﴾.   

 : فـــي موضـــعين مـــن ســـورة الزخـــرف، فـــي قولـــه تعـــالى هـــذه الـــصفة وردت وقـــد: صـــفة المـــشيئة-٤
���������������﴿  :، وفي قوله تعالى﴾�¶���³�²�±�°´���³�²�±�°´���³�²�±�°´���³�²�±�°´��﴿�������������������������������������������������������﴾.  
 :خرف، منها قولـه تعـالى وردت صفة الخلق في عدة مواضع من سورة الز : والفطر صفة الخلق-٥
﴿±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦±�°���®�¬�«�ª�©� �P�O�P�O�P�O�P�O﴿  : ، وقوله تعالى﴾���¦�§̈�

Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�QZ�Y�X�W�V�U�T�S�R�QZ�Y�X�W�V�U�T�S�R�QZ�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q��﴾ وصــفة الفطــر بمعنــى الخلــق، وقــد وردت صــفة ،
�����﴿ :الفطر في سورة الزخرف في قوله تعالى�~�}�|�{���~�}�|�{���~�}�|�{���~�}�|�{���﴾.  

 :الزخــرففة فــي قولــه تعــالى مــن ســورة  وقــد وردت هــذه الــص:)بمعنــى الغــضب( صــفة األَســف -٦
﴿������������������������������������������������﴾.  
¤�¥�¤�¥�¤�¥�¤�¥�﴿  :فة في قوله تعـالى مـن سـورة الزخـرفوقد وردت هذه الص: الَبَرَكُة والَتَباُركُ صفة  -٧

«�ª�©� �̈§�¦«�ª�©� �̈§�¦«�ª�©� �̈§�¦«�ª�©� �̈§�¦﴾.  
 ���� ����������������﴿:  وقد وردت هذه الصفة في قولـه تعـالى مـن سـورة الزخـرف: صفة األلوهية-٨

������������  . من اسم اهللا وكذلك فإن صفة األلوهية مشتقةٌ ﴾
  كثيـرةٍ ، وقـد ذكـر هـذا االسـم فـي آيـاتٍ "الـرب "  من اسـم اهللا وهذه الصفة مشتقةٌ : لربوبية صفة ا-٩

�R�Q�P�R�Q�P�R�Q�P�R�Q�P﴿ :، وقوله تعـالى﴾���U�T�S�R�QU�T�S�R�QU�T�S�R�QU�T�S�R�Q ﴿ :من السورة؛ مثل قوله تعالى
[�Z�Y�X�W�V�U�T�S[�Z�Y�X�W�V�U�T�S[�Z�Y�X�W�V�U�T�S[�Z�Y�X�W�V�U�T�S ﴾وغيرها من اآليات التي سبق ذكرها .  
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©��ª�©�!�®�¬�«�ª�©�!�®�¬�«�ª�©�!�®�¬�«�ª»�¬�®�!�﴿ :الى الرحمة في السورة في قوله تع صفةلقد وردت: صفة الرحمة -١٠
�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�"� �́³�²�±�°�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�"� �́³�²�±�°�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�"� �́³�²�±�°�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�"� �́³�²�±�°

,�Æ�Å,�Æ�Å,�Æ�Å,�Æ�Å��������﴾ ٌالرحمن  "  من اسم اهللا، وكذلك فإن صفة الرحمة مشتقة".  
ــم تــرد صــراحًة فــي ســورة الزخــرف، وٕانمــا هــيصــفة العــزة:  صــفة العــزة-١١  مــن اســم اهللا  مــشتقةٌ  ل

�©��ª»�¬�¦¦¦¦﴿:  في قوله تعالىوقد ورد هذا االسم في السورةالعزيز،  �̈§��¬�«�ª�©� �̈§��¬�«�ª�©� �̈§��¬�«�ª�©� �̈§�

±�°���®±�°���®±�°���®±�°���®��������﴾.  
¬�®���°�±�¬�®���°�±�¬�®���°�±�¬�®���°�±�﴿: وردت هـذه الـصفة فـي قولـه تعـالى فـي الـسورة:  صفة العلم-١٢
  ."العليم " من اسم اهللا  كذلك فإن صفة العلم مشتقةٌ و ، ﴾²²²²
 من اسم اهللا صفة الحكمة من ترد صراحًة في سورة الزخرف، وٕانما هي مشتقةٌ :  صفة الحكمة-١٣

�����������¡�¢�﴿ : فــي قولــه تعــالىالحكــيم الــذي ورد فــي الــسورة���������¢�¡��������������������¢�¡��������������������¢�¡�������������������
££££﴾.  
وقـد ورد ذكـر القـرآن فـي بدايـة سـورة  فـالقرآن صـفة اهللا تعـالى،:  القرآن كالم اهللا غيـر مخلـوق-١٤

����q�pq�pq�pq�p�����������������t�s�r�t�s�r�t�s�r�t�s�r�����������������z�y�x�w�v�u�z�y�x�w�v�u�z�y�x�w�v�u�z�y�x�w�v�u﴿: الزخرف، وذلك في قوله تعالى

{{{{��������%�&�'�(�)�~�}�|%�&�'�(�)�~�}�|%�&�'�(�)�~�}�|%�&�'�(�)�~�}�|﴾.  
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  لمبحث الثانيا                   
   

  األسماء والصفات المذكورة في سورة الزخرف     
  

  : مطالبةوفيه ثالث
  .، والفرق بينهمانى االسم والصفةمع: المطلب األول
، وعقيـدة أهـل الـسنة والجماعـة سماء والصفات الـواردة فـي الـسورةاأل: المطلب الثاني

  .فيها
�.ه اهللا عن الصاحبة والولدتنزي: المطلب الثالث �� �� �� �
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 ٢٩

   األسماء والصفات المذكورة في سورة الزخرف:المبحث الثاني
  .نى االسم والصفة، والفرق بينهمامع: ولالمطلب األ 

اســم :  بأحــد األزمنــة الثالثــة، وهــو ينقــسم إلــى فــي نفــسه غيــر مقتــرنٍ مــا دل علــى معنــىً  " :االســم    
 يقوم بذاته، كزيد وعمرو، وٕالى اسم معنى، وهو ما ال يقوم بذاته، سواء ، وهو الدال على معنىعينٍ 

  )١(." كان معناه وجوديا كالعلم أو عدميا كالجهل
وأسـماء األشـياء هـي األلفـاظ الدالـة عليهـا ليـست هـي  "  :- رحمـه اهللا-وقال شيخ اإلسالم ابن تيمية

  )٢(." أعيان األشياء
وهي األمارة الالزمة بـذات الموصـوف .  ...لى بعض أحوال الذاتالسم الدال عهي ا " :الصفة    

  )٤(."األمارة الالزمة للشيء :  والصفة": وقال ابن فارس، )٣(" الذي يعرف بها
  

  :الفرق بين االسم والصفة
  : تميز االسم عن الصفة، منها أمورٍ يوجد عدة

  :  رحمــه اهللا-ابـن عثيمــينلــشيخ قـال اشتق منهــا صـفات، ولــيس العكــس، ن أسـماء اهللا تعــالى يـ إ:أوال
 أعـالم باعتبـار داللتهـا علـى الـذات، وأوصـاف باعتبـار مـا دلـت ؛ وأوصافٌ أسماء اهللا تعالى أعالمٌ " 

 لــداللتها علــى مــسمى واحــد، وهــو اهللا عــز وجــل، عليــه مــن المعــاني، وهــى باالعتبــار األول مترادفــةٌ 
  . على معناه الخاص منهما، لداللة كل واحدٍ وباالعتبار الثاني متباينةٌ 

كلهــا أســماء لمــسمى " الحــي، العلــيم، القــدير، الــسميع، البــصير، الــرحمن، الــرحيم، العزيــز، الحكــيم"ـ فــ
ى العليم غير معنى القدير،  وهو اهللا سبحانه وتعالى، لكن معنى الحي غير معنى العليم، ومعنواحدٍ 
�Z�Y�Z�Y�Z�Y�Z�Y﴿: هـــا، كمـــا فـــي قولـــه تعـــالىقـــرآن علي لداللـــة ال وأوصـــافٌ وٕانمـــا قلنـــا بأنهـــا أعـــالمٌ  ،وهكـــذا

، فـــــإن اآليـــــة الثانيـــــة دلـــــت علـــــى أن الـــــرحيم هـــــو )٦(﴾�����������������������������﴿: ، وقولـــــه)٥(﴾]]]]
 إال لمــن  إال لمــن علــم، وال ســميعٌ علــيمٌ : وإلجمــاع أهــل اللغــة والعــرف أنــه ال يقــال. المتـصف بالرحمــة
  )٧(."  أبين من أن يحتاج إلى دليلٍ  وهذا أمرٌ ، إال لمن له بصرسمع، وال بصيرٌ 

                                       
 مــن العلمـاء بإشــراف  ضـبطه وصــححه جماعـةٌ - علـي بــن محمـد بــن علـي الــزين الـشريف الجرجــاني-التعريفـات (1)

   .٢٤ ص -م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣ -١ ط- لبنان– دار الكتب العلمية بيروت -الناشر

  ).٦/١٩٥ (-مجموع الفتاوى (2)
   .١٣٣ ص - الجرجاني-التعريفات (3)
  ).٦/١١٥( -معجم مقاييس اللغة (4)
   .٨:  واألحقاف-١٠٧: سورة يونس (5)
   .٥٨: سورة الكهف (6)
 -مية الجامعـة اإلسـال- محمـد بـن صـالح بـن محمـد العثيمـين -القواعـد المثلـى فـي صـفات اهللا وأسـمائه الحـسنى (7)

   .٨ ص-م٢٠٠١، هـ١٤٢١ -٣ط -المدينة المنورة



 ٣٠

المجـيء، واإلتيـان، واألخـذ، :  مـن صـفات اهللا تعـالىفمـثالً : "  آخـر مـن كتابـها في موضعٍ وقال أيضً 
واإلمساك، والبطش، إلى غير ذلك مـن الـصفات التـي ال تحـصى، فنـصف اهللا تعـالى بهـذه الـصفات 

والممــسك، إن مــن أســمائه الجــائي، واآلتــي، واآلخــذ، : علــى الوجــه الــوارد، وال نــسميه بهــا، فــال نقــول
  )١(. "والباطش، وٕان كنا نخبر بذلك عنه ونصفه به

  
اهللا؛ فــال نـــشتق مـــن كونـــه يــشاء ويريـــد ويغـــضب اســـم الـــشائي ن االســم ال ُيـــشتق مـــن أفعـــال إ :ثانيـــا
أما صفاته؛ فتشتق من أفعاله فنثبت له صفة المحبة والكره والغضب ونحوها من  والغاضب، والمريد

 من اشـتق - أقبح خطأ -، وقد أخطأ الصفات أوسع من باب األسماءباب : تلك األفعال، لذلك قيل
 علــى األلـف، فــسماه المــاكر، والمخـادع، والفــاتن، والكائــد ا، وبلــغ بأسـمائه زيــادةً  اســمً لـه مــن كــل فعـلٍ 

، اإلخبــار عنــه باالســم أوســع مــن تــسميته بــه، فإنــه يخبــر عنــه بأنــه شــيءٌ  ونحــو ذلــك، وكــذلك بــاب
  )٢(.، وال يسمى بذلك، ومرادٌ ومٌ ، ومعل، ومذكورٌ وموجودٌ 

  
لكـن تختلـف فـي التعبـد  ،)٣( والحلـف بهـال وصفاته تشترك فـي االسـتعاذةن أسماء اهللا َعز وجَ إ :ثالثا

 لكـن ال ُيتعبـد بـصفاتهعبد الحكيم، وعبد العزيـز، وعبـد الـرحيم، : والدعاء، فيتعبد اهللا بأسمائه، فنقول
كمــا أنــه ُيــدعى اُهللا بأســمائه، مــة، وعبــد العــزة، وعبــد الرحمــة،  عبــد الحك:؛ فــال نقــولســبحانه وتعــالى

يـا : لطـف بنـا، لكـن ال نـدعو صـفاته فنقـولأ! أكرمنـا، ويـا لطيـف! ا، ويـا كـريمارحمن! يا رحيم: فنقول
أن الـــصفة ليـــست هـــي الموصــــوف؛  ذلـــك! يـــا لطــــف اهللا :أو! يـــا كـــرم اهللا: ارحمينـــا، أو! رحمـــة اهللا

 وليـست هـي اهللا،  هللا،ك العـزة، وغيرهـا؛ فهـذه صـفاتٌ  هي صفٌة هللا، وكـذلفالرحمة ليست هي اهللا، بل
 عنــه وهــذا هــو الــشرك  عــن اهللا تعــالى مــستقلةً ن هــذه الــصفة بائنــةً وْ َكــ بِ رُ عِ شْ ودعــاء اإلنــسان للــصفة ُيــ

  )٤(.ال يجوز عبادة أو دعاء غير اهللا تعالى لذلك باهللا،
  
  
  

                                       
   .٢١ ص-القواعد المثلى في صفات اهللا وأسمائه الحسنى(1) 
  ).٣٨٤ -٣/٣٨٣ (- البن القيم-مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وٕاياك نستعين: انظر (2)
 مــسعود بــن محمــد بــن سين بــن أبــو محمــد الحــ-شــرح الــسنةو ، )٦/١٤٣ (- البــن تيميــة-مجمــوع الفتــاوى: نظــرا (3)

 -٢ ط- بيــروت - دمــشق – المكتــب اإلســالمي-محمــد زهيــر الــشاويش -ؤوطاشــعيب األرنــ:  تحقيــق-الفــراء البغــوي
  ).١/١٨٥ (-م١٩٨٣ -هـ١٤٠٣
 -ح بـن محمـد العثيمـين محمـد بـن صـال-مجموع فتاوى ورسـائل فـضيلة الـشيخ محمـد بـن صـالح العثيمـين : انظر(4)

ــــب ــــن ن: جمــــع وترتي ــــسليمانفهــــد ب ــــراهيم ال ــــن إب ــــا- دار الــــوطن-اصــــر ب ــــرة: الطبعــــة - دار الثري  -هـــــ١٤١٣-األخي
)٢/١٦٦.(  



 ٣١

  . وعقيدة أهل السنة والجماعة فيها،ي السورةسماء والصفات الواردة فاأل: المطلب الثاني
ي أســماء اهللا وصــفاته، أنهــم يثبتــون هللا تعــالى مــا ورد فــي فــإجمــاًال عقيــدة أهــل الــسنة والجماعــة     

  وال غيـر تكييـفٍ  يليـق بجـالل اهللا تعـالى مـنإثباتًـاالكتاب والـسنة الـصحيحة مـن األسـماء والـصفات، 
  . وال تعطيلٍ ، ومن غير تحريفٍ تمثيلٍ 

أنهــم يــصفون اهللا بمــا : وطريقــة ســلف األمــة وأئمتهــا " : -رحمــه اهللا –االســالم ابــن تيميــة قــال شــيخ 
  إثبــاتٌ ؛ وال تمثيـلٍ ، وال تكييــفٍ  وال تعطيـلٍ مــن غيـر تحريــفٍ : وصـف بــه نفـسه وبمــا وصـفه بــه رسـوله

�R�Q�R�Q�R�Q�R�Q ﴿: ى، إثبات الصفات، ونفـي مماثلـة المخلوقـات، قـال تعـال بال تعطيلٍ ، وتنزيهٌ بال تمثيلٍ 
SSSS﴾  ٌعلى الممثلة فهذا رد ﴿ W�V�UW�V�UW�V�UW�V�U﴾)على المعطلةردٌ  )١ .  

  :قولهم في الصفات مبني على أصلينف
ة والنوم والعجز والجهـل وغيـر نَ ا كالس  عن صفات النقص مطلقً  أن اهللا سبحانه وتعالى منزهٌ :أحدهما
  .ذلك

ـــه متـــصفٌ :والثـــاني ـــى وجـــه االختـــص أن ـــ بـــصفات الكمـــال التـــي ال نقـــص فيهـــا عل ه مـــن اص بمـــا ل
  )٢( ."  من الصفاتالمخلوقات في شيءٍ   منالصفات، فال يماثله شيءٌ 

  
  : في سورة الزخرفاألسماء الواردة: أوال
  ):واإلله (اهللا_ ١

 صفة اإللهية واأللوهية هللا  نثبت من كتابه، ومنهماهما اسمان ثابتان هللا تعالى في مواضع كثيرةٍ     
 ÅÄÃÂÅÄÃÂÅÄÃÂÅÄÃÂ ÆÆÆÆ﴿: ى ذلك في سورة الزخرف قوله تعالى، ومن اآليات التي تدل علتعالى
���﴿: ، وقولــه تعــالى﴾���������������� ������������������������� قــال الــشيخ عبــد ﴾��££££��������������������....����������������

هو المألوه المعبود، ذو األلوهية والعبودية على خلقه أجمعين، : اهللا: " -رحمه اهللا –الرحمن السعدي
  )٣(."لما اتصف به من صفات األلوهية التي هي صفات الكمال

هو اسـم اهللا األعظـم، ولـم يتـسم : هو المعبود بحٍق، وهو علم على الذات العلية المقدسة، وقيل: واهللا
 فإنـه يطلـق علـى المعبـود سـواء كـان بحـٍق أو باطـٍل، فهـو يطلـق علـى »اإللـه«بهذا االسم غيـره، أمـا 

  )٤( .اهللا وعلى غيره

                                       
   .١١: سورة الشورى (1)
 جامعــة اإلمــام -محمــد رشــاد ســالم: تحقيــق -ن تيميــة ابــ-منهــاج الــسنة النبويــة فــي نقــض كــالم الــشيعة القدريــة (2)

  ).٥٢٣ /٢ (-م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ -١ ط-محمد بن سعود اإلسالمية
   .٩٤٥ص _ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان  (3)
 –دار الفكـــر المعاصـــر - وهبـــة بـــن مـــصطفى الزحيلـــي-التفـــسير المنيـــر فـــي العقيـــدة والـــشريعة والمـــنهج: انظـــر(4) 
  ).١/٥٦ (-هـ١٤١٨ -٢ط -دمشق



 ٣٢

 علـى إلهيتـه المتـضمنة لثبـوت  دالٌ العليا، فإنه  على جميع األسماء الحسنى، والصفاتاسم اهللا دالٌ و 
 هي صفات الكمال، المنزهة عن التشبيه والمثال، هوصفات، صفات اإللهية له مع نفي أضدادها عنه

وعــن العيــوب والنقــائص، ولهــذا يــضيف اهللا تعــالى ســائر األســماء الحــسنى إلــى هــذا االســم العظــيم، 
اهللا : وال يقـال، مـن أسـماء اهللا، زالعزيـالـرحمن والـرحيم، و : يقالف )١(﴾e�d�ce�d�ce�d�ce�d�c﴿:كقوله تعالى

  )٢(.وال من أسماء العزيز، ونحو ذلك من أسماء الرحمن،
  

إنـه أشـهر : " ، حيـث قـال"اهللا "  عـن هـذا االسـم العظـيم - رحمـه اهللا-)٣(وما أجمل ما قالـه الخطـابي
 سـائر األسـماء وخـصت م أمـالَ ِعـ، وأعالها محًال في الذكر والدعاء، وكذلك جُ -تعالى –الربأسماء 

 قد ، لم يتسم به أحدٌ ، فصار شعار اإليمان، وهو اسم ممنوعٌ ؛به كلمة اإلخالص، ووقعت به الشهادة
  )٤(". سواه بض اهللا عنه األلسن؛ فلم يدع به شيءٌ ق
  

 �������� �ÆÅÄÃÂ�ÆÅÄÃÂ�ÆÅÄÃÂ�ÆÅÄÃÂ﴿:  فــــــي اآليــــــة الــــــسابقةواضــــــحةً " اهللا " ولعـــــل داللــــــة ذكــــــر اســــــم 
ترفــوا بالخــالق ســبحانه، وأنــه هــو الــذي أوجــدهم وخلقهــم،  حيــث أن هــؤالء المــشركين اع﴾��������

؛ إذًا فـال بـد بالـذي خلقكـمبمـا أنكـم تعترفـون : معنـاه المـألوه المعبـود، فكـأن اهللا يقـول لهـم" اهللا " واسم 
  . عليكم، وٕاال كان إقراركم واعترافكم باهللا مع عدم عبادته حجةٌ لكم أن تعبدوه وتطيعوه

  
  : الرب-٢

مـن هـذه المواضـع قولـه تعـالى فـي سـورة ه،  مـن كتابـ فـي مواضـع كثيـرةٍ  هللا تعـالىبثبت اسـم الـر     
���S�R�Q�S�R�Q�S�R�Q�S�R�Q﴿: وقولـــــه تعـــــالى، ﴾��s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�is�r�q�p�o�n�m�l�k�j�is�r�q�p�o�n�m�l�k�j�is�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i﴿ :الزخـــــرف
U�TU�TU�TU�T��﴾،وغيرها من اآليات، ومن اسم الرب نأخذ صفة الربوبية هللا تعالى .  

                                       
   .١٨٠: سورة األعراف  (1)
  ).٥٦ -١/٥٥(_ البن القيم _ ين مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وٕاياك نستع: انظر (2)
 فـي ولد، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستي الخطابي، اإلمام العالمة المحدث الرحالهو  (3)

 ثـم ل فـي الحـديث وقـراءة العلـوم،رحـ فقـد كـان ثقـة متثبتًـا مـن أوعيـة العلـم، هــ،٣١٩ سـنة مدينة بـست فـي أرض كابـل
  - تذكرة الحفاظ:  انظر-هـ٣٨٨توفي ببلده بست سنة  كثرة،  وتصانيفه وصنف، وفي شيوخهألف في فنون من العلم،

 -م١٩٩٨ -هـــ١٤١٩، ١ط -لبنــان- دار الكتــب العلميــة بيــروت-الــذهبيشــمس الــدين أبــو عبــد اهللا محمــد بــن أحمــد 
عـز الـدين ابـن  أبـو الحـسن علـي بـن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد الجـزري، -اللباب في تهـذيب األنـسابو ، )٣/١٤٩(

  ).١٧/٢٥( -الذهبي -سير أعالم النبالء، و -)١/١٥١ (-بدون:  الطبعة- بيروت– دار صادر-األثير
 - دار الثقافـــة العربيـــة-أحمـــد يوســـف الـــدقاق:  تحقيـــق- ألبـــي ســـليمان حمـــد بـــن محمـــد الخطـــابي-شـــأن الـــدعاء (4)

  ).٣١-٣٠ (-م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ -٣ ط- بيروت-دمشق



 ٣٣

 إيــاهم، وٕاعــداده لهــم اآلالت،  بخلقــه-وهــم مــن ســوى اهللا -هــو المربــي جميــع العــالمين"  :الــرب    
  .فما بهم من نعمة، فمنه تعالى. وٕانعامه عليهم بالنعم العظيمة، التي لو فقدوها، لم يمكن لهم البقاء

هي خلقه للمخلوقين، ورزقهم، وهدايتهم لما فيه : فالعامة؛ عامة وخاصة: ه تعالى لخلقه نوعانوتربيت
تربيتــه ألوليائــه، فيــربيهم باإليمــان، ويــوفقهم لــه، : اصــةوالخ، حهم، التــي فيهــا بقــاؤهم فــي الــدنيامــصال

تربيــة التوفيــق لكــل : ويكملــه لهــم، ويــدفع عــنهم الــصوارف، والعوائــق الحائلــة بيــنهم وبينــه، وحقيقتهــا
 ؛ هو السر في كـون أكثـر أدعيـة األنبيـاء بلفـظ الـربالمعنى ولعل هذا ،، والعصمة عن كل شرٍ خيرٍ 

  )١(. " ربوبيته الخاصة تحتفإن مطالبهم كلها داخلةٌ 
رب الـدار رب كـذا، :  بـل باإلضـافة تقـول؛تصرف، وال يـستعمل الـرب لغيـر اهللا هو المالك الم:والرب

  )٢(.إنه اسم اهللا األعظم: وأما الرب فال يقال إال هللا عز وجل، وقد قيل
  
  : الرحمن-٣

 مـن القـرآن، وورد فـي عـدة ةٍ  كثيـر ، فقـد جـاء هـذا االسـم فـي آيـاتٍ  "الـرحمن"  اسـم  تعـالىنثبت هللا    
 ،﴾����....��¡�¢�£�¤�¥�¦��¡�¢�£�¤�¥�¦��¡�¢�£�¤�¥�¦��¡�¢�£�¤�¥�¦﴿:  مــن ســورة الزخــرف، منهــا قولــه تعــالىآيــاتٍ 

�a﴿ :وقوله تعالى �̀_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�Va� �̀_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�Va� �̀_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�Va� �̀_�^�]�\�[�Z�Y�X�W�V﴾، نأخذ "  الرحمن "   ومن اسم اهللا
©��ª�©�ª�©�ª�©�ª﴿:  الرحمــة فــي الــسورة فــي قولــه تعــالى صــفةالرحمــة هللا تعــالى، وقــد وردت أيــًضاصــفة 

�¶�"� �́³�²�±�°�!�®�¬�«�¶�"� �́³�²�±�°�!�®�¬�«�¶�"� �́³�²�±�°�!�®�¬�«�¶�"� �́³�²�±�°�!�®�¬�«�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸
,�Æ�Å�Ä�Ã�Â,�Æ�Å�Ä�Ã�Â,�Æ�Å�Ä�Ã�Â,�Æ�Å�Ä�Ã�Â��﴾.  

  
ٕانمـا ال مجـال لـذكرها جميًعـا؛ و  مـن الـسنة النبويـة الـصحيحة، وثبتت صفة الرحمـة فـي أحاديـث كثيـرةٍ 

 َفـِإَذا اْمـرََأٌة ِمـَن ِبـَسْبيٍ  ����َقـِدَم َعَلـى َرُسـوِل اِهللا   ": قال�عمر بن الخطاب عن أذكر حديثًا واحًدا 
السْبِي، َتْبَتِغي، ِإَذا َوَجَدْت َصِبيا ِفي السْبِي، َأَخَذْتُه َفأَْلَصَقْتُه ِبَبْطِنَها َوَأْرَضَعْتُه، َفَقاَل َلَنا َرُسـوُل اِهللا 

َال، َواِهللا َوِهـَي َتْقـِدُر َعَلـى :  ُقْلَنـانـاِر؟ َوَلـَدَها ِفـي الَأَتَرْوَن َهِذِه اْلَمـْرَأَة َطاِرَحـةً : لى اُهللا َعَلْيِه َوَسلمَ صَ 
   )٣(". َللُه َأْرَحُم ِبِعَباِدِه ِمْن َهِذِه ِبَوَلِدَها: ����َأْن َال َتْطَرَحُه، َفَقاَل َرُسوُل اِهللا 

  

                                       
   .٣٩ ص - عبد الرحمن السعدي-من في تفسير كالم المنانتيسير الكريم الرح (1)
 -٢ط -دار طيبــة للنــشر والتوزيــع -سـامي بــن محمــد سـالمة: تحقيــق -ابــن كثيــر -تفــسير القــرآن العظـيم :انظـر (2)

  ).١/١٣١ (-م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠
ـــة-صـــحيح مـــسلم (3) ـــاب التوب ـــاب فـــي ســـعة رحمـــة اهللا تعـــالى وأنهـــا ســـبقت غـــضبه- كت  -٢٧٥٤ حـــديث رقـــم - ب
)٤/٢١٠٩.(  



 ٣٤

الــرحمن  ( بــين هــذين االســمينوكــذلك نثبــت صــفة الرحمــة هللا تعــالى مــن اســمه الــرحيم، وقــد جمــع اهللا

، )١(﴾L�KL�KL�KL�K﴿ :، ومــن أمثلــة ذلـك قــول اهللا عــز وجــل فــي كتابـه أكثــر مـن موضــعٍ  فــي)والـرحيم


�	�������������� ﴿:وقولـــــــــه تعـــــــــالى����������������	�
����������������	�
����������������	�
�E�D�C�E�D�C�E�D�C�E�D�C ﴿ :، وقولـــــــــه تعـــــــــالى)٢(﴾��

FFFF﴾)٣(.  
الـرحمن " : - رحمـه اهللا–  فقـال الرحمن والرحيم يعطي معنًى حـسًناوقد ذكر ابن القيم أن الجمع بين

 فكان األول للوصف والثاني ، على تعلقها بالمرحوم والرحيم دالٌ ، على الصفة القائمة به سبحانهدالٌ 
 وٕاذا أردت فهــم هــذا ، فــاألول دال أن الرحمــة صــفته والثــاني دال علــى أنــه يــرحم خلقــه برحمتــه،للفعـل

 ، ولم يجـيء قـط رحمـن بهـم)٥(﴾Æ�Å�Ä�ÃÆ�Å�Ä�ÃÆ�Å�Ä�ÃÆ�Å�Ä�Ã ﴿ )٤(﴾��������������������﴿: فتأمل قوله
 ال تكــاد تجـدها فــي  وهـذه نكتـةٌ ،احم برحمتــه ورحــيم هـو الـر ،فعلـم أن الـرحمن هــو الموصـوف بالرحمـة

  )٦(. "كتاب وٕان تنفست عندها مرآة قلبك لم تنجل لك صورتها
ذو الرحمـــة الـــشاملة التـــي وســـعت الخلـــق فـــي أرزاقهـــم، وأســـباب معاشـــهم، ومـــصالحهم، : " والـــرحمن

����������﴿ :فخاص بالمؤمنين، كقوله تعـالى: وعمت المؤمن والكافر، والصالح والطالح، وأما الرحيم

©�©�©�©�﴿: ، فقـــال رحمـــةً : الـــرزق والمعـــاش فـــي كتابـــه- جـــل وعـــز-وقـــد ســـمى اهللا )٧(﴾������������
"� �́³�²�±�°�!�®�¬�«�ª"� �́³�²�±�°�!�®�¬�«�ª"� �́³�²�±�°�!�®�¬�«�ª"� �́³�²�±�°�!�®�¬�«�ª﴾)وقال)٨  :﴿ ��������������������������������������������������������

	�
�����������	�
�����������	�
�����������	�
�����������﴾)١٠( ".)٩(  
  

�﴿: والمتأمل فـي قولـه تعـالى مـن سـورة الزخـرف �́³�²�±�°�!�®�¬�«�ª�©� �́³�²�±�°�!�®�¬�«�ª�©� �́³�²�±�°�!�®�¬�«�ª�©� �́³�²�±�°�!�®�¬�«�ª�©
�,�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�"�,�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�"�,�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�"�,�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� أن  يجد ﴾���"�¶̧�

ن هــذه اآليــة جــاءت ت، حيــث إاهللا تعــالى قــد خــص هنــا ذكــر صــفة الرحمــة دون غيرهــا مــن الــصفا
ــا  للرســالة وٕانــزال القــرآن عليــه، فــاهللا � علــى اعتــراض المــشركين علــى اهللا فــي اختيــاره لمحمــد تعقيًب

                                       
    .٣:  سورة الفاتحة(1)
   .١٦٣: سورة البقرة (2)
   .٢: سورة فصلت (3)
   .٤٣: سورة األحزاب (4)
   .١١٧: سورة التوبة (5)
  ).١/٢٤ (- بيروت، لبنان- دار الكتاب العربي- ابن قيم الجوزية - الفوائدبدائع (6)
   .٤٣: سورة األحزاب (7)
   .٣٢: سورة الزخرف (8)
   .١٠٠: اإلسراءسورة  (9)
   .٣٨ ص- الخطابي-شأن الدعاء (10)



 ٣٥

ة والنبـوة سـال بعـض عبـاده للر ه أن رحمته يقسمها بين خلقه كيف يـشاء، واختيـار تعالى رد عليهم مبيًنا
  فــي رزق العبــاد لمــا فيــه معاشــهم، فكمــا أن الرحمــة تكــون لهــذا العبــد وكرامــٌة لــه مــن رحمتــههــو جــزءٌ 

 واختـصاصه بـالنبوة  مـن العبـاد وتقريبـه في اختيار عبـدٍ  عند اهللاعظموحياتهم؛ فكذلك تكون الرحمة أ
 رحمـًة وشـفقًة  كافـةً  للنـاس، وهـو مرسـٌل مـن اهللا من ربه برحمٍة خاصـةٍ  فهذا الرسول مرحومٌ والرسالة،

: بهم، حتى يخرجهم من الظلمات إلى النور، وينجيهم من عذاب اهللا يـوم القيامـة، قـال اهللا عـز وجـل
﴿������������������������������������﴾)١(.  

��º�¹«�¼�½�﴿:  في سورة الزخرفوكذلك المتأمل في قوله تعالى �̧¶��� �́³�²�±�°�½�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²�±�°�½�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²�±�°�½�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²�±�°
Â�Á�À�¿�¾Â�Á�À�¿�¾Â�Á�À�¿�¾Â�Á�À�¿�¾﴾فكـأنهم لـو شـاء الـرحمن، : مـا قـالوالـو شـاء اهللا، وٕان:  يلحظ أن الكفار لـم يقولـوا

 لــم يــشأ عــدم عبادتنــا لهــم  اهللا ولكــنعمــوم رحمــة اهللا يمنــع اإلقــرار علــى مــا ال ينبغــي،أن  :يقولــون
  )٢(.فعبدناهم طوع مشيئته، فعبادتنا لهم حق، ولو لم تكن حق يرضاه اهللا لنا لعجل لنا العقوبة

  
  : العزيز-٤

 قوله تعالى كتاب والسنة، ودليل ذلك في ال هللا ثابتةٌ  ذاتيةٌ ة صفةٌ العزيز اسم من أسماء اهللا، والعز     
�©��ª»�¬�®���°±﴿: فــي ســورة الزخــرف �̈§�¦±°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦±°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦±°���®�¬�«�ª�©� كــذلك و ، ﴾¦�§̈�

 ما ورد عن أبي ومن السنة، )٣(﴾��°�±��³�²´����°�±��³�²´����°�±��³�²´����°�±��³�²´��﴿:  في سورة أخرىقوله سبحانه
ِرَيــاُء ِرَداُؤُه، َفَمــْن ُيَنــازُِعِني اْلِعــز ِإزَاُرُه، َواْلِكبْ  ": �قــال رســول اهللا : الخــدري وأبــي هريــرة قــاالســعيد 
، َحتــى َهــْل ِمــْن َمِزيــدٍ : َال تَــزَاُل َجَهـنُم َتُقــولُ : " �قـال النبــي :  قــالوعــن أنـس بــن مالـك ،)٤(" َعذْبتُـهُ 

  )٥(." َقْط َقْط َوِعزِتَك، َوُيْزَوى َبْعُضَها ِإَلى َبْعضٍ : ولُ َيَضَع َرب الِعزِة ِفيَها َقَدَمُه، َفَتقُ 
 سـبحانه ه، وهـو وقهـره وغلبـالذي عز كل شـيءٍ  ر على كل ما يريد، القاهر الغالبهو القاد: والعزيز

  )٦(. عاقبه أو انتقم منه أراده، وال ينتصر منه أحدٌ الذي ال يمتنع عليه شيءٌ 

                                       
   .١٠٧: سورة األنبياء (1)
 دار الكتــاب اإلســالمي، -البقــاعي إبــراهيم بــن عمــر بــن حــسن -ظــم الــدرر فــي تناســب اآليــات والــسورن:  انظــر(2)

  ).١٧/٤٠٦ (-بدون: الطبعة -القاهرة
   .١٣٩: سورة النساء (3)
  ).٤/٢٠٢٣ (-٢٦٢٠ حديث رقم - باب تحريم الكبر-اآلداب كتاب البر والصلة و -صحيح مسلم (4)
 -٦٦٦١ حــــديث رقــــم - بــــاب الحلــــف بعــــزة اهللا وصــــفاته وكلماتــــه- كتــــاب األيمــــان والنــــذور-صــــحيح البخــــاري (5)
 بــــاب النــــار يــــدخلها الجبــــارون والجنــــة يــــدخلها - كتــــاب الجنــــة وصــــفة نعيمهــــا وأهلهــــا-، وصــــحيح مــــسلم)٨/١٣٤(

  ). ٤/٢١٨٧ (-٢٨٤٨ حديث رقم -الضعفاء
، وجـامع البيـان فـي تأويـل )٦/١٣٦ (-، وتفـسير ابـن كثيـر)٢/١٨١٨ (- وهبة الزحيلـي-التفسير الوسيط: انظر (6)
  ).٦/٢٧١ (- البن جرير الطبري-القرآن



 ٣٦

عزة القوة، وعزة الغلبة، : الذي له العزة كلها: العزيز: " - رحمه اهللا-يقال الشيخ عبد الرحمن السعد
 مــن المخلوقــات، وقهــر جميــع الموجــودات، ودانــت لــه الخليقــة فــامتنع أن ينالــه أحــدٌ . وعــزة االمتنــاع

  )١(. "وخضعت لعظمته
  

�©��ª»�¬�®���°�﴿ :ونلحــــظ أن اهللا تعــــالى خــــتم قولــــه �̈§�¦�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦

 دون غيرهمــا مــن األســماء لــه م، وال شــك أن ذكــر هــذين اإلســمينالعزيــز والعلــي بــذكر اســميه ،﴾±±±±
 وال  يغلب كل شيءٍ ن اهللا أن يعترف بأحيث أن الذي ُيِقّر بأن اهللا هو الخالق؛ فيلزمهُ ،  عظيمةٌ داللةٌ 

وعلــى  علــى وجــه مــن البداعــة  وخلقــه، فيقــدر علــى إيجــاده بكــل شــيءٍ وأن علمــه محــيطٌ  ،يغلبــه شــيءٌ 
  )٢(.أكمل وجهٍ 

إذا حـصال كــان  إلــى كمـال العلـم، وكمـال القـدرة والعلـم  إلـى كمـال القـدرة، والعلـيم إشـارةٌ ز إشـارةٌ فـالعزي
ـــادًرا ـــى خلـــق كـــل شـــيءٍ الموصـــوف بهمـــا ق ـــه متـــصفٌ  عل ـــالعزة ؛ فلهـــذا المعنـــى أثبـــت اهللا تعـــالى أن  ب

  )٣(.والعلم
  
، كمـا قـال باده عزيـًزا قد سمى بعض ع فإنه كما سمى نفسه عزيًزا اهللا المتأمل في القرآن يجد أنوٕان

��������������������������������������������������������﴿: ، وقولــه تعــالى)٤(﴾�	��������������	��������������	��������������	��������������﴿: ســبحانه

��	�
����	�
����	�
����	�
 الـــشيخ ق الخـــالق والمخلـــوق فـــي المـــسمى، وقـــد ذكـــر وال يلـــزم مـــن ذلـــك اتفـــا،)٥(﴾���
وأخبرنـا ، اا بصيرً  اهللا تعالى قد سمى نفسه سميعً نأ  هذه المسألة ووضح- اهللارحمه -حافظ الحكمي
 فٌ ؤو بــالمؤمنين ر � وأخبــر أن نبيــه ، اا رحيًمــرؤوًفــوســمى نفــسه ، اا بــصيرً إلنــسان ســميعً أنــه جعــل ا

فـال يلـزم مـن اتفـاق التـسمية اتفـاق األسـماء ، ا وغير ذلكوسمى بعض عباده عزيزً وهو العزيز ، رحيمٌ 
 العزة فليس السمع كالسمع وال البصر كالبصر وال الرأفة كالرأفة وال الرحمة كالرحمة وال، ومقتضياتها

كمــا أنــه لــيس المخلــوق كالخــالق وال المحــدث الكــائن بعــد أن لــم يكــن كــاألول اآلخــر الظــاهر ، كــالعزة
 وكــل مـا ســواه فقيــرٌ ، ولــيس الفقيـر العــاجز عـن القيــام بنفـسه كــالحي القيــوم الغنـي عمــا سـواه، البـاطن
ــم يــزل ،  بديموميتــهدائمــةٌ  بأزليتــه  بجاللــه أزليــةٌ  بــه الئقــةٌ فــصفات الخــالق الحــي القيــوم قائمــةٌ ، إليــه ل

، وقـد ا وأبـدً  بل له تعالى الكمـال المطلـق أوالً ؛لم تسبق بضد ولم تعقب به، ا بها وال يزال كذلكمتصفً 

                                       
   .٩٤٦ ص -تفسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان (1)
  ).٣٨٩ -١٧/٣٨٨ (-البقاعي ر إبراهيم بن عم-ظم الدرر في تناسب اآليات والسورن: انظر (2)
 دار -لــرازي الملقــب بفخــر الــدين ابــن الحــسن بــن الحــسين أبــو عبــد اهللا محمــد بــن عمــر -مفــاتيح الغيــب: انظــر (3)

  ).٦٢٠ -٢٧/٦١٩ (-هـ١٤٢٠ –٣ط - بيروت–إحياء التراث العربي 
   .٧٨:  سورة يوسف(4)
   .٣٠: سورة يوسف (5)



 ٣٧

﴾W�V�UT�SRQW�V�UT�SRQW�V�UT�SRQW�V�UT�SRQ ﴿: قال عن نفسه
 فمن شبه اهللا تعالى بخلقه فقد كفر ومن )١(

  )٢(.هٌ نفى عنه ما وصف به نفسه فقد كفر وليس فيما وصف اهللا به نفسه ورسوله تشبي

  
  : الحكيم-٥

���﴿ : مـن سـورة الزخـرف، فـي قولـه تعـالىدٍ  واحـورد هذا االسم في موضعٍ     �����������������������������������������
فنثبت هللا تعالى اسمه الحكيم، ومن هذا االسم نأخذ صفة الحكمة،  ﴾��������¡�¢�£��������¡�¢�£��������¡�¢�£��������¡�¢�£

  . هللا تعالى ثابتةٌ  ذاتيةٌ وهي صفةٌ 
 الشرعي في الدنيا واآلخرة، يحكم بما يـشاء ال هو الحاكم بين خلقه بأمره الكوني وأمره" : الحكيم    

  )٣(. "معقب لحكمه، وهو ذو الحكمة فأمره وخلقه في غاية اإلحكام واإلتقان والحسن
  

هو الذي له الحكمة العليا في خلقه وأمره، الذي أحسن كـل شـيء : الحكيم : "قال الشيخ السعدي    
ى، الـــذي لـــه ا ســـدً وال يـــشرع شـــيئً ا، ا عبثًـــفـــال يخلـــق شـــيئً  )٤(﴾����������������������������������������������������﴿خلقـــه 

، فـــيحكم بـــين عبـــاده، فـــي الحكـــم فـــي األولـــى واآلخـــرة، ولـــه األحكـــام الثالثـــة ال يـــشاركه فيهـــا مـــشاركٌ 
  )٥(. "وضع األشياء مواضعها، وتنزيلها منازلها: والحكمة، شرعه، وفي قدره وجزائه

  
�����������������������������������﴿: فــي قولـه تعــالى) الحكــيم والعلـيم ( وداللـة ذكــر اسـمي اهللا �����������������������������������������

حق اإللهيــة، أو أن يكــون إلًهــا  لــم يتــصف بكمــال الحكمــة والعلــم؛ فــال يــست مــن أن﴾¡�¢�£¡�¢�£¡�¢�£¡�¢�£
اإللــــه ال يــــصلح لأللوهيــــة إال إذا كــــان يــــضع يخبرنــــا أن  فــــاهللا تعــــالى )٦(يعبــــد فــــي الــــسماء واألرض،

ن إال بكمـال  فـساد، وال يـضرها إفـساد مفـسد، وذلـك ال يكـو ا بحيث ال يتطـرق إليهـ؛األشياء في محلها
  )٧(.الحكمة وكمال العلم

  

                                       
   .١١: سورة الشورى (1)
  ).١/٢١١ (-ج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصولمعار : انظر (2)
 المملكة -المية واألوقاف والدعوة واإلرشاد وزارة الشئون اإلس- محمد بن عودة السعوي-رسالة في أسس العقيدة(3) 

   .٤٥ص -هـ١٤٢٥ -١ط -العربية السعودية
   .٥٠:  سورة المائدة(4)
   .٩٤٦ ص -انتفسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المن (5)
لحـــسيني  شـــهاب الـــدين محمـــود بـــن عبـــد اهللا ا-روح المعـــاني فـــي تفـــسير القـــرآن العظـــيم والـــسبع المثـــاني: انظـــر (6)

  ).١٣/١٠٦( -هـ١٤١٥، ١ط - بيروت– دار الكتب العلمية -علي عبد الباري عطية: تحقيق -األلوسي
  ).١٧/٤٩٢ (- البقاعين حسن  إبراهيم بن عمر ب- ظم الدرر في تناسب اآليات والسورن:  انظر(7)



 ٣٨

   :- رحمه اهللا-قال ابن القيم
  ا ما هما عدماننوعان أيضً    ...   وهو الحكيم وذاك من أوصافه                 

  ا ثابتا البرهاننوعان أيضً    ...          فكل منهما  وٕاحكامٌ حكمٌ                  
  )١( يتالزمان وما هما سيان   ...       وال والحكم شرعي وكوني                  

  
  : العليم-٦

حيـث  مـن كتابـه، السـيما وروده فـي سـورة الزخـرف، لقد سمى اهللا نفسه بالعليم في مواضع كثيـرةٍ     
�����������¡�﴿ :، فــي قولــه تعــالىأنــه ورد فــي موضــعين مــن الــسورة���������¡��������������������¡��������������������¡�������������������

�©��ª»�¬�®���°�±﴿ : وفـي قولـه تعـالى﴾¢�£¢�£¢�£¢�£ �̈§�¦±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦���

 ، والـسنة هللا عـز وجـل فـي القـرآنثابتـةٌ   ذاتيـةٌ  صفة العلم، وهي صـفةٌ نثبت "العليم "  ومن اسم اهللا ﴾
  .﴾¬�®���°�±�²¬�®���°�±�²¬�®���°�±�²¬�®���°�±�²﴿:قوله تعالى في سورة الزخرففمن القرآن 

  
ُيَعلُمَنـا اِالْسـِتَخاَرَة ِفـي  ����َكـاَن النِبـي : ، قـال�جـابر ، فعـن ودل عليها من الـسنة حـديث االسـتخارة

اللُهـم ِإنـي َأْسـَتِخيُرَك : ِإَذا َهم ِبـاَألْمِر َفْلَيْرَكـْع َرْكَعتَـْيِن ثُـم َيقُـولُ : "  ُكلَها، َكالسوَرِة ِمَن الُقْرآنِ ُمورِ األُ 
، َوَأْسأَُلَك ِمْن َفْضِلَك الَعِظيِم، َفِإنَك َتْقـِدُر َوَال َأْقـِدُر، َوَتْعَلـُم َوَال َأْعَلـُم، َوَأْنـَت ِبِعْلِمَك، َوَأْسَتْقِدُرَك ِبُقْدَرِتكَ 

ُم الُغُيـوِب، اللُهـم ِإْن ُكْنـَت َتْعَلـُم َأن َهـَذا اَألْمـَر َخْيـٌر ِلـي ِفـي ِديِنـي َأْو - َوَمَعاِشـي َوَعاِقَبـِة َأْمـِريَعال 
 َوَمَعاِشـي  َفاْقُدْرُه ِلي، َوإِْن ُكْنَت َتْعَلُم َأن َهَذا اَألْمَر َشـر ِلـي ِفـي ِديِنـي-ِلهِ اِجِل َأْمِري َوآجِ ِفي عَ : َقالَ 

 َفاْصـِرْفُه َعنـي َواْصـِرْفِني َعْنـُه، َواْقـُدْر ِلـي الَخْيـَر -ِفي َعاِجـِل َأْمـِري َوآِجِلـهِ :  َأْو َقالَ -َوَعاِقَبِة َأْمِري
ِني ِبِه، َوُيَسمي َحاَجَتهُ َحْيُث َكانَ  َرض ٢(". ، ُثم(  

  
دقيقهـا وجليلهـا، علـى أتـم هو العالم المحيط علمه بجميع األشياء ظاهرهـا وباطنهـا، : " العليمومعنى 
  )٣(. " وفعيل من أبنية المبالغة،اإلمكان

 ،ا ِفي قعر البحار وم،ينهما وما تحت الثرىبيعلم ما في السموات واألرضين السبع وما "  الذي هوو 
 وعــدد الحــصى ، وعــدد كــل كلمــةٍ ،ةٍ  ومــسقط كــل ورقــ، وكــل نبــاتٍ  وكــل زرعٍ  وشــجرةٍ ومنبــت كــل شــعرةٍ 

 ال يخفـى  ويعلـم كـل شـيءٍ ، والتراب ومثاقيل الجبال وأعمـال العبـاد وآثـارهم وكالمهـم وأنفاسـهمملوالر 

                                       
   .٢٠٥ ص- هـ١٤١٧ -٢ط - القاهرة- مكتبة ابن تيمية-متن القصيدة النونية (1)
  ).٨/٨١ (-٦٣٨٢ حديث رقم - باب الدعاء عند االستخارة- كتاب الدعوات-صحيح البخاري (2)
 المكتبـة - األثيـرمـد ابـنمجـد الـدين أبـو الـسعادات المبـارك بـن محمـد بـن مح -النهاية في غريب الحديث واألثر (3)

  ).٣/٢٩٢ ( - محمود محمد الطناحي- طاهر أحمد الزاوى:تحقيق -م١٩٧٩ - هـ١٣٩٩ - بيروت-العلمية



 ٣٩

 ومـا  وظلمـةٍ  ونـارٍ  مـن نـورٍ  وهو َعَلى العرش فوق السماء السابعة ودونه حجـب،عليه من ذلك شيءٌ 
  )١(. "هو أعلم به
  :- رحمه اهللا-قال ابن القيم
   ومن إعالنفي الكون من سرٍ    ...    ا بالذي وهو العليم أحاط علمً              
  فهو المحيط وليس ذا نسيان   ...       علمه سبحانه وبكل شيءٍ              
  قد كان والموجود في ذا اآلن   ...  وما ا وكذاك يعلم ما يكون غدً              
  )٢(كان كيف يكون ذا إمكان   ...         وكذاك أمر لم يكن لو              

������������������������﴿ :�، كمـا قـال اهللا عـز وجـل عـن يوسـف ولقد وصف اهللا بعض عباده أنـه ذو علـمٍ 

��������	�
����������	�
����������	�
����������	�
، وال )U�T�S�RU�T�S�RU�T�S�RU�T�S�R﴾)٤﴿ :�، وقــال عــن لــوط ٣((﴾��
، فاإلنسان مهما بلغ من العلم فإنه يبقى جاهًال؛  عن علم المخلوق تماًمامختلفٌ شك أن علم الخالق 

 بالكمـال علـى كـل ؛ ألنه متصفٌ هللا عز وجل قد أحاط بكل شيء علًما بالنقص، بينما األنه متصفٌ 
  .حالٍ 
واآلدميــون وٕان كــانوا يوصــفون بــالعلم فــإن ذلــك ينــصرف : " - رحمــه اهللا-قــال اإلمــام الخطــابي    
، وقــد تعترضــهم  دون حــالٍ ، وقــد يوجــد ذلــك مــنهم فــي حــالٍ  دون نــوعٍ  مــن المعلومــاتم إلــى نــوعٍ مــنه

  بالفقـه غيـر عـالمٍ  عالًمـااآلفات فيخلف علمهم اآلفات، ويعقب ذكرهم النسيان، وقد نجـد الواحـد مـنهم
 علــم - ســبحانه- بالحــساب وبالطــب وبنحوهمــا مــن األمــور، وعلــم اهللاا بهمــا غيــر عــالمٍ بــالنحو وعالًمــ

  )٥(". وكمالٍ حقيقةٍ 
  يعلم األشياء على حقائقهـا بغيـر اسـتداللٍ - سبحانه– وهو، ليس كعلم المخلوقين-جل وعال–علمه ف

  )٦(.غيوب وال يعلمها إال اهللا عز وجل، وهو يعلم الوال سببٍ 
  
  
  
  

                                       
 –دار المعرفــة  -محمــد حامــد الفقــي: تحقيــق -حــسين ابــن أبــي يعلــى، محمــد بــن محمــدأبــو ال -طبقــات الحنابلــة (1)

  ).١/٢٨ (-بيروت
   .٢٠٤ ص -متن النونية(2) 
   .٢٢: يوسف سورة (3)
   .٧٤:  سورة األنبياء(4)
   .٥٧ ص-شأن الدعاء (5)
 مؤســسة -عبــد الحــسين المبــارك:  تحقيــق-بــي القاســم عبــد الــرحمن بــن اســحاق الزجــاجيأل- اشــتقاق أســماء اهللا(6)

   .٥٢ص  -م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦ -٢ط - بيروت-الرسالة



 ٤٠

  :الصفات الواردة في سورة الزخرف: ثانياً 
   : صفة السمع-١

 من الكتاب والسنة، فمن القرآن قوله تعالى في  تعالى في مواضع كثيرةٍ  هللا ثابتةٌ  ذاتيةٌ وهي صفةٌ     
، والسميع من أسماء اهللا، ﴾z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�nz�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n﴿:سورة الزخرف

�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AK�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A���������R�Q�P�O�N�M�L��R�Q�P�O�N�M�L��R�Q�P�O�N�M�L��R�Q�P�O�N�M�L ﴿:قـــــــــال اهللا عـــــــــز وجـــــــــل
SSSS﴾)١(.  

َهـْل َأتَـى َعَلْيـَك َيـْوٌم َكـاَن   ":�ومن السنة النبوية حـديث عائـشة رضـي اهللا عنهـا؛ أنهـا قالـت للنبـي 
 ...َلَقـْد َلِقيـُت ِمـْن َقْوِمـِك َمـا َلِقيـُت، َوَكـاَن َأَشـد َمـا َلِقيـُت ِمـْنُهْم َيـْوَم الَعَقَبـةِ  :، َقالَ َأَشد ِمْن َيْوِم ُأُحدٍ 

ِإن اللـَه َقـْد : ِإَذا َأَنا ِبـَسَحاَبٍة َقـْد َأَظلْتِنـي، َفَنَظـْرُت َفـِإَذا ِفيَهـا ِجْبِريـُل، َفَنـاَداِني َفَقـالَ فَ  )الحـديثوفي (
  )٢(."... .َسِمَع َقْوَل َقْوِمَك َلَك، َوَما َردوا َعَلْيكَ 

 قــال اهللا ين، كمـاوعظمتـه، لـيس كـسمع المخلـوق يليـق بجاللــه  الـسنة والجماعـة يثبتـون هللا سـمًعاوأهـل
  .)٣(﴾��SR�QSR�QSR�QSR�QW�V�U�TW�V�U�TW�V�U�TW�V�U�T ﴿ : عن نفسهعز وجل

–والخفـــوت والنطـــق والـــسكوت، كمـــا أنـــه اهللا عـــز وجـــل يـــسمع الـــسر والنجـــوى ســـواء عنـــده الجهـــر فـــ
  )٤(. يقبل قول حامده، ويجيب دعاء من يدعوه-سبحانه

  
قــد عبــرت عنــه اآليــات بكــل صــيغ االشــتقاق،  ف أمــا الــسمع: "- رحمــه اهللا-)٥(قــال الــشيخ هــراس    
   )٦(". هللا، يدرك بها األصوات حقيقيةٌ َسِمَع، وَيْسَمُع، وسميٌع، وَنْسَمُع، َوأسَمُع، فهو صفةٌ : وهي

                                       
  . ١:  سورة المجادلة(1)
آمــين والمالئكــة فــي الــسماء، آمــين فوافقــت إحــداهما : إذا قــال أحــدكم بــاب - كتــاب بــدء الخلــق-صـحيح البخــاري (2)

 بـاب مـا - كتـاب الجهـاد والـسير-، وصحيح مسلم)٤/١١٥ (-٣٢٣١ حديث رقم -األخرى غفر له ما تقدم من ذنبه
  ).٣/١٤٢٠ (-١٧٩٥ حديث رقم -من أذى المشركين والمنافقين �لقي النبي 

   .١١: سورة الشورى (3)
  ).٦٠ -٥٩ص (- للخطابي-الدعاءشان : انظر (4)
 العربيــة، ولـد بطنطــا  هـو العالمـة، الــسلفي، المحقـق، محمــد خليـل هــراس، مـن محافظــة الغربيـة بجمهوريــة مـصر(5)
، وتخـــرج مـــن األزهـــر فـــي األربعينــات مـــن كليـــة أصـــول الـــدين، وحــاز علـــى الـــشهادة العالميـــة العاليـــة )م١٩١٦(عــام 

ا بكلية أصول الـدين فـي جامعـة األزهـر، وقـد أمـضى حياتـه فـي التعلـيم عمل أستاذً في التوحيد والمنطق، و ) الدكتوراه(
شــرح العقيــدة :  انظــر-عــن عمــر ينــاهز الــستين) م١٩٧٥(عــام والتــأليف ونــشر عقيــدة أهــل الــسنة والجماعــة، تــوفي 

علـوي : قضـبط نـصه وخـرج أحاديثـه ووضـع الملحـ -خليل حسن هـّراسمحمد بن  -الواسطية، ويليه ملحق الواسطية
  ).٤٣ -٤٢ص (-ـه١٤١٥، ٣ط - الخبر–دار الهجرة للنشر والتوزيع -بن عبد القادر السقاف

          .١٢٠ص : المصدر السابق(6)



 ٤١

المدرك لجميع األصوات مهما خفتت، فهو يـسمع : ومعنى السميع "  آخر من كتابهوقال في موضعٍ 
  )١(. " أسماع خلقه ال يماثل هو صفةٌ السر والنجوى بسمعٍ 

ا ال يــسمع، فــإن ســمع لــم يعقــل مــا يــسمع فــإذا عقــل ميــز بــين المــسموعات،  صــغيرً فــالمخلوق يكــون
فأجــاب عــن األلفــاظ بمــا يــستحق، وميــز بــين الــصوت الحــسن والقبــيح، وميــز الكــالم المستحــسن مــن 

 عجـــز عـــن  واحــدٍ  فــي وقـــتٍ ٕان كلمــه جماعـــةٌ  و المــستقبح ثـــم كــان لـــسمعه مــدى إذا جـــاوزه لــم يـــسمع،
اســـتماع كالمهـــم، وعـــن إدراك جـــوابهم، واهللا عـــز وجـــل الـــسميع لـــدعاء الخلـــق وألفـــاظهم عنـــد تفـــرقهم 

يعلم ما في قلب القائل قبل أن يقول، ويعجز القائل عـن و واجتماعهم، مع اختالف ألسنتهم ولغاتهم، 
بـالموت، واهللا تعـالى  التعبير عن مراده فيعلم اهللا فيعطيه الذي في قلبه، والمخلـوق يـزول عنـه الـسمع

لمــن الملــك اليــوم فــال يكــون مــن يــرد، : ا قــاللــم يــزل وال يــزال يفنــي الخلــق ويــرثهم، فــإذا لــم يبــق أحــدً 
  )٢(.هللا الواحد القهار: فيقول
  
  : من المجرمين صفة االنتقام-٢

كرهــا  فـي الكتــاب والـسنة، وقــد ورد ذ هللا عــز وجـل ثابتــةٌ  فعليــةٌ مـن المجــرمين صـفةٌ  صـفة االنتقــام    
�o�n�m�l�k�j�i�h�o�n�m�l�k�j�i�h�o�n�m�l�k�j�i�h�o�n�m�l�k�j�i�h﴿:ثالثــة مواضــع مــن ســورة الزخــرف، فــي قولــه تعــالىفــي 
pppp﴾ ،وقولـــه تعـــالى﴾-�,�+�*��0/�.-�,�+�*��0/�.-�,�+�*��0/�.-�,�+�*��0/�.���﴿:وقولـــه تعـــالى ،:﴿������������������������

����������������������������﴾.  
َفَكــَشَف َعــْنُهْم " :  فــي قولــه عــن قــريشٍ � حــديث عبــد اهللا بــن مــسعود ودل عليهــا مــن الــسنة النبويــة

ِإَلـى  )٣(﴾��������������������������������������������﴿ :، َفـَذِلَك َقْولُـُه َتَعـاَلىُهْم َيـْوَم َبـْدرٍ َفَعاُدوا، َفاْنَتَقَم اللُه ِمنْ 
  .)٤("﴾	�¶	�¶	�¶	�¶ ﴿ َقْوِلِه َجل ِذْكُرهُ 

 الــذي يقــصم ظهــور العتــاة وينكــل بالجنــاة ويــشدد هــو: المنــتقم: " - رحمــه اهللا-)٥(قــال االمــام الغزالــي
العقـــاب علـــى الطغـــاة وذلـــك بعـــد اإلعـــذار واإلنـــذار وبعـــد التمكـــين واإلمهـــال وهـــو أشـــد لالنتقـــام مـــن 

                                       
   .٩٧ص: شرح العقيدة الواسطية(1) 
 إســماعيل بــن محمــد بــن الفــضل بــن علــي القرشــي -الحجــة فــي بيــان المحجــة وشــرح عقيــدة أهــل الــسنة:  انظــر(2)

 - الــسعودية- دار الرايـة-المـدخلي محمـد بـن ربيــع بـن هـادي: تحقيـق -ةبـو القاسـم، الملقـب بقــوام الـسناألصـبهاني، أ
  ).١٣٩ -١/١٣٨ (-م١٩٩٩ -هـ١٤١٩، ٢ ط-الرياض
   .١٠: سورة الدخان (3)
ــــه- كتــــاب تفــــسير القــــرآن-صــــحيح البخــــاري (4) 
﴿:  بــــاب قول�����ــــدخان﴾��������  –١٢ : ال

  ).٦/١٣١ ( -)٤٨٢٢(حديث رقم 
 ( الطــابران هـــ فــي٤٥٠، ولــد ســنة محمــد بــن محمــد بــن محمــد الَغَزالــي الطوســي، أبــو حامــد، حجــة اإلســالمهــو  (5)

نــسبته إلــى هـــ، كــان فيلــسوًفا متــصوًفا، رحــل إلــى العديــد مــن البلــدان، ٥٠٥ وبهــا تــوفي ســنة )قــصبة طــوس، بخراســان



 ٤٢

المعاجلــة بالعقوبــة فإنــه إذا عوجــل بالعقوبــة لــم يمعــن فــي المعــصية فلــم يــستوجب غايــة النكــال فــي 
  )١( ".العقوبة

لعقوبــة والعــذاب لمــن شــاء، واالنتقــام افتعــال مــن نقــم يــنقم إذا بلغــت بــه والمنــتقم هــو الــذي يبــالغ فــي ا
  )٢(.الكراهة حد السخط

 -وقــد ذكــر كثيــر مــن العلمــاء أن المنــتقم لــيس مــن أســماء اهللا تعــالى، قــال شــيخ االســالم ابــن تيميــة
ء فــي اوٕانمــا جــ �لــيس مــن أســماء اهللا الحــسنى الثابتــة عــن النبــي " المنــتقم " واســم : " -رحمــه اهللا
ـــــدً  القـــــرآن ـــــه تعـــــالىمقي ـــــه، )٣(﴾X�W�V�UX�W�V�UX�W�V�UX�W�V�U ﴿ :ا كقول  )٤(﴾������������������������������������ ﴿ :وقول

البر التواب المنـتقم (والحديث الذي في عدد األسماء الحسنى الذي يذكر فيه المنتقم فذكر في سياقه 
   )٥(".�  ليس هو عند أهل المعرفة بالحديث من كالم النبي )العفو الرءوف
  :- رحمه اهللا-وقال ابن القيم

  قوف كما قد قال ذو العرفان... وحديث إفراد اسم منتقم فمو               
      )٦( بالمجرمين وجا بذو نوعان... ما جاء في القرآن غير مقيد              

         
قم مـن المجـرمين؛ ، وأنـه ينـت) ذو انتقـام(يوصـف اهللا َعـز وَجـل بأنـه : " )٧(السقافوقال الشيخ علوي 

مـن أسـماء اهللا تعـالى ) المنـتقم(كما يليق به سبحانه، وهي صفٌة فعليـٌة ثابتـٌة بالكتـاب والـسنة، ولـيس 
.")٨(  

                                                                                                                
، لــه نحــو مئتــي لمــن قــال بــالتخفيف) قــرى طــوسمــن (ة أو إلــى َغَزالــ) عنــد مــن يقولــه بتــشديد الــزاي(صــناعة الغــزل 
  ).٢٤ -٧/٢٣ (- الزركلي-األعالم: إحياء علوم الدين، وتهافت الفالسفة، وغيرها، انظر: مصنف؛ منها

بــسام عبــد : تحقيــق - الغزالــيأبــو حامــد محمــد بــن محمــد -المقــصد األســنى فــي شــرح معــاني أســماء اهللا الحــسنى (1)
   .١٣٩ص -م١٩٨٧ –ه١٤٠٧، ١ط - قبرص– الجفان والجابي -الوهاب الجابي

   .٩٠ ص- للخطابي-شأن الدعاء: انظر (2)
   .٢٢: سورة السجدة (3)
   .٤٧: سورة إبراهيم (4)
  ).٨/٩٦ (-مجموع الفتاوى (5)
   .٢١٥ ص- نونية ابن القيم(6)
ــد عــام  المعاصــر علــوي بــن عبــدالقادر بــن محمــد بــن هــادي الــسقاف، مــن علمــاء أهــل الــسنةهــو الــشيخ  (7) ين، ول

 بـأمور  كبيـرٌ  في حب ابنه للعلم واالجتهاد فيه، والشيخ علـوي لـه اهتمـامٌ  في مكة المكرمة وكان والده له أثرٌ هـ١٣٧٦
ا علـى موقـع الـدرر ا عامً ا مشرفً يعمل حاليً و  لكتب أهل العلم،  وتحقيقٍ العقيدة التوحيد، وله عدة مؤلفات ما بين تأليفٍ 

  http://dorar.net/mushrif:  انظر- على منهج أهل السنة والجماعةاا موثقً ا علميً  ويعتبر موقعه مرجعً ،السنية
 -دار الهجـرة -الـدرر الـسنية  - علـوي بـن عبـد القـادر الـسقاف-صفات اهللا عز وجل الواردة في الكتـاب والـسنة (8)
   .٧٤ ص- م٢٠٠٦ -هـ١٤٢٦، ٣ط



 ٤٣

، نتقام مطلًقـا أو أنـه منـتقم مطلًقـا، وٕانمـا يـذكر مقيـًدامن صفات اهللا اال:  أن نقول لناال يجوزإذًا     
فة ذو إلـى الـصفة المـشتق منهـا، كمـا ، أو بإضـا)١(﴾X�W�V�UX�W�V�UX�W�V�UX�W�V�U ﴿: كما في قوله تعالى

، واهللا  تـوهم نقـًصا، وذلـك ألن إطـالق كلمـة منـتقم علـى اهللا)٢(﴾j�i�h�gj�i�h�gj�i�h�gj�i�h�g ﴿: في قولـه تعـالى
  .عز وجل منزٌه عن كل نقصٍ 

  
  : صفة القدرة-٣

سنة، ومـن أسـمائه صـفٌة ذاتيـٌة ثابتـٌة هللا َعـز وجـل بالكتـاب والـالقـدرة : " قال الشيخ علوي السقاف    
  )٣(.")المقتدر(و ) القدير(و  )القادر: (عالىت

�6�7�8�1�6�7�8�1�6�7�8�1�6�7�8�1﴿ : من سورة الزخرف، فـي قولـه تعـالىدٍ  واحوردت صفة القدرة في موضعٍ  وقد
2�3�4�52�3�4�52�3�4�52�3�4�5﴾.  

�_�﴿ :ودل على هذه الصفة أيًضا قول اهللا تعالى في سورة أخرى �̂]�\�[�Z�_� �̂]�\�[�Z�_� �̂]�\�[�Z�_� �̂]�\�[�Z�����������������b�a�`�b�a�`�b�a�`�b�a�`

f�e�d�cf�e�d�cf�e�d�cf�e�d�c﴾)٤(.  
، أنـه شـكا )٥( عثمـان بـن أبـي العـاص الثقفـي حـديثهـا عـدة أحاديـث، منالسنة النبويـةمن  يهاودل عل

َضـْع َيـَدَك َعَلـى الـِذي " : �ا يجـده فـي جـسده منـذ أسـلم فقـال لـه رسـول اهللا وجًعـ� إلـى رسـول اهللا 
 ، َوُقْل َسْبَع َمراٍت َأُعوُذ ِبـاِهللا َوُقْدَرِتـِه ِمـْن َشـر َمـا َأِجـُد َوُأَحـاِذرُ تَأَلَم ِمْن َجَسِدَك، َوُقْل ِباْسِم اِهللا َثَالثًا

.")٦(  
أفعــال أن  ﴾11112�3�4�5�6�7�82�3�4�5�6�7�82�3�4�5�6�7�82�3�4�5�6�7�8﴿:  صــفة القــدرة فــي قولــه تعــالىوداللــة ذكــر
حاربة النبـي العـدنان م من الكفر والطغيان و ؛ اهللا تعالى عليهم قدرةون ينكر الذينأفعال ك كفار قريشٍ 

� ٧(. على عقابهم واالنتقام منهمد اهللا تعالى أنه قادرٌ ، لذلك أك(  
                                       

   .٢٢: سورة السجدة (1)
   .٤: سورة آل عمران (2)
   .٢٧٥ ص-صفات اهللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة(3) 
  ).٥٥ -٥٤: (سورة القمر (4)
هــو عثمــان بــن أبــي العــاص بــن بــشر الثقفــي، أبــو عبــد اهللا الثقفــي الطــائفي، صــحابٌي جليــٌل، كــان أميــًرا فاضــًال  (5)

ــره النبــي  فــي خالفــة أبــي بكــٍر وعمــر،  علــيهم وكــان أصــغرهم، وكــذلك كــان أميــًرا�مؤتمًنــا، أســلم مــع وفــد ثقيــف وأم 
 - الــذهبي-ســير أعــالم النــبالء: هـــ فــي خالفــة معاويــة، انظــر٥١هـــ، وقيــل ٥٠وســكن البــصرة حتــى تــوفي فيهــا ســنة 

عــادل :  تحقيــق-ن حجــر العــسقالني بـ أحمـد بــن علــي بــن محمــد-اإلصـابة فــي تمييــز الــصحابة، و )٣٧٥ -٢/٣٧٤(
  ).٣٧٤ -٤/٣٧٣( - هـ١٤١٥ -١ط  - بيروت–لعلمية  دار الكتب ا-أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض

 -٢٢٠٢ حــديث رقــم - بــاب اســتحباب وضــع يــده علــى موضــع األلــم مــع الــدعاء- كتــاب آداب-صــحيح مــسلم (6)
)٤/١٧٢٨.(  

  ).١٧/٤٣٤ (-البقاعي  إبراهيم بن عمر-ظم الدرر في تناسب اآليات والسورن: انظر(7) 



 ٤٤

، والقـادر منـا وٕان اسـتحق  وال يفوتـه مطلـوبٌ  هو القادر على ما يشاء، ال يعجـزه شـيءٌ  عز وجلاهللاف
ة مــن اهللا تعــالى، ويجــوز عليــه العجــز فــي حــال هــذا الوصــف؛ فــإن قدرتــه مــستعارة وهــي عنــده وديعــ

 في والقدرة في أخرى، واهللا تعالى هو القادر فال يتطرق عليه العجز وال يفوته شيء، والمقتدر مبالغةً 
الوصــف بالقــدرة واألصــل فــي العربيــة أن زيــادة اللفــظ زيــادة المعنــى فلمــا قلــت اقتــدر أفــاد زيــادة اللفــظ 

  )١(.ىزيادة المعن
 أراده، ال يعترضــه ووصــف اهللا نفــسه بأنــه قــادٌر علــى كــل شــيءٍ " : - رحمــه اهللا-طــابيقــال الخ    

، قَـدرت الـشيَء وقَدْرتُـه؛ بمعنـى واحـدٍ : عجز وال فتور، وقد يكـون القـادر بمعنـى المقـدر للـشيء، يقـال

 والمقتـــدر هـــو التـــام القـــدرة ... روند َقـــ المُ نعـــم: ، أي] ٢٣:المرســـالت [ ﴾R�Q�PR�Q�PR�Q�PR�Q�P ﴿: كقولـــه
الذي ال يمتنع عليه شىٌء، وال يحتجز عنه بمنعٍة وقوٍة، ووزنه مفتعٌل من القدرة؛ إال أن االقتدار أبلغ 

  )٢( ".وأعم ألنه يقتضي اإلطالق
 المقـدورات عنـد  تـؤثر فـي أزليـةٌ وهي صفةٌ : "  عن صفة القدرة- رحمه اهللا-)٣( السفاريني اإلماموقال

 تكلمين وكذا الحكماء، لكن القدرة على جميع الممكنات باتفاق الم قادرٌ -جل شأنه- هتعلقها بها، فإن
 عـن كونـه إن شـاء فعـل وٕان لـم  عن صـحة الفعـل والتـرك، وعنـد الحكمـاء عبـارةٌ عند المتكلمين عبارةٌ 

  )٤(".يشأ لم يفعل 
  
  : صفة المشيئة-٤

سـورة ففـي   في عدة مواضع مـن القـرآن،دت ور ، فقد هللا تعالى بالكتاب والسنة ثابتةٌ صفة المشيئة    
 وفــي قولــه ﴾�Â�Â�Â�Â....¶�¶�¶�¶�����°�±��³�²´���°�±��³�²´���°�±��³�²´���°�±��³�²´���﴿:، فــي قولــه تعــالى وردت فــي موضــعينالزخــرف
�������������﴿:تعالى���������������������������������������������������﴾.  

                                       
أحمــد يوســف : تحقيــق -بــو إســحاق الزجــاجراهيم بــن الــسري بــن ســهل، أ إبــ- أســماء اهللا الحــسنىتفــسير: انظــر(1) 
   .٥٩ ص- دار الثقافة العربية-الدقاق
   ).٨٦ -٨٥ص ( -شأن الدعاء (2)
هـــ، ١١١٤ هــو محمــد بــن أحمــد بــن ســالم الــسفاريني النابلــسي الحنبلــي، ولــد فــي بقريــة ســفارين فــي نــابلس ســنة (3)

ــم التــاريخ وحفــظ وقــائع  وبــرع ،لــم، واالفتــاء، وألــف تــآليف عديــدةالــذكاء، وجلــس لتــدريس الع و اشــتهر بالفــضل فــي عل
هـــ ١١٨٨، تــوفي فــي شــوال ســنة  لطيــفٌ  ولــه شــعرٌ ، ومــا وقــع فــي األزمــان الــسالفة،الملــوك واألمــراء والعلمــاء واألدبــاء

د خليــل بــن محمــ -ســلك الــدرر فــي أعيــان القـرن الثــاني عــشر:   انظــر-بنـابلس، ودفــن رحمــه اهللا فــي تربتهــا الـشمالية
  ).٣٢ -٤/٣١ (-م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨، ٣ ط-  دار البشائر اإلسالمية، دار ابن حزم-علي الحسيني، أبو الفضل

 شـمس الـدين، أبـو -األثريـة لـشرح الـدرة المـضية فـي عقـد الفرقـة المرضـية ع األنوار البهيـة وسـواطع األسـرارلوام (4)
 -م١٩٨٢ ،هـــــ١٤٠٢ -٢ ط- دمــــشق–قين ومكتبتهــــا مؤســــسة الخــــاف- محمــــد بــــن أحمــــد بــــن ســــالم الــــسفارينيالعـــون

)١/١٥٠.(  



 ٤٥

ـــارُ   ":�قـــال رســـول اهللا :  قـــال� أبـــي هريـــرةهـــا مـــن الـــسنة النبويـــة حـــديث ليويـــدل ع ـــِت الن اْحَتج ،
َعَفاُء، َواْلَمـَساِكيُن، : َهـِذهِ  َواْلُمَتَكبُروَن، َوَقاَلتْ ،ْدُخُلِني اْلَجباُرونَ  يَ : َهِذهِ َواْلَجنُة، َفَقاَلتْ  َيـْدُخُلِني الـض 

 -ُأِصـيُب ِبـِك َمـْن َأَشـاُء :  َوُربَمـا َقـالَ -ذُب ِبِك َمـْن َأَشـاُء َأْنِت َعَذاِبي ُأعَ : َفَقاَل اُهللا َعز َوَجل ِلَهِذهِ 
  )١(. "َأْنِت َرْحَمِتي َأْرَحُم ِبِك َمْن َأَشاُء َوِلُكل َواِحَدٍة ِمْنُكَما ِمْلُؤَها: َوَقاَل ِلَهِذهِ 

  
بحانه يفعـل مـا يـشاء،  هللا تبارك وتعالى، فهو سصفةٌ : المشيئة: " )٢(قال الشيخ عبد الرزاق البدر    

 فـي كـل شـيء، ومـشيئة اهللا جـل وعـال نافـذةٌ ، ان وما لم يشأ لم يكـنواألمور كلها بمشيئته، ما شاء ك
 ال يمكـن أن ، لمـا شـاءهاا وطبقًـوفقًـال تتخلف وال ُترد، وال معقب لها، ما شـاء اهللا البـد أن ينفـذ ويقـع 

 أو  أو قــوةٌ  أو ضــعفٌ  أو صــحةٌ  أو مــرٌض قعــودٌ  أو  أو قيــامٌ  أو ســكونٌ  أو حركــةٌ يكــون فــي الكــون ذرةٌ 
  )٣(. " إال بمشيئة الرب سبحانه وتعالى أو كفرٌ إيمانٌ 
  

 المـــشيئة صـــفتيوقـــد وردت  المـــشيئة يـــذكر معهـــا صـــفة االرادة، رُ كَ ذْ  مـــن أهـــل العلـــم عنـــدما تُـــوكثيـــرٌ 
 المـشيئةف، )٤(﴾z�y�x�w�v�u�t�s�r�qz�y�x�w�v�u�t�s�r�qz�y�x�w�v�u�t�s�r�qz�y�x�w�v�u�t�s�r�q﴿: ، مثل قولـه تعـالى واحدةٍ  في آيةٍ واإلرادة

المشيئة واحدة ال تنقسم، ويندرج تحتها كـل مـا شـاءه اهللا عـز وجـل،  ، إال أنواإلرادة معناهما متقاربٌ 
  وكـائنٍ  تحـت المـشيئة؛ فـالخير والـشر وكـل حـادثٍ كل ما قضاه اهللا وقدره في هـذا الكـون فإنـه منـدرجٌ 

تـه كـل خلـق اهللا جـل  يندرج تح واحدٌ ، فالمشيئة شيءٌ هللا عز وجل تحت مشيئة افي هذا الكون مندرجٌ 
  . خلقه اهللا عز وجل فقد شاءهوعال؛ إذ كل شيءٍ 

، أمـا األولـى فينـدرج تحتهـا كـل  خلقيـةٌ  كونيةٌ ، وٕارادةٌ  دينيةٌ  شرعيةٌ إرادةٌ : أما اإلرادة فتنقسم إلى قسمين
 ما يحبه اهللا من الواجبات والمستحبات، وأمـا الثانيـة فهـي بمعنـى المـشيئة الكاملـة لجميـع الموجـودات

 رادة الشرعية الدينية ال يلزم وقوعهـا، فـاهللا تعـالى أمـر النـاس بعبادتـه، ولكـن قليـلٌ ، واإل وشرٍ من خيرٍ 

                                       
 حـديث - باب النار يدخلها الجبارون والجنة يـدخلها الـضعفاء- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها-صحيح مسلم (1)
  ).٤/٢١٨٦ (-)٢٨٤٦(رقم 
 في المملكة العربية هو الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، من العلماء المعاصرين، ولد في مدينة الزلفي (2)

هــ ، حاصـل علـى الـدكتوراه فـي العقيـدة االسـالمية، ولـه العديـد مـن المؤلفـات والبحـوث العلميـة، ١٣٨٢السعودية عام 
ــــــــــــا عــــــــــــضًوا فــــــــــــي هيئــــــــــــة التــــــــــــدريس فــــــــــــي الجامعــــــــــــة االســــــــــــالمية بالمدينــــــــــــة النبويــــــــــــة :  انظــــــــــــر-ويعمــــــــــــل حالًي

http://www.islamacademy.net/index.php?option=com_content&view=article&id=158&Ite
mid=155  

غــراس للنــشر - عبــد الــرزاق بــن عبــد المحــسن البــدر-تــذكرة المؤتــسي شــرح عقيــدة الحــافظ عبــد الغنــي المقدســي(3) 
   .١٥١ص -م٢٠٠٣هـ ،١٤٢٤ -١ ط-والتوزيع
   .٢٥٣: سورة البقرة (4)



 ٤٦

 البـد ابد أن تقـع، فمـا أراده اهللا كوًنـرادة الكونية الخلقية التي بمعنى المشيئة فالهم من عبدوه، أما اإل
 ١(. لقضائه، وال معقب لحكمهأن يقع، ال راد(  

  
  :الفطر صفة الخلق و -٥

�©�﴿:وردت صفة الخلق في عدة مواضع من سورة الزخرف، منهـا قولـه تعـالى     �̈§�¦�©� �̈§�¦�©� �̈§�¦�©� �̈§�¦

°���®�¬�«�ª°���®�¬�«�ª°���®�¬�«�ª°���®�¬�«�ª±±±±﴾وقوله تعالى ،:﴿�U�T�S�R�Q�P�O�U�T�S�R�Q�P�O�U�T�S�R�Q�P�O�U�T�S�R�Q�P�O
Y�X�W�VY�X�W�VY�X�W�VY�X�W�VZZZZ﴾.  

َوَمـْن َأْظَلـُم ِممـْن : " يقـول� سـمعت النبـي :  قـال�أبـي هريـرة  من السنة النبوية حديث عليهاودل 
  )٢( ".، َفْلَيْخُلُقوا َذرًة َأْو ِلَيْخُلُقوا َحبًة َأْو َشِعيَرةً َذَهَب َيْخُلُق َكَخْلِقي

ـــسنة، وهـــي مـــأخوذةٌ  " :الخلـــق ـــة بالكتـــاب وال ـــة الثابت  مـــن اســـميه ا أيـــضً صـــفٌة مـــن صـــفات اهللا الفعلي
  )٣( ".اوصفات الفعل معً ي من صفات الذات ، وه) الخالق(و ) الخالق(

  )٤( ". سابقٍ المبدع للخلق، والمخترع له على غير مثالٍ : " والخالق هو
وصفة الخلق باأللف والالم ال تجوز لغير اهللا تعـالى، والخلـق فـي كـالم العـرب يكـون علـى ضـربين، 

: هللا عــز وجــلالتقــدير، فمــثًال قـول ا: اإلنــشاء علــى مثـاٍل أبدعــه لــم يـسبق إليــه أحــٌد، واآلخـر: أحـدهما
﴿ª�©� �̈§ª�©� �̈§ª�©� �̈§ª�©�  )٦(﴾[̂�[̂�[̂�[̂�﴿: أحـــسن المقـــدرين، وكـــذلك قولـــه ســـبحانه: معنـــاه )٥(﴾§̈�
  )٧(.تقدرون كذًبا: أي

 بمعنــى الخلــق، وقــد وردت فــي  ثابتــٌة هللا تعــالى فــي الكتــاب والــسنة، وهــي فعليــةٌ  صــفةٌ وصــفة الفطــر
���﴿:سورة الزخرف في قوله تعالى�~�}�|�{���~�}�|�{���~�}�|�{���~�}�|�{﴾.  

                                       
التعليقــات علــى مــتن لمعــة و ، )٢٢٣ -٢٢٢ص(  - العثيمــين محمــد بــن صــالح-شــرح العقيــدة الواســطية: انظــر(1) 

دار الـصميعي للنـشر  -أبو أنس علي بـن حـسين أبـو لـوز: اعتنى به -عبد اهللا بن عبد الرحمن بن جبرين -االعتقاد
   .١١٨ ص-م١٩٩٥ -هـ١٤١٦، ١ ط-والتوزيع
 حـديث رقـم -]٩٦: الـصافات[ ﴾¥�¦�§�¨﴿: بـاب قـول اهللا تعـالى - كتـاب التوحيـد-صحيح البخاري (2)

 - بـــاب ال تـــدخل المالئكـــة بيتـــًا فيـــه كلـــب وال صـــورة- كتـــاب اللبـــاس والزينـــة- وصـــحيح مـــسلم-)٩/١٦١ (-٧٥٥٩
  ).٣/١٦٧١ (-٢١١١حديث رقم 

   .١٥٤ ص- علوي السقاف-صفات اهللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة (3)
   .٤٩ ص-شأن الدعاء (4)
   .١٤: سورة المؤمنون (5)
   .١٧: سورة العنكبوت (6)
 دار إحيـاء التــراث -محمـد عــوض مرعـب: تحقيـق - محمـد بـن أحمــد بـن األزهـري الهــروي-تهـذيب اللغــة: انظـر(7) 
  ).٧/١٦ (-م٢٠٠١، ١ ط- بيروت–العربي



 ٤٧

  )١( ".ن الذي فطرني، يعني الذي خلقنيإال م: " - رحمه اهللا-قال الطبري
 حـديث عائـشة رضـي اهللا عنهـا لمـا سـألها عبـد الـرحمن بـن  مـن الـسنة النبويـةودل على صفة الفطـر

َكاَن ِإَذا َقاَم ِمَن اللْيـِل : ا َقاَم ِمَن اللْيِل؟ َقاَلتْ  ِإذَ َيْفَتِتُح َصَالَتهُ  ����ِبَأي َشْيٍء َكاَن َنِبي اِهللا   ":عـوف
ــَتَح َصــَالَتهُ  ــِب : اْفَت ــاِلَم اْلَغْي ــاِطَر الــسَماَواِت َواْألَْرِض، َع ــَل، َوإِْســرَاِفيَل، َف ــَل، َوِميَكاِئي ــم َرب َجْبرَاِئي اللُه

 َكاُنوا ِفيِه َيْخَتِلُفوَن، اْهِدِني ِلَما اْخُتِلَف ِفيِه ِمَن اْلَحق ِبِإْذِنَك، َوالشَهاَدِة، َأْنَت َتْحُكُم َبْيَن ِعَباِدَك ِفيَما
  )٢(". ِإنَك َتْهِدي َمْن َتَشاُء ِإَلى ِصرَاٍط ُمْسَتِقيمٍ 

 بيـده، ويخلـق بهمـا إذا منـه خلـقٌ : فاهللا سبحانه هو المقدر الفاعل الصانع، والخلق منه على ضروبٍ 
 بالخــالق البـارئ المــصور هــو يخلـق إذا شـاء، ولــم يـزل موصـوًفايئته وكالمـه، و  بمـششـاء، ومنـه خلــقٌ 

  )٣(.قبل الخلق بمعنى أنه يخلق ويصور
:  عــن عبــد اهللا بــن عمــر قــال الــذي ورد األثــر حيــث دل علــى ذلــك،واهللا تعــالى خلــق بيــده عــدة أشــياءٍ 

  )٤(.فكان، كن: ئر الخلقثم قال لسا، العرش والقلم وآدم وجنة عدن: خلق اهللا أربعة أشياء بيده

�﴿: وكذلك دل على خلق اهللا آلدم بيده قوله تعالى �̧¶��� �́³�²�±�°�
�®�¬� �̧¶��� �́³�²�±�°�
�®�¬� �̧¶��� �́³�²�±�°�
�®�¬� �̧¶��� �́³�²�±�°�
�®�¬
¼�»�º�¹¼�»�º�¹¼�»�º�¹¼�»�º�¹����﴾)٥(.  

 فيمــا يرويــه عــن  قــال�أن النبــي  �المغيــرة بــن شــعبة مــا ورد عــن ومــن أدلــة خلــق اهللا للجنــة بيــده 
َعـْيٌن، َوَلـْم تَـْسَمْع ُأُذٌن،  ، َوَخَتْمـُت َعَلْيَهـا، َفَلـْم تَـرَ يَغَرْسُت َكـرَاَمَتُهْم ِبَيـدِ : ُأوَلِئَك الِذيَن َأَرْدتُ   ":ربـه

  )٦(".َوَلْم َيْخُطْر َعَلى َقْلِب َبَشرٍ 
  

عــن  �ريــرة بيــده، ودليــل ذلــك مــا رواه أبــو ه �وكــذلك ثبــت أن اهللا تعــالى كتــب األلــواح لموســى 
  َوَأْخَرْجَتَنـا ِمـَن اْلَجنـِة،َيـا آَدُم َأْنـَت َأُبوَنـا َخيْبَتَنـا: اْحَتج آَدُم َوُموَسى، َفَقـاَل ُموَسـى: " قـال �النبي 

                                       
  ).٢١/٥٨٨ (-جامع البيان في تأويل القرآن (1)
 -)٧٧٠( حــديث رقــم - بــاب الــدعاء فــي صــالة الليــل وقيامــه- كتــاب صــالة المــسافرين وقــصرها-صــحيح مــسلم (2)
)١/٥٣٤.(  

 َمْنـَده محمد بـن إسـحاق بـن محمـد بـن -التوحيد ومعرفة أسماء اهللا عز وجل وصفاته على االتفاق والتفرد: انظر(3) 
 -مكتبـة العلــوم والحكـم، المدينــة المنــورة -علـي بــن محمــد ناصـر الفقيهــي:  حققــه وعلـق عليــه وخـرج أحاديثــه-العبـدي

  ).٢/٧٦ (-م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٣ -١ ط-دار العلوم والحكم، سوريا
: انظـر . أورده اإلمام الذهبي في كتابه العلو للعلي العظيم، وحكم عليه الشيخ األلباني بأن اسناده جيدهذا األثر(4) 

 -محمد ناصر الدين األلباني: تحقيق واختصار -الذهبي محمد بن أحمد س الدين شم-مختصر العلو للعلي العظيم
   .١٠٥ص -م١٩٩١-هـ١٤١٢ -٢ط -المكتب اإلسالمي

   .٧٥: سورة ص (5)
  ).١/١٧٦ (-)١٨٩( حديث رقم - باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها- كتاب اإليمان-صحيح مسلم (6)



 ٤٨

ُموَسى، اْصَطَفاَك اُهللا ِبَكَالِمِه، َوَخط َلَك ِبَيـِدِه، َأَتلُـوُمِني َعَلـى َأْمـٍر َقـدَرُه اُهللا َعَلـي َأْنَت : َفَقاَل َلُه آَدمُ 
  )١(." ُم ُموَسى، َفَحج آَدُم ُموَسىَفَحج آدَ : ���� َفَقاَل النِبي  ِبَأْرَبِعيَن َسَنًة؟َقْبَل َأْن َيْخُلَقِني

 بمـــشيئة اهللا تعـــالى وكالمـــه، فـــاهللا تعـــالى إنمـــا يقـــول للـــشيء كـــن ةٌ وســـوى هـــذه األشـــياء فإنهـــا مخلوقـــ
��À�¿�¾�½�¼�»�º�¹﴿: فيكون، كما قال عن نفسه �̧¶À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶﴾)٢(.  

  
  :)بمعنى الغضب( صفة األَسف -٦

������������������������﴿ : فـــي قولـــه تعـــالى مـــن ســـورة الزخـــرف فـــي كتـــاب اهللاوردت هـــذه الـــصفة    
������������������������﴾.  

ونقـل هـذا أغـضبونا، : ، أى����﴾������������﴿: لـه تعـالى أن قو - رحمـه اهللا-ابن جرير الطبـري ذكر
ف يـستعمل بمعنـى شـدة الحـزن، وبمعنـى األَسـ" : اسهـر وقـال الـشيخ  )٣(المعنى عن عدد من السلف،

  )٤(. "شدة الغضب والسخط، وهو المراد في اآلية
ب، فلمــا آســفونا، أى أغــضبونا غايــة الغــض: فلمــا أغــضبونا، وٕانمــا قــال: لــذلك فــإن اهللا تعــالى لــم يقــل

، وبهذا يتيقن المؤمن أن هذا القرآن إنما هو من  في اليم جب االنتقام منهم وٕاغراقهم جميًعاالذي استو 
مــن لــدن حكــيٍم علــيٍم، فــاهللا ســبحانه يــذكر اللفظــة والكلمــة فــي غايــة الدقــة واإلحكــام، حتــى تكــون فــي 

  !. مكانها المناسب من اآليات، فسبحانه من إلٍه عظيمٍ 
 يأهــل معاصــي اهللا، ال تغتــروا بطــول حلــم اهللا عــنكم،  ": أنــه قــال)٥(عمــر بــن ذر ونقــل القرطبــي عــن

  )٦(. "﴾����������������﴿: ، فإنه قالا َأَسَفهُ واحذرو 
����������������﴿:  فعليـٌة ثابتـٌة هللا فـي الكتـاب والـسنة، دل عليهـا مـن الكتـاب قولـه تعـالىوالغضب صـفةٌ 

����������	�
����������	�
����������	�
����������	�
�z�y�x�w�v�u�t�s�r�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r}�﴿: ، وقولـــــــه تعـــــــالى)٧(﴾

��~�}�|��~�}�|��~�}�|��~�}�|��������������������������������﴾)٨(.  

                                       
صــحيح ، و )٨/١٢٦ (-٦٦١٤ حــديث رقــم - بــاب تحــاج آدم وموســى عنــد اهللا- كتــاب القــدر-صــحيح البخــاري (1)
  ). ٤/٢٠٤٢ (-٢٦٥٢ حديث رقم -سالم باب حجاج آدم وموسى عليهما ال- كتاب القدر-مسلم
   .٤٠: سورة النحل (2)
  ).٢١/٦٢٢ (-جامع البيان في تفسير القرآن: انظر (3)
   .١١١ ص-شرح العقيدة الواسطية (4)
 الكــوفي، كــان إماًمــا زاهــًدا عابــًدا، وثقــه الكثيــر مــن أهــل العلــم، عمــر بــن ذر بــن عبــد اهللا بــن زرارة الهمــدانيهــو  (5)

  ). ٣٨٨ -٦/٣٨٥ (- الذهبي-سير أعالم النبالء: هـ، انظر١٥٣ي سنة وقيل أنه كان يرى اإلرجاء، توف
  ).١٦/١٠٢ (-الجامع ألحكام القرآن (6)
   .٩: سورة النور (7)
   .٨١: سورة طه (8)



 ٤٩

 �رواه أبـو هريـرة حـديث الـشفاعة الطويـل؛ الـذي ، منهـا  كثيـرةٌ أحاديـثٌ ودل عليها من السنة النبوية 
، َوَلْن َيْغَضَب َبْعـَدُه ِإن َربي َقْد َغِضَب الَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلهُ : " ، وجاء فيه�عن النبي 

  )١( ".ِمْثَلهُ 
 وصــــف اهللا بهــــا نفــــسه إذا واعلــــم أن الغــــضب صــــفةٌ : " - رحمــــه اهللا-)٢(قــــال الــــشيخ الــــشنقيطي    

ر ونحن معاش. نعوذ باهللا من غضبه جل وعال. انتهكت حرماته، تظهر آثارها في المغضوب عليهم
 مـن ذلـك، مـع المسلمين نمرها كما جاءت فنصدق ربنا في كل ما وصف به نفسه، وال نكذب بشيءٍ 

  )٣(".ا ا كبيرً تنزيهنا التام له جل وعال عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى عن ذلك علوً 
ليـق  يوأهـل الـسنة والجماعـة يثبتـون صـفة الغـضب هللا َعـز وجـل بوجـهٍ : " وقال الشيخ علوي الـسقاف

الغضب إرادة العقاب، وال يعطلون، : وعظمته، ال يكيفون وال يشبهون وال يؤولون؛ كمن يقول بجالله
﴾�W�V�U�T�S�R�QW�V�U�T�S�R�QW�V�U�T�S�R�QW�V�U�T�S�R�Q ﴿: بل يقولون

)٥(." )٤(  
  
  :الَبَرَكُة والَتَباُركُ  صفة -٧

  . ثابتٌة بالكتاب والسنة)٦(هللا عز وجل،  فعليةٌ  ذاتيةٌ البركة والتبارك صفةٌ     
 :، فـي قولـه تعـالىسـورة الزخـرف  فـي من سور القرآن، منهـا آيـةٌ  في عدة آياتٍ لصفةقد وردت هذه اف
﴿²�±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤²�±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤²�±�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤²�±�°���®�¬�«�ª�©� ــــــــــــــه تعــــــــــــــالى﴾¤�¥�¦�§̈�  :، وقول
﴿Z�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�UZ�Y�X�W�V�U﴾)٧(.  

                                       
 -]٣:اإلســراء [ ﴾�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e ﴿ بــاب - كتــاب تفــسير القــرآن-صــحيح البخــاري (1)

 حـــديث رقـــم - بـــاب أدنـــى أهـــل الجنـــة منزلـــة فيهـــا-يمـــان كتـــاب اإل- وصـــحيح مـــسلم-)٦/٨٤ (-٤٧١٢حـــديث رقـــم 
١/١٨٤ (-١٩٤.(  
هـ في قرية شنقيط ١٣٢٥ الشنقيطي، ولد سنة  العالمة محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادرهو الشيخ (2)

ينـشر العلـم ويعلمـه الواقعة في موريتانيا، كان زاهًدا ورًعا صاحب علٍم غزيٍر، انتقل إلى السعودية واستقر فيها، وأخـذ 
، وآداب البحـث والمنـاظرة، وكانـت أضواء البيان لتفسير القرآن بـالقرآن: منهات الشيء الكثير، للناس، وله من المؤلفا
ن بـعبـد العزيـز  -جهود الشيخ محمد األمين الشنقيطي فـي تقريـر عقيـدة الـسلف: انظرهـ، ١٣٩٣وفاته في مكة سنة 

  ).٧٧ -١/٢٩( -م١٩٩٩، هـ١٤١٩، ١ط  -لرياض، المملكة العربية السعودية مكتبة العبيكان، ا- الطويانصالح
 -ر بـن عبـد القـادر الجكنـي الـشنقيطيمحمـد األمـين بـن محمـد المختـا -أضواء البيان في إيضاح القـرآن بـالقرآن(3) 

  ).٤/٧٦ (-م١٩٩٥ -هـ١٤١٥ - لبنان– بيروت -التوزيعدار الفكر للطباعة والنشر و 
   .١١: سورة الشورى (4)
   .٢٦٣ ص -صفات اهللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة (5)
 -شـعيب األرنـاؤوط: تحقيـق -ابـن قـيم الجوزيـة -جالء األفهام في فضل الـصالة علـى محمـد خيـر األنـام: انظر(6) 

   .٣٠٦ ص-م١٩٨٧ – ه١٤٠٧، ٢ ط- الكويت–دار العروبة -عبد القادر األرناؤوط
   .٧٣: سورة هود (7)



 ٥٠

َبْيَنـا َأيـوُب َيْغتَـِسُل ُعْرَياًنـا،  : " قـال� عـن النبـي �ودل عليها من السنة النبوية حديث أبي هريرة 
ا َيا َأيوُب، أََلْم َأُكْن َأْغَنْيُتَك َعم : ، َفَناَداُه َربهُ رَاٌد ِمْن َذَهٍب، َفَجَعَل َأيوُب َيْحَتِثي ِفي َثْوِبهِ َفَخر َعَلْيِه جَ 

  )١(." َبَلى َوِعزِتَك، َوَلِكْن َال ِغَنى ِبي َعْن َبَرَكِتكَ : َتَرى؟ َقالَ 
  

: " عـدة أقـوال لتفـسير الـسلف للبركـة، ثـم قـالفي كتابه بدائع الفوائـد  - رحمه اهللا- ابن القيموقد ساق
ارك وتعـالى،  منـه تبـا وفعـالً حـد أحـق بـذلك وصـفً أن البركـة كثـرة الخيـر ودوامـه، وال أ: وحقيقة اللفظـة

  )٢(".وتفسير السلف يدور على هذين المعنيين 
  

 هـي فعلـه تبـارك وتعـالى والفعـل بركـةٌ : أحـدهما: "  آخر من كتابه أن البركة نوعـانوذكر في موضعٍ 
:  والنـوع الثـاني،ا بجعله تعالى وهو ما جعل كذلك فكان مباركً ،مبارك: والمفعول منها ...منها بارك 

 ولهـذا ال يقـال لغيـره ذلـك وال يـصلح إال ؛ك والفعـل منهـا تبـارَ ، الرحمة والعـزةبركة تضاف إليه إضافة
����������������﴿ :�  كمـا قـال المـسيح المبـاَرك، وعبـده ورسـوله،ك فهـو سـبحانه المبـارِ ،له عز وجل
تبـارك فمختـصة بـه تعـالى كمـا ته  وأمـا صـف،ك فمن بارك اهللا فيه وعليه فهـو المبـارَ )٣(﴾��������������������

أفــال تراهــا كيــف .... )٥(﴾D�C�B�AD�C�B�AD�C�B�AD�C�B�A ﴿)٤(﴾���������������������������� ﴿: أطلقهــا علــى نفــسه بقولــه
 وجـاءت علـى بنـاء الـسعة والمبالغـة ، به ال تطلق على غيـره عليه مختصةٌ  جاريةٌ ،اطردت في القرآن

 ، على كمال العلو ونهايتـه فجاء بناء تبارك على بناء تعالى الذي هو دالٌ ،كتعالى وتعاظم ونحوهما
  )٦( ".ه وعظمها وسعتهادال على كمال بركت فكذلك تبارك

  

  

  

  

  

  

  

                                       
 حـديث - باب من اغتـسل عرياًنـا وحـده فـي الخلـوة، ومـن تـستر فالتـستر أفـضل- كتاب الغسل-لبخاريصحيح ا (1)
  ).١/٦٤ (-٢٧٩رقم 
  ).٢/١٨٦ (-بدائع الفوائد (2)
   .٣١: سورة مريم (3)
   .٥٤: سورة األعراف (4)
   .١: سورة الملك (5)
  ).١٨٦ -٢/١٨٥ (-بدائع الفوائد (6)



 ٥١

  .  القرآن كالم اهللا غير مخلوق-٨
     لقد ذكر اهللا عـز وجـل القـرآن الكـريم فـي سـورة الزخـرف، بـل إنـه سـبحانه أقـسم بهـذا الكتـاب فـي 

���������q�p��q�p��q�p��q�p������������������t�s�r�t�s�r�t�s�r�t�s�r�����������������{�z�y�x�w�v�u�{�z�y�x�w�v�u�{�z�y�x�w�v�u�{�z�y�x�w�v�u﴿: بداية السورة، فقال سبحانه

%�&�'�(�)�~�}�|%�&�'�(�)�~�}�|%�&�'�(�)�~�}�|%�&�'�(�)�~�}�|﴾.  

  

فه أنه بيٌن واضُح المعاني واأللفاظ؛ ألنه نزل بلغة العرب التي هي بالقرآن ووصفأقسم اهللا عز وجل 
��������������������﴿: أفصح اللغـات للتخاطـب بـين النـاس، لعـل النـاس يفهمونـه ويتدبرونـه، كمـا قـال سـبحانه

، ثم بين اهللا شرفه في المأل األعلى؛ ليشرفه ويعظمه أهل األرض، فقـال إن هـذا القـرآن فـي )١(﴾����
دنا رفيــع القــدر، ذو مرتبــٍة عاليــٍة، محكــٌم بــريٌء مــن الُلــبس والزيــغ، وهــذا كلــه تنبيــٌه اللــوح المحفــوظ عنــ

  )٢(.على شرف القرآن وفضله
  

 أي إنــا خلقنــاه قرآًنــا عربًيــا، فهــم يقولــون ﴾����x�w�v�ux�w�v�ux�w�v�ux�w�v�u﴿: أن قولــه تعــالى)٣(وقــد زعــم المعتزلــة
صحيح أننــا إذا رجعنــا إلــى بــأن القــرآن مخلــوٌق كــسائر المخلوقــات، وأنــه لــيس بكــالم اهللا تعــالى، والــ

إن تعدت ] جعلنا[إعراب اآلية نرى أن كلمة جعلناه اليمكن أن تكون بمعنى خلقناه؛ وذلك ألن كلمة 
لمفعولين فإنها تكون بمعنى صيرنا، وٕان تعدت إلى مفعوٍل واحٍد فإنها تكون بمعنى خلقنا، والواضـح 

والمفعــول الثــاني هــو ] جعلنــاه[ فــي كلمــة هنــا أنهــا تعــدت لمفعــولين؛ فــالمفعول األول هــو حــرف الهــاء
  )٤(].قرآًنا[كلمة 

                                       
   .١٩٥: سورة الشعراء (1)
  ).٧/٢١٨ (- ابن كثير-تفسير القرآن العظيم: ظران (2)
 المعتزلة في فهم د في أواخر العصر األموي وازدهرت في العصر العباسي، وقد اعتمظهرتفرقة إسالمية هي  (3)

وهـم أتبـاع واصـل بـن عطـاء الغـزال، وكـان قـد اعتـزل  العقيدة االسالمية على العقل المجرد لتأثرهم بـبعض الفلـسفات،
 البصري بسبب قوله في مرتكـب الكبيـرة أنـه فـي منزلـة بـين المنـزلتين، فـسمي هـو وأصـحابه بالمعتزلـة، مجلس الحسن

 إشــراف - النــدوة العالميــة للــشباب اإلســالمي-الموســوعة الميــسرة فــي األديــان والمــذاهب واألحــزاب المعاصــرة: انظــر
 -هـــــ١٤٢٠، ٤ط  -والنــــشر والتوزيــــع دار النــــدوة العالميــــة للطباعــــة -مــــانع بــــن حمــــاد الجهنــــي: وتخطــــيط ومراجعــــة

سعود : تحقيق -بن سالم العمراني يحيى بن أبي الخير -االنتصار في الرد على المعتزلة القدرية األشرار، و )١/٦٤(
 -١/٦٨( -م١٩٩٩، هــ١٤١٩ -١ط  - أضواء السلف، الرياض، المملكة العربية الـسعودية-بن عبد العزيز الخلف

٦٩.(  
ــاس أحمــد بــن-عــراب القــرآنإ: انظــر(4)  حوضــع حواشــيه وعلــق عليــه - محمــد بــن إســماعيل النحــوي أبــو جعفــر الن :

  ـ).٤/٦٥ (-ه١٤٢١، ١ط  - بيروت- منشورات محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية-عبد المنعم خليل إبراهيم



 ٥٢

فــي اآليــة الــسابقة يحتمــل هــذه عــدة ] جعلنــاه[وٕان المتأمــل فــي كتــب المفــسرين يجــد أن تفــسير كلمــة 
 وال يحتمــل معنــى خلقنــاه ألن جعلنــا قــد - وصــفناه- بينــاه- ســميناه- صــيرناه-أنزلنــاه: معــاني؛ منهــا

  )١(.تعدت لمفعولين
كـالم اهللا، منـه بـدا بـال كيفيـٍة قـوًال، وأنزلـه علـى رسـوله " : ل السنة والجماعة فـي القـرآن أنـهوعقيدة أه

وحًيــا، وصــدقه المؤمنــون علــى ذلــك حًقــا، وأيقنــوا أنــه كــالم اهللا تعــالى بالحقيقــة، لــيس بمخلــوٍق ككــالم 
  )٢(".فمن سمعه فزعم أنه كالم البشر فقد كفر ، البرية

ن أن اهللا تعــالى يــتكلم ويقــول وينــادي، وأن القــرآن بــصوٍت وحــرٍف، وأن فأهــل الــسنة والجماعــة يثبتــو 
القرآن كالمه، منـزٌل مـن عنـده غيـر مخلـوق، فـاهللا عـز وجـل يتـصف بـصفة الكـالم وهـي صـفٌة ذاتيـٌة 

  )٣(.فعليٌة ثابتٌة في الكتاب والسنة
  :دليلها من الكتاب
��a﴿: ، وقــال ســبحانه)٤(﴾�l�k�j�il�k�j�il�k�j�il�k�j�i﴿: قــال اهللا عــز وجــل �̀_�^a� �̀_�^a� �̀_�^a� �̀_�^�c�b��c�b��c�b��c�b�

p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�dp�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�dp�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�dp�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d﴾)�¹¸��¹¸��¹¸���¹﴿: ، وقال أيًضا)٥�¸

Á�À�¿�¾�½�¼�»�ºÁ�À�¿�¾�½�¼�»�ºÁ�À�¿�¾�½�¼�»�ºÁ�À�¿�¾�½�¼�»�º﴾)٦(.  
  :ودليلها من السنة

ـــسالم، حيـــث جـــاء فيـــه_  ـــُه آَدمُ : " حـــديث احتجـــاج آدم وموســـى عليهمـــا ال ـــاَل َل ـــى، : َفَق ـــَت ُموَس َأْن
  )٧( ".اْصَطَفاَك اُهللا ِبَكَالِمهِ 

َوَلِكْن َواللِه َما ُكْنـُت َأُظـن : "  عائشة رضي اهللا عنهاوحديث قصة اإلفك، حيث قالت أم المؤمنين_ 
 َأْن َيـَتَكلَم اللـُه ِفـي ِبـَأْمٍر ، َوَلـَشْأِني ِفـي َنْفـِسي َكـاَن َأْحَقـَر ِمـنْ َأن اللَه ُمْنـِزٌل ِفـي َشـْأِني َوْحًيـا ُيْتَلـى

  .)٨("ُيْتَلى
  

                                       
، )٧/٢٠٢ (-لبغـوي ا-معـالم التنزيـل فـي تفـسير القـرآن ، و)١٦/٦١ (- القرطبـي-الجامع ألحكام القـرآن: انظر (1)

  ).٢١/٥٦٢ (- الطبري-وجامع البيان في تأويل القرآن
   .١٦٨ ص- ابن أبي العز الحنفي-شرح العقيدة الطحاوية (2)
   .٢٩٦ ص- علوي السقاف-صفات اهللا عز وجل الواردة في الكتاب والسنة: انظر (3)
   .١٦٤: سورة النساء (4)
   .٣٠: سورة القصص (5)
   .٦: سورة التوبة (6)
   .٤٨ص: سبق تخريجه (7)
 -٧٥٤٥ حــديث رقــم -المـاهر بــالقرآن مــع الكـرام البــررة: � بــاب قــول النبــي - كتــاب التوحيـد-صـحيح البخــاري (8)
 -٢٧٧٠ حــــديث رقــــم - بــــاب فــــي حــــديث اإلفــــك وقبــــول توبــــة القــــاذف- كتــــاب التوبــــة-، وصــــحيح مــــسلم)٩/١٥٨(
)٤/٢١٢٩.(  



 ٥٣

وقد أجمع الصحابة رضي اهللا عنهم على إثبات صفة الكالم هللا تعالى، وأن القـرآن كـالم اهللا، وكـالم 
  .اهللا غير مخلوٍق ألنه صفة الرب سبحانه

ا مــن أهــل قوًمــ] أي راهــن  [ �اطر أبــو بكــر خــ: " - رحمــه اهللا-)١(    قــال قــوام الــسنة األصــبهاني
ليس بكالمي وال كالم صاحبي، ولكنه :  فقال، هذا من كالم صاحبك:مكة، فقرأ عليهم القرآن، فقالوا
إن هـذا  :على المنبر �وقال عمر بن الخطاب ،  أحد من الصحابةكالم اهللا تعالى، ولم ينكر عليه

أشـــاروا إلـــى أن كـــالم اهللا هـــو  ... اع التـــابعين بعـــدهم فهـــو إجمـــاع الـــصحابة وٕاجمـــ.القـــرآن كـــالم اهللا
  )٢(. "المتلو في المحاريب والمصاحف

  

فقــد ) األلوهيــة، والربوبيــة، والرحمــة، والعــزة، والعلــم، والحكمــة ( وأمــا بالنــسبة للــصفات المتبقيــة وهــي 
 والعزيــز، اإللـه، والـرب، والـرحمن،( تكلمـت عـن هـذه الـصفات عنـد الكــالم علـى أسـماء اهللا سـبق أن 

 مــع بعــضها الــبعض؛  مــن هــذه األســماء، فهــي مرتبطــةٌ  الــصفات مــشتقةٌ تلــكألن ) والعلــيم، والحكــيم 
  . األسماءهذه الصفات مع تلكلذلك شرحت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
، الملقب بقوام لحافظ الكبير أبو القاسم التيمي الطلحي األصبهانيا، إسماعيل بن محمد بن الفضل بن عليهو  (1)

هـ، وتوفي يوم األضحى سـنة ٤٥٧السنة، كان إماًما في التفسير والحديث واللغة واألدب، له عدة تصانيف، ولد سنة 
 علـي محمـد : تحقيـق-بن أبي بكـر، جـالل الـدين الـسيوطيعبد الرحمن  -طبقات المفسرين العشرين:  انظرهــ،٥٣٥
  ).٣٨ -٣٧ص (-هـ١٣٩٦، ١ط  - القاهرة–مكتبة وهبة -عمر
  ).١/٣٦٠ (- اسماعيل بن محمد األصبهاني-الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة (2)



 ٥٤

  .تنزيه اهللا عن الصاحبة والولد: لثالمطلب الثا
، فنفـى  وعيـبٍ كل نقصٍ  عن ينزه نفسهاهللا عز وجل متصٌف بصفات الكمال، لذلك فهو سبحانه     

 عـن اهللا عـز وجـل  منفيـةٍ صـفةٍ  وكـل مـشركون مـن اتخـاذ الـصاحبة والولـد،ما ينـسبه إليـه العن نفسه 
 ،غنـاه علـى كمـال دليـلٌ عن اهللا تعـالى  آخر على الكمال، فنفي الصاحبة والولد تكون دليًال من وجهٍ 

  .وحدانيته وكمال
مــن هــذه ف، الولــدالــصاحبة و  المــشركين الــذين نــسبوا لــه  مــن كتابــه علــى كثيــرةٍ وقــد أنكــر اهللا فــي آيــاتٍ 

�	�����������������﴿  : اآليات قول اهللا تعالى������������������������������������	�
������������������������������������	�
������������������������������������	�
���������������������

رض وخالقهمـا ومنـشئهما علـى غيــر مبـدع الــسموات واأل فـي هــذه اآليـة أنـه فيخبـر سـبحانه ،)١(﴾����
ا عن شيئين متناسبين، إنما يكون متولدً الولد ف؟ ، ولم تكن له صاحبةٌ كيف يكون له ولدٌ  و ،قَ بَ  سَ مثالٍ 

ن تعـالى فبي ، ، فال صاحبة له وال ولد من خلقه؛ ألنه خالق كل شيءٍ واهللا ال يناسبه وال يشابهه شيءٌ 
 مـن خلقـه تناسـبه؟ وهـو ، فكيف يكـون لـه صـاحبةٌ  عليمٍ  الذي خلق كل شيء، وأنه بكل شيءٍ  هوأنه

  )٢(.اا كبيرً ى اهللا عن ذلك علوً ؟ تعالالذي ال نظير له فأنى يكون له ولدٌ 
  

��b�a﴿: وقال اهللا عز وجل حكاية عن الجن �̀_�^�]�\�[�Zb�a� �̀_�^�]�\�[�Zb�a� �̀_�^�]�\�[�Zb�a� �̀_�^�]�\�[�Z﴾)باهللا  آمنوا  الجن  هؤالء ،)٣ 

 مــن فــالمؤمنون بالكمــال، متــصف ربهــم أن لمــواع ألنهــم والولــد، الــصاحبة عــن ونزهــوه  وعظمــوه تعــالى

  .والولد الصاحبة له ونسبوا بالنقص، اهللا وصفوا الذين البشر مشركي من أفضل الجن
وٕانما َعَنوا أن حظوته من الُملك والسلطان والقدرة  " :السابقة اآلية تفسير في -اهللا رحمه -الطبري قال

مـــا تكـــون للـــضعيف العـــاجز الـــذي ؛ ألن الـــصاحبة إن وال ولـــدٌ والعظمــة عاليـــة، فـــال يكـــون لـــه صـــاحبةٌ 
 أزعجته إلى الِوقاع الـذي يحـدث ن عن شهوةٍ ه الشهوة الباعثة إلى اتخاذها، وأن الولد إنما يكو ر تضط 

ربنـا وُسـلطانه وقدرتـه وعظمتـه أن يكـون ضـعيًفا ضـعف  عـال ُملـك: منه الولـد، فقـال النفـر مـن الجـنّ 
  )٤( ". يكون منه ولدٌ ، أو ِوقاع شيءٍ خلقه الذين تضطّرهم الشهوة إلى اتخاذ صاحبةٍ 

  
، واإلنكــار الــشديد علــى مــن  عــن كــل نقــصٍ  تنطــق بتنزيــه اهللا آيــاتٍ  عــدةوقــد ورد فــي ســورة الزخــرف

�[������������������R�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�R�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�R�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�R�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u﴿: نسب هللا الولد، فقال اهللا عز وجل �̂_�]� �̂_�]� �̂_�]� �̂_
�̀ �a�b�c�d�e�f�g�h�i�j�k�lm�n�o�p�q�̀ �a�b�c�d�e�f�g�h�i�j�k�lm�n�o�p�q�̀ �a�b�c�d�e�f�g�h�i�j�k�lm�n�o�p�q�̀ �a�b�c�d�e�f�g�h�i�j�k�lm�n�o�p�q������������

r�s�t�u�v�w�x�y�z�{r�s�t�u�v�w�x�y�z�{r�s�t�u�v�w�x�y�z�{r�s�t�u�v�w�x�y�z�{﴾.  
                                       

   .١٠١: سورة األنعام (1)
  ).٣/٣٠٨ (- ابن كثير-تفسير القرآن العظيم: انظر (2)
   .٣: سورة الجن (3)
  ).٦٥١ -٢٣/٦٥٠ (-أويل القرآنجامع البيان في ت (4)



 ٥٥

عـن  فنـسبوا هللا الولـد وقـالوا ،ا المشركين الذين جعلوا هللا من خلقه نصيبً عن يخبر اهللا في هذه اآليات
 وهـذا ،ا لـه والـده وجـزءً مـنِبْضَعٌة  ا، كما يكون الولدا له وبعضً  فجعلوهم جزءً هم بنات اهللا،: الئكةلما

لنعم ربه التي أنعمها عليه، وكفره لهذه النعم واضٌح َبـيٌن، لمـن تأملـه اإلنسان لذو جحد ٍ يدل على أن 
  )١(. حاله قلبه، وتدبرِ بفكرِ 
حيث افتـروا عليـه الولـد، ثـم جعلـوا ؛ ا لهم أشد التوبيخر، موبخً  اإلنكا أشدى المشركين أنكر اهللا علثم

، وهي أم اتخذ مما يخلق بناتٍ :  وهو األنثى، كما قال هنا_في نظرهم _ له أنقص الولدين وأحقرهما
ذين هم النصيب األعلى ال) بالبنين(أنتم، أي خصكم وآثركم ) وأصفاكم(النصيب األدنى من األوالد، 

امرأتــه ولــدت  الواحــد مــنكم بــأن رَ ش فكيــف تجعلــون هللا اإلنــاث وأنــتم لــو ُبــ _ظــركم فــي ن _ مــن األوالد
جــل - مــع افتــرائهم عليــه وهــؤالء المــشركين،  وغمــاً  مــن الكآبــة، ممتلــئ حزنــاً اأنثــى لظــل وجهــه مــسودً 

 مـن صـغره إلــى  والزينـةي ِلـالحُ  الولـد جعلـوا لـه أنقـص الولـدين، الـذي لنقـصه الخلقـي ينـشأ فـي -وعـال
ا ال ألن األنثـى غالًبـ؛ نليجبر بتلك الزينة نقصه الخلقـي الطبيعـي، وهـو فـي الخـصام غيـر مبـي؛ رهكب

  )٢(.تقدر على القيام بحجتها وال الدفاع عن نفسها
 بـأن ينـزه عـن ىأن الـرب الخـالق أولـ: فبـين سـبحانه: " - رحمه اهللا-قال شيخ االسالم ابن تيمية    

ن لـه مــا تكرهـون أن يكـون لكــم، وتـستحيون مــن إضـافته إلــيكم، األمـور الناقـصة مــنكم، فكيـف تجعلــو 
 ال محالــــة، وال تنزهونــــه عــــن ذلــــك وتنفونــــه عنــــه، وهــــو أحــــق بنفــــي المكروهــــات أن ذلــــك واقــــعٌ  مــــع

  )٣( ".المنقصات منكم؟
ْبـِن َعبـاٍس رضـي اللـه  ا منهـا حـديثالولـد،و   الـصاحبة تنزه اهللا عنوقد ورد في السنة النبوية أحاديثٌ 

ِني، َوَلـْم َيُكـْن َلـُه ، َوَشـَتمَ َكذَبِني اْبـُن آَدَم َوَلـْم َيُكـْن َلـُه َذِلـكَ : َقاَل اللهُ   ":، قـال� ْنُهَما، عن النبيعَ 
ـا َشـْتُمُه ِإيـاَي، َفَقْولُـُه ِلـي َوَلـٌد،  ِإيـاَي َفـَزَعَم َأنـي الَ َفَأما َتْكِذيُبهُ  َذِلَك، َأْقـِدُر َأْن ُأِعيـَدُه َكَمـا َكـاَن، َوَأم 

  )٤(". َفُسْبَحاِني َأْن َأتِخَذ َصاِحَبًة َأْو َوَلًدا
َيُكْن  َكذَبِني اْبُن آَدَم َوَلْم : َقاَل اللهُ : " قال �  النبي عن�أبي هريرة  أخرى من حديث وفي روايةٍ 

ُل : َذِلَك، َوَشَتَمِني َوَلْم َيُكْن َلُه َذِلَك، َفَأما َتْكِذيُبُه ِإياَي َفَقْوُلهُ  ُه لَ  َلْن ُيِعيـَدِني، َكَمـا َبـَدَأِني، َوَلـْيَس َأو

                                       
 - القرطبــي-، والجــامع ألحكــام القــرآن)٢١/٥٧٨ (- ابــن جريــر الطبــري-جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن : انظــر(1)
)١٦/٦٩.(  

  ).٩١ -٧/٩٠ (-محمد األمين بن محمد المختار الشنقيطي -أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن: انظر (2)
محمــد  :تحقيــق -بــن محمــد ابــن تيميــةتقــي الــدين أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم  -نقــلدرء تعــارض العقــل وال (3)

 -م١٩٩١ -هــــ٢،١٤١١ط - جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية، المملكـــة العربيـــة الـــسعودية-رشـــاد ســـالم
)٣٧ -١/٣٦.(  

 -٤٤٨٢، حـــديث رقــــم ]١١٦: البقـــرة [﴾��������﴿ بـــاب - كتـــاب تفـــسير القــــرآن-صـــحيح البخـــاري (4)
)٦/١٩.(  



 ٥٦

َمُد، َلـْم أَِلـْد اتَخَذ اللُه َوَلـًدا وَ : الَخْلِق ِبَأْهَوَن َعَلي ِمْن ِإَعاَدِتِه، َوَأما َشْتُمُه ِإياَي َفَقْوُلهُ  َأَنـا اَألَحـُد الـص
  )١(. "َوَلْم ُأوَلْد، َوَلْم َيُكْن ِلي ُكْفًئا َأَحدٌ 

ا لما فيه من التنقيص ألن الولد إنمـا يكـون عـن إنما سماه شتمً : " - رحمه اهللا-)٢(قال ابن حجر    
ا لـه علـى ذلـك واهللا ســبحانه ستدعي باعثًـ تحملـه ثـم تـضعه ويـستلزم ذلـك سـبق النكـاح والنـاكح يـوالـدةٍ 
  )٣(". عن جميع ذلك منزهٌ 

ــٌد " : � قــال رســول اهللا : قــال� وعــن عبــد اهللا بــن قــيس ــا َأَح ــْسَمُعهُ َم ــى َأًذى َي ــَبَر َعَل ــَن اهللاِ  َأْص  ِم
  )٤( ". َلُه ِندا َوَيْجَعُلوَن َلُه َوَلًدا َوُهَو َمَع َذِلَك َيْرُزُقُهْم َوُيَعاِفيِهْم َوُيْعِطيِهمْ  ِإنُهْم َيْجَعُلونَ َتَعاَلى،

 حتـى  واسـعٌ  حلـم اهللا تعـالى أن اهللا يتأذى ممن أشرك معه ونـسب لـه الولـد، إال أنفهذا الحديث يبين
 يــصفح ، حلــيمٌ بالعقوبــة العــصاة  ال يعاجــلنــسب لــه الولــد، فهــو ســبحانه صــبورٌ  هــذا الكــافر الــذي مــع

  )٥(.ويتجاوز مع قدرته على االنتقام
  

 بما في ذلك اتخاذ الصاحبة والولد، أكد اهللا وألهمية هذه القضية وهي تنزيه اهللا تعالى عن كل نقصٍ 
��$�������������}�|��A�~�}�|�{=�>�?�@�A�~�}�|�{=�>�?�@�A�~�}�|�{=�>�?�@�A�~�}@�?�<�=�﴿:  فقــال فــي نهايــة ســورة الزخــرفعلــى ذلــك���$�����$�����$����

���� �!�"�#���� �!�"�#���� �!�"�#���� �!�"�#�﴾.  
 هللا  أن صـحيحٍ إن ثبـت ببرهـانٍ :  أن يقـول للمـشركين�  اهللا تعـالى نبيـه محمـد يـأمرهذه اآلياتفي ف

 من يعبد هذا الولد الذي تزعمون ثبوتـه، وأول مـن يعظمـه كمـا يعّظـم الرجـل ولـد ، فأنا أولتعالى ولدٌ 
 فــي  فهــو محــالٌ ، ويــستحيل أن يكــون لــه ولــدٌ اهللا تعــالى  حــق فــيالملــك لعظــم أبيــه، ولكــن هــذا ممتنــعٌ 

ا  لفًظــوالجملــة شــرطيةً . ألنــه يــؤدي إلــى العجــز والحاجــة لغيــره والــنقص، واإللــه كامــل الــصفات ؛ذاتــه

                                       
 حــديث رقــم ]٤: ســورة المــسد[﴾ �����﴿:  بــاب قولــه- كتــاب تفــسير القــرآن-صــحيح البخــاري (1)
)٦/١٨٠ (-)٤٩٧٤.(  

هو أحمد بن علي بن محمد العسقالني، أبو الفـضل، شـهاب الـدين، أصـله مـن عـسقالن بفلـسطين، ولـد بالقـاهرة  (2)
عدة بلدان في طلب العلم، وكـان حـافظ االسـالم فـي عـصره، لـه هـ، كان من أئمة العلم والتاريخ، رحل إلى ٧٧٣سنة 

هـــ، ٨٥٢اإلصــابة فــي تمييــز الــصحابة، وبلــوغ المــرام مــن أدلــة األحكــام، وتــوفي بالقــاهرة ســنة : مؤلفــاٌت كثيــرٌة؛ منهــا
  ).١٧٩ -١/١٧٨ (- الزركلي-األعالم: انظر
 بيــروت، -دار المعرفــة -ل العــسقالني علــي بــن حجــر أبــو الفــض أحمــد بــن-فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري(3) 

محــب : قــام بإخراجــه وصــححه وأشــرف علــى طبعــه -محمــد فــؤاد عبــد البــاقي: رقــم كتبــه وأبوابــه وأحاديثــه -هـــ١٣٧٩
  ).٨/١٦٨ (-عبد العزيز بن عبد اهللا بن باز: عليه تعليقات العالمة -الدين الخطيب

 حـديث رقـم -أحد أصبر على أذى من اهللا عـز وجـل باب ال - كتاب صفات المنافقين وأحكامهم-صحيح مسلم (4)
)٤/٢١٦٠ (-)٢٨٠٤.(  

ار إحيـــاء التـــراث د -محيـــي الـــدين يحيـــى بـــن شـــرف النـــووي -المنهـــاج شـــرح صـــحيح مـــسلم بـــن الحجـــاج: انظـــر(5) 
  ).١٧/١٤٦( -ه١٣٩٢ ،٢ط - بيروت–العربي



 ٥٧

 علـى  واردٌ ا، وهـذا كـالمٌ ، والـشرط ال يلـزم منـه الوقـوع وال الجـواز أيـضً  وجزاءٍ ، مركبة من شرطٍ ومعنىً 
كمـا تقـول لمـن سبيل الفرض والتمثيل، بقصد المبالغة في نفـي الولـد، وهـو أبلـغ وجـوه النفـي وأقواهـا، 

����������������������������������������﴿:وهـو مثـل قولـه تعـالى، إن ثبت ما تقول بالدليل فأنا أول من يعتقد بـه: يجادلك

¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡��¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡��¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡��¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡��﴾)د سبحانه نفى الولد في قولهو � ،)١أك :  ﴿�
�� �!�"�#�$������ �!�"�#�$������ �!�"�#�$������ �!�"�#�$����تعالى وتنزه وتقدس خالق األشياء عن أن يكون  : أي﴾

ـــدٌ  ـــه ول ـــك الـــسموات واألل ـــزهٌ ، فهـــو مال ـــالكون، وهـــو من  عمـــا يـــصفه بـــه رض، ورب العـــرش المحـــيط ب
  )٢(.ا من نسبة الولد إليهالمشركون كذبً 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
   .٤: سورة الزمر (1)
  ).١٩٦ -٢٥/١٩٥ (- وهبة الزحيلي-نهجالتفسير المنير في العقيدة والشريعة والم: انظر (2)



 ٥٨

  
  
  

   المبحث الثالث                     
                                             

  اقض التوحيد في ضوء سورة الزخرف نو         
  

  :وفيه أربعة مطالب
  .الكفر: األولالمطلب 
  .الفسق: الثانيالمطلب 
                    .الظلم: الثالثالمطلب 
  .حرالس : الرابعالمطلب 
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  .نواقض التوحيد في ضوء سورة الزخرف: المبحث الثالث
لقد أرسل اهللا تعالى إلى الناس الرسل واألنبياء يـدعونهم إلـى التوحيـد الخـالص، وٕالـى نبـذ كـل مـا     

 من أعظم الذنوب علـى اإلطـالق،  خطرها جسيم؛ فهيٕان نواقض التوحيدضه، و  وينقيخالف التوحيد
قـال اهللا كما  ألنها تخرج صاحبها من دائرة اإليمان إلى دائرة الكفر والخذالن، فيحبط عمله الصالح،

��������������������������������������������﴿:  وقــــال ســــبحانه أيــــضاً )١(﴾�¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¡�¢�£�¤�¥�¦�§﴿: تعــــالى

����	�
��������	�
��������	�
��������	�
 ؛ مـثالً  كاإلشـراك بـاهللامـات علـى أحـد هـذه النـواقض أن المـرءولـو ، )٢(﴾����
��v�u�t��v�u�t��v�u�t��v�u�t﴿: قـال اهللا فـي كتابـه فـي نـار جهـنم والعيـاذ بـاهللا، فإن اهللا تعـالى ال يغفـر لـه، بـل إنـه مخلـدٌ 

���������	�
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  :غةً تعريف الناقض ل
ونقيضك؛ ، هو بمعنى ناكث الشيء، والنقض ضد اإلبرام، المفسد لما أبرم من عقد، أو بناءهو     
��x�w�v�u��x�w�v�u��x�w�v�u��x�w�v�u﴿�: ى تعــــال اهللاقــــالوقــــد ذكــــر هـــذا المعنــــى فــــي القـــرآن،  ،)٥(الــــذي يخالفـــكهـــو 

����~�}�|�{�z�y����~�}�|�{�z�y����~�}�|�{�z�y����~�}�|�{�z�y﴾�)قــــــــــال تعــــــــــالى، و )٦: ﴿������������������������������������������������������������
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  :تعريف الناقض اصطالًحا
هــو االعتقــاد والقــول والفعــل المكفــر؛ الــذي ينتفــي بــه إيمــان العبــد ويــزول، ويخرجــه مــن دائــرة "     

  .اإلسالم واإليمان إلى حظيرة الكفر، والعياذ باهللا
وفـــي المـــصطلح الفقهـــي عنـــد الفقهـــاء؛ يطلـــق اســـم المرتـــد علـــى الـــذي يـــنقض إيمانـــه بهـــذه المكفـــرات 

  )٨(. "الثالث

                                       
   .٨٨: سورة األنعام (1)
   .٥: سورة المائدة (2)
   .١١٦: سورة النساء (3)
   .٧٢: سورة المائدة (4)
  ).٨/٢٦٩ (-، وتهذيب اللغة)٧/٢٤٢ (-لسان العرب: انظر (5)
   .٥٦: سورة األنفال (6)
   .٢٥: سورة الرعد (7)
عبــد :  مراجعــة وتقــديم-عبــد اهللا بــن عبــد الحميــد -ه عنــد أهــل الــسنة والجماعــةاإليمــان حقيقتــه، خوارمــه، نواقــض(8) 

  .٢٣٢ص -م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤، ١ ط- مدار الوطن للنشر، الرياض-الرحمن بن صالح
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 ونـواقض التوحيـد أكثـر مـن  معرفتهـا والحـذر منهـا، ن على كل مـسلمٍ ولخطورة هذه النواقض فإنه يتعي
 نــواقض االســالم أو نــواقض ال إلــه إال اهللا، أو :ولهــا عــدة مــسمياٍت عنــد العلمــاء، مثــل، أن تحــصى

 والظلــم، حر،نــواقض اإليمــان، وقــد احتــوت ســورة الزخــرف علــى بعــض هــذه النــواقض؛ كــالكفر، والــس 
ل هذه النواقض في المطالب اآلتية والفسق، وسوف أفص.  

  
  .الكفر: المطلب األول

 �الذي رواه أبو هريرة سالم، كما صح في الحديث اإل على  وفطرهم جميًعالقد خلق اهللا الناس    
رَاِنهِ َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإال ُيوَلُد َعَلى الِفْطَرِة، َفَأَبَواُه ُيهَ " :  قـال�عن النبي  َداِنِه، َوُيَنـص ـَساِنِه، و َأْو ُيَمج ،

©�©�©�©�  ﴿:  ����ُهَرْيَرَة  وُل َأُبو ُثم َيقُ ،َكَما ُتْنَتُج الَبِهيَمُة َبِهيَمًة َجْمَعاَء، َهْل ُتِحسوَن ِفيَها ِمْن َجْدَعاءَ 

¹� �̧¶��� �́³�²�±�°���®�¬�«�ª¹� �̧¶��� �́³�²�±�°���®�¬�«�ª¹� �̧¶��� �́³�²�±�°���®�¬�«�ª¹� �̧¶��� �́³�²�±�°���®�¬�«�ª﴾ ]فقـد بـين النبـي )١( " َ اْآلَية] ٣٠: الروم ،
 أن األصــل فـــي هـــذا المولـــود هـــو اإليمـــان بـــاهللا تعــالي واالستـــسالم لـــه، فهـــو مفطـــوٌر علـــى ذلـــك، �

  .نيْ رَ والكفر ما هو إال حالٌة طرأت على هذا المولود بسبب والديه الكافِ 
  
  :د قسمت هذا المطلب إلى مسألتينقوضيح الكفر أكثر؛ فإني لتو 

  .تعريف الكفر: ولىالمسألة األ 
  :الكفر لغةً : أوالً 
يقال لمن غطـى ف ، يدل على معنى واحد، وهو الستر والتغطية صحيحٌ الكاف والفاء والراء أصلٌ     

البـذر  ألنـه يغطـي الـزارع كـافًراي ، وسـمالرجل المتغطي بـسالح: رف كَ  والمُ ، درعهرَ فَ قد كَ : درعه بثوب
  )٣(.)٢(﴾j�i�h�g�fj�i�h�g�fj�i�h�g�fj�i�h�g�f ﴿ : بتراب األرض، كما قال تعالىالمبذور

  
  :الكفر اصطالًحا: ثانياً 
 اعتقــد ســواء المــسلمين باتفــاق اإليمــان؛ عــدم :والكفــر " :-اهللا رحمــه - تيميــة ابــن االســالم شــيخ قــال    

  )٤(". يتكلم ولم اشيئً  يعتقد لم أو به وتكلم نقيضه

                                       
 بــاب إذا أســلم الــصبي فمــات، هــل يــصلى عليــه، وهــل يعــرض علــى الــصبي - كتــاب الجنــائز-صــحيح البخــاري (1)

 باب معنى كل مولود يولد على الفطرة وحكم - كتاب القدر-، وصحيح مسلم)٢/٩٥ (-١٣٥٩ حديث رقم -اإلسالم
  ).٤/٢٠٤٧ (-٢٦٥٨ حديث رقم -موت أطفال الكفار وأطفال المسلمين

   .٢٠: سورة الحديد (2)
  ).١٤٦ -٥/١٤٥ (-ابن منظور -، ولسان العرب)٥/١٩١ (- ابن فارس-مقاييس اللغةمعجم : انظر (3)
  ).٢٠/٨٦ (-مجموع الفتاوى (4)
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ــ   فيمــا أخبــر بــه أو االمتنــاع عــن متابعتــه مــع العلــم �الكفــر يكــون بتكــذيب الرســول : " اال أيــضً وق
  )١(".بصدقه، مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم 

الكفــر جحــد مــا علــم أن الرســول جــاء بــه، ســواء كــان مــن المــسائل التــي : " وعرفــه ابــن القــيم بقولــه
  فـي  بعـد معرفتـه بأنـه جـاء بـه فهـو كـافرٌ �رسول تسمونها علمية أو عملية، فمن جحد ما جاء به ال

  )٢(".دق الدين وجله 
وهـو _  لقـول القلـب منـاقٌض ، وهـو بـذلك يكـون فـي القلـباتكذيبً قد يكون ، فالكفر هو نقيض اإليمانف

 ينـاقض وهـذا، � كـبغض اهللا تعـالى، أو آياتـه، أو رسـوله اعمـًال قلبًيـ ، وقـد يكـون الكفـر_التصديق 
 ينـاقض قـول ، كمـا أن الكفـر يكـون قـوًال ظـاهراً  آكـد أعمـال القلـوب وأهمهـاالـذي هـوالحب اإليمـاني، 

، � كاإلعراض عن دين اهللا تعالى، والتولي عن طاعة اهللا ورسوله ا يكون عمًال ظاهرً اللسان، وتارةً 
  )٣(.يناقض عمل الجوارح القائم على االنقياد والخضوع والقبول لدين اهللا تعالى وهو بهذا

  
  

  .الكفر في ضوء سورة الزخرف: لة الثانيةالمسأ
، وهـذه اآليـات  بعدة صيٍغ في سورة الزخرف، وذلك في أربعة آياٍت من السورة الكفر لفظلقد ورد    
  :هي
  .﴾�R�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�R�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�R�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�R�~�}�|�{�z�y�x�w�v�u﴿:  قول اهللا تعالى-١

نـــه اتخـــذ مـــن ا أو أذين زعمـــوا أن هللا ِعـــدًال أو ولـــدً جـــاءت هـــذه اآليـــة فـــي ســـياق الـــرد علـــى الكفـــار الـــ
ولـم يعلمـوا ، فعجٌب ألمرهم؛ فإنهم قـد أثبتـوا أن الـذي خلـق الـسماوات واألرض هـو اهللا، االمالئكة إناثً 

أن مـن قــدر علــى خلـق الــسموات واألرض ال يحتــاج إلـى شــيٍء ُيْعتَــَضُد بـه أو ُيــْسَتْأَنُس بــه، ألن هــذا 
الى أن من نسب هللا الـشريك أو  صفات النقص، فأخبر تع، واهللا سبحانه منزٌه عنمن صفات النقص

وهــذا الكفـر المــذكور باآليـة مــن  )٤(وبنعمـه عليــه، مظهٌـر للكفــر والجحـد،الولـد فإنـه كــافٌر جاحـٌد بــاهللا، 
مــن جــنس الكفــر األكبــر؛ ألن مــن أضــاف هللا الــشريك أو الولــد؛ فقــد وصــف اهللا بــالنقص، والشــك أن 

  . وصف اهللا بالنقائص فقد كفر الكفر األكبر

                                       
  ).١/٢٤٢(درء تعارض العقل والنقل  (1)
محمــد بــن :  اختــصره-ابــن قــيم الجوزيــة :  مؤلــف األصــل-مختـصر الــصواعق المرســلة علــى الجهميــة والمعطلــة (2)

 – دار الحـديث، القـاهرة -سيد إبـراهيم: تحقيق -ي شمس الدين، ابن الموصليمحمد بن عبد الكريم بن رضوان البعل
   .٥٩٦ص -م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢، ١ط -مصر
 - مـدار الـوطن للنــشر- عبـد العزيــز بـن محمـد بــن علـي العبـد اللطيــف- نـواقض اإليمـان القوليــة والعمليـة:انظـر(3) 
   .٣٨ص -هـ١٤٢٧ -٣ط

  محمــد بـن جريــر-جـامع البيـان فــي تأويـل القـرآن، و )١٦/٦٩ (-اإلمـام القرطبــي -الجـامع ألحكــام القـرآن: انظـر (4)
  ).٢١/٥٧٨ (-الطبري
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�_�`�g�f�e�d�c�b�a﴿: هللا عز وجل قال ا-٢ �̂]�\�[�Z�Y�X�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�﴾.  
: ، وقالوا باهللا مع اآليات قبلها، حيث أن هؤالء الكفار أصروا على كفرهم وشركهمهذه اآلية متصلةٌ  
وكــان جــواب الرســل ألقــوامهم عــن " ن هــذا هــو ديــن اآلبــاء واألجــداء، فهــم مقتــدون ومهتــدون بهــم، إ

ال :  ئناكم بدين أهدى من دين آبائكم؟ فأجابوهم معلنين كفرهم صراحةً أتتبعون آباءكم، ولو ج: التقليد
  )١(. "نعمل برساالتكم، وال سمع وال طاعة لكم، وٕانا جاحدون منكرون ما أرسلتم به

  
  
�[�\�]﴿: قال اهللا عز وجل -٣ �̂_� �̀a�b�c�d�[�\�]� �̂_� �̀a�b�c�d�[�\�]� �̂_� �̀a�b�c�d�[�\�]� �̂_� �̀a�b�c�d���������﴾�.  

 مــن اهللا أرســله إلــيهم رســولٌ ولمــا جــاء هــؤالء المــشركين القــرآُن مــن عنــد اهللا، و :  جــّل ثنــاؤه اهللايقــول
  يـسحرنا بـه، لـيس بـوحيٍ هذا الـذي جاءنـا بـه هـذا الرسـول سـحرٌ : يدعوهم إلى اتباع هذا القرآن، قالوا

 وهذا الكفر المذكور في اآليـة )٢(ن، ننكر أن يكون هذا من عند اهللا،نا به جاحدون منكرو من اهللا، وإ 
يعتبـر كفـًرا واضـًحا بمـن أنـزل هـذا الكتـاب وهـو يعتبر من الكفر األكبر؛ ألن جحـد القـرآن أو بعـضه 

  .اهللا عز وجل
  
��e�f�g�h�i�j�k�l�m�n�o�p�q�r��e�f�g�h�i�j�k�l�m�n�o�p�q�r��e�f�g�h�i�j�k�l�m�n�o�p�q�r��e�f�g�h�i�j�k�l�m�n�o�p�q�r﴿:  قـــال اهللا تعـــالى-٤

s�t�u�vs�t�u�vs�t�u�vs�t�u�v﴾.  
 من الجهلة؛ حيث أن بعـض النـاس يعتقـد أن  عند كثيرٍ  خاطئٌ يبطل اهللا تعالى في هذه اآلية اعتقادٌ 

 وهـــذا ،شـــيٌء عـــن حـــب اهللا لهـــذا الـــشخصو نا المـــال الكثيـــر؛ إنمـــا هـــرزق اهللا لـــشخٍص مـــا وٕاعطـــاؤه
  والتقـوى، وال يعطـي اإليمـانه ومـن وال يحبـه؛ فـإن اهللا تعـالى يعطـي المـال مـن يحبـءٌ  خاطىعتقادالا

   .، ورضي عنهأحبهمن لإال 
لوال أن يعتقد كثيٌر من الناس الجهلة أن إعطاءنا : "  في تفسير اآلية- رحمه اهللا-قال ابن كثيرٍ     

  )٣(".لى محبتنا لمن أعطيناه، فيجتمعوا على الكفر ألجل المال المال دليٌل ع
، فيجعــل ، وأن يوســع علــيهم فــي متــاع الــدنيا ثــرواٍت طائلــةٍ فــاهللا تعــالى قــادٌر علــى أن يعطــي الكفــار

وســاللمهم ومــصاعدهم التــي يرتقــون ويــصعدون عليهــا، وأبــواب البيــوت والــّسرر التــي ســقف بيــوتهم، 
ولكن اهللا عـز وجـل ال يفعـل ذلـك حتـى ،  فائقةٍ  ونقوشٍ  وزينةٍ ، وذهبٍ صةٍ  خاليتكئون عليها من فضةٍ 

                                       
  ).٣/٢٣٦٠ (- الزحيليوهبة -ير الوسيطالتفس (1)
  ).٢١/٥٩١ (-الطبري  محمد بن جرير-جامع البيان في تأويل القرآن:  انظر(2)
  ).٧/٢٢٦ (- ابن كثير-تفسير القرآن العظيم (3)



 ٦٣

ال ينخــــدع بهـــــم النـــــاس، فيميلـــــوا إلــــى الـــــدنيا وزخرفهـــــا، فيخرجـــــوا مــــن اإليمـــــان والهـــــدى إلـــــى الكفـــــر 
  )١(.والضالل

 ، ولكــن أكثــر النــاس الأنهــا ال تــساوي عنــد اهللا شــيًئاو  وهــذه اآليــة تبــين هــوان الــدنيا عنــد اهللا تعــالى،
 َما َسَقى َكاِفرًا َلْو َكاَنِت الدْنَيا َتْعِدُل ِعْنَد اللِه َجَناَح َبُعوَضةٍ  ": � مصداق قول النبـي هذا و يعلمون،

  )٢(. "ِمْنَها َشْرَبَة َماءٍ 
  

  .الفسق: المطلب الثاني
ة،  مــن نــواقض التوحيــد، ونعنــي بــذلك الفــسق األكبــر الــذي يخــرج مــن الملــسق يعتبــر ناقــًضاالفــ    

��À�¿�¾�½�¼�»�º�¹﴿: ، قــال اهللا تعــالى فيهــاويــستحق فاعلــه دخــول جهــنم خالــًدا �̧�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧
�������������Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�������������Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�������������Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�������������Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á﴾)٣(.  

  
  : قسمت هذا المطلب إلى مسألتينولتوضيح الفسق فإني قد

  .لفسقعريف ات: المسألة األولى
  :الفسق لغةً : أوالً 
 وتعني أيًضاالفاء والسين والقاف كلمٌة واحدٌة، وهي الفسق، وهو الخروج عن الشيء أو القصد،     

  .الخروج عن الطاعة
 ويقــال إذا خرجــت الرطبــة مــن قــشرها؛ قــد فــسقت الرطبــة مــن قــشرها، ،الفجــوريطلــق علــى : قوالفــسو 

  )٤(.جحرهاويقال كذلك للفأرة إذا خرجت من 
  

  :الفسق اصطالًحا: ثانياً 
 لٌ رجــ :وعــن الطريــق الحــق، ويقــال والخــروج عــن طاعتــه، ،معــصية اهللا تعــالى وتــرك أوامــره وهــ    
  )٥(.فسق عن أمر ربه؛ أي خرج عن طاعته: ويقال، أي عصى وجاوز حدود الشرع: فاسقٌ 

لغـــة بمعنـــى  فـــي ال بمعنـــاه اللغـــوي، حيـــث أنـــهومـــن التعريـــف االصـــطالحي للفـــسق نـــرى أنـــه مـــرتبطٌ 
  .الخروج، وفي االصطالح بمعنى الخروج عن طاعة اهللا، ومخالفة أمره

                                       
  ).٢٥/١٤٦ (- وهبة الزحيلي-التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: انظر (1)
، )٤/٥٦٠ (-٢٣٢٠ حديث رقم - باب ما جاء في هوان الدنيا على اهللا عز وجل- أبواب الزهد-سنن الترمذي (2)

  ).٣/١٤٣ (-٣٢٤٠ حديث رقم -صحيح الترغيب والترهيب: صحيح لغيره، انظر: وقال الشيخ األلباني
   .٢٠: سورة السجدة (3)
  ).٤/٥٠٢ (- البن فارس-، ومعجم مقاييس اللغة)١٠/٣٠٨ (- البن منظور-لسان العرب: انظر (4)
   .٢٤٠ ص-عبد اهللا بن عبد الحميد -اإليمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة: انظر (5)



 ٦٤

 يـشمل الكفـر ومـا دونـه مـن فالفـسق ، كافرٍ ، وليس كل فاسقٍ  فاسقٍ  فكل كافرٍ والفسق أعم من الكفر؛
ـــف  الفـــسق أطلـــقا، وٕاذ بنوعيهـــا الكبـــائر والـــصغائرالمعاصـــي خـــرج مـــن ي  الـــذي الكفـــرايـــراد بـــه أحياًن
ــــال اهللا عــــز وجــــل اإلســــالم، ــــ)١(﴾�{�~�����������{�~�����������{�~�����������{�~����������﴿: كمــــا ق ــــه ا وأحياًن ــــراد ب  ي

  )٢(.مرتكبهاالذنوب والمعاصي التي هي دون الكفر؛ بحسب درجة المعصية، وحال 
  
  

  .الفسق في ضوء سورة الزخرف: المسألة الثانية
��﴿:  مـن سـورة الزخـرف، وهـي قولـه تعـالى واحـدةٍ ورد الفسق في آيـةٍ     ��� �!�"������ �!�"������ �!�"������ �!�"�

في هذه اآلية يتكلم ربنـا سـبحانه عـن فرعـون وقومـه، حيـث أن فرعـون وجـد ، ﴾������������&�%�$�#&�%�$�#&�%�$�#&�%�$�#
، ثـم � موسـى  وصدقوه وكذبواقومه خفاف العقول، وسفهاء األحالم، فدعاهم إلى الغواية فأطاعوه

  )٣(. خارجين عن طاعة اهللا تعالى: فاسقين، أيكانوا قوًما علل اهللا ذلك بأنهم
  

ــًدا فيهــاق األكبــروفــسق فرعــون وقومــه مــن جــنس الفــس ــًدا مخل ،  الــذي يــدخل صــاحبه نــار جهــنم خال
ــا، وفــسقهم هــذا مــن جــنس الفــسق الــذي وقــع فيــه  ففرعــون وقومــه خرجــوا عــن طاعــة اهللا خروًجــا كلًي


�	����������������﴿: إبلـــــيس، حيـــــث قـــــال اهللا تعـــــالى������������������������	�
������������������������	�
������������������������	�
���������

����﴾)٤(.  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
   .٥٥: سورة النور (1)
 دار -لـشوكاني ا محمـد بـن علـي بـن محمـد-فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير: انظر (2)

روح المعـاني فـي تفـسير القـرآن العظـيم ، و )١/٦٨ (-هــ١٤١٤ -١ط - بيـروت دمـشق،-ابن كثير، دار الكلم الطيـب
  ).١١/١٣٠ (-أللوسيل -والسبع المثاني

 - للقرطبــي-، والجــامع ألحكــام القــرآن)٢١/٦٢١(- البــن جريــر الطبــري-جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن: انظــر (3)
)١٦/١٠١.(  

   .٥٠: سورة الكهف (4)



 ٦٥

  .الظلم: المطلب الثالث
قــد حرمــه علــى نفــسه، وحرمــه ى الفــرد والمجتمــع؛ لــذلك فــإن اهللا تعــالى  علــالظلــم عواقبــه وخيمــةٌ     

، � عـن أبـي ذرٍ ، وثبت في الحديث )١(﴾��������������������������������﴿: ، قال اهللا تعالى عن نفسهعلى عباده
، َيا ِعَباِدي ِإني َحرْمُت الظْلَم َعَلى َنْفِسي" : ، فيما روى عن اهللا تبارك وتعالى أنه قال�عن النبي 

  .)٢(.... "َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُمَحرًما، َفَال َتَظاَلُموا 
 شــريف القــدر حــديثٌ  ؛ فــذكر أنــه هــذا الحــديثلــى ع- رحمــه اهللا-اإلســالم ابــن تيميــة شــيخ وقــد علــق

 فقوله ،ي العلوم واألعمال واألصول والفروع قواعد الدين العظيمة فالكثير من تضمن ،عظيم المنزلة
يتضمن جل مسائل الصفات والقدر إذا أعطيت حقها من  " ِإني َحرْمُت الظْلَم َعَلى َنْفِسي: " سبحانه
ًما، َفَال َتَظاَلُموا : " قوله  وأما،التفسير َوَجَعْلُتُه َبْيَنُكْم ُمَحر " شيءٍ  فإنها تجمع الدين كله؛ فإن نهـى كل 

  )٣(. إلى العدل أمر به راجعٌ ل شيءٍ  وك، إلى الظلماهللا عنه راجعٌ 
  . من نواقض التوحيد، ونقصد بذلك الظلم األكبر الذي يرادف الشرك والكفروالظلم يعتبر ناقًضا

  
  :د قسمت هذا المطلب إلى مسألتينولتوضيح الظلم فإني ق

  .تعريف الظلم: ولىالمسألة األ 
  :الظلم لغةً : أوالً 
أي :  ظلم األرض:  ومنه قول القائلأتي بمعنى وضع الشيء في غير موضعه،الظلم في اللغة ي    

  )٤(.حفرها في غير موضع حفرها، وأصل الظلم الجور ومجاوزة الحد
  

  :الظلم اصطالًحا: ثانياً 
 طل،البا إلى الحق عن التعدي عن عبارة " فهو لغًة، تعريفه من قريبٌ  االصطالح في الظلم تعريف     

 فـي الـشيء وضـع " هـو الظلـم وقيـل ،)٥(" الحـد ومجـاوزة الغير ملك في التصرف هو :وقيل الجور، وهو

  )٦(". الشارع حد ومجاوزة الغير؛ حق في والتصرف موضعه؛ غير
  

                                       
   .٤٩: سورة الكهف (1)
  ).٤/١٩٩٤ (-٢٥٧٧ حديث رقم - باب تحريم الظلم- كتاب البر والصلة واآلداب-ح مسلمصحي (2)
  ).١٥٨ -١٨/١٥٧ (-مجموع الفتاوى: انظر (3)
، والقــاموس )٣/٤٦٨ (- البــن فـارس-، ومعجـم مقــاييس اللغـة)١٢/٢٧٣ (- البـن منظــور-لـسان العــرب: انظـر (4)

  ).١/١١٣٤ (- للفيروزآبادي-المحيط
   .١٤٤ ص- للجرجاني-يفاتالتعر : انظر (5)
:  تحقيـق- أبـي البقـاء أيـوب ابـن موسـى الحـسيني الكفـوي-)معجم فـي المـصطلحات والفروقـات اللغويـة(الكليات  (6)

   . ٥٩٤ ص-م١٩٩٨هـ، ١٤١٩ -٢ ط- مؤسسة الرسالة-عدنان درويش، ومحمد المصري



 ٦٦

  .الظلم في ضوء سورة الزخرف: المسألة الثانية
  :هي اآليات وهذه السورة، من آياتٍ  ثالث في وذلك الزخرف، سورة في صيغٍ  بعدة الظلم لفظ ورد لقد 
  .﴾�����z�y�x�w�v�BBBB}�|�{�~���z�y�x�w�v}�|�{�~���z�y�x�w�v}�|�{�~���z�y�x�w�v}�|�{�~�﴿ :وجل عز اهللا قال -١
 الكفـر فـي فوقعـوا األكبـر الظلـم أنفـسهم ظلمـوا ينالـذ النـار ألهـل اهللا مـن وتأنيـبٌ  تـوبيخٌ  اآلية هذه في    

 لهم اهللا وبين ،العذاب في اآلخرة في يشتركون فإنهم بالكفر؛ الدنيا في اشتركوا أنهم فكما ،باهللا االشراكو 

 يقـارن ال اآلخـرة عـذاب فـإن واأللم، الشدة من فيه هم ما عنهم يخفف لن العذاب في جميًعا اشتراكهم أن

 الـدنيا يحـصل بـه تـسليةٌ   مـصيبٍة مـن مـصائب فـي اشـتراك النـاسحيـث أن  وعذاباتها، الدنيا بمصائب
  :ي أخاهاكِ بْ  تَ لمن شاركه في مصيبته، كما قالت الخنساءُ 

  َنْفسي لقتلتُ  َقْتالهم َلىعَ      ...      َحْولي اْلَباِكينَ  كثرةُ  وَلْوال                         
  بالتأسي َعْنهُ  النفَس  ُأَسلي     ...   َوَلِكنْ  َأِخي مثلَ  َيْبُكون َوَما                         

 بنفـسه  اشتغال كل واحدٍ ألن ؛ وال تخفيفٌ  تسليةٌ  بذلك قطع اهللا بذلك بين أهل النار، فال يحصل لهمف
 من ، وال يتمكن كل واحدٍ الخفة في العذابحال اآلخر، فال تفيد الشركة في شدة العذاب، يذهله عن 

  )١(.ب من العذا مشتركٌ  قدرٌ مواساة اآلخر في كربه وحزنه وألمه، فلكلٍ 
  
  .﴾��z�y�x�w�v�u�t}�|�{�~������z�y�x�w�v�u�t}�|�{�~������z�y�x�w�v�u�t}�|�{�~������z�y�x�w�v�u�t}�|�{�~����﴿:  قال اهللا عز وجل-٢

بنـي اسـرائيل، حيـث أنـه دعـاهم إلـى قومـه و  �ت هذه اآلية في سياق الحديث عن عيسى جاء    
ـــه وطاعتـــه، ولكـــنهم أعرضـــوا عـــن هـــذا الـــصراط المـــستقيم؛  ـــائج هـــذا توحيـــد اهللا وعبادت فكـــان مـــن نت

 هـو اهللا، ومـنهم ه، فمـنهم مـن زعـم أنـ إلـى فـرٍق وأحـزابٍ �اختلفـوا فـي شـأن عيـسى اإلعراض أنهـم 
ويـل، وهـو واٍد مـن وال  بالعـذابفتوعـدهم اهللا ،هـو ثالـث ثالثـةٍ :  اهللا، ومـنهم مـن قـال هـو ابـن:من قال

وقـد اسـتقر ،  بـاهللا تعـالىالظلـم وهـو الكفـر والـشركهذا وقعوا في القيح والصديد في نار جهنم، ألنهم 
 هــو الــرب واإللــه، وكتبــوا علــى �عيــسى  رى، الكاثوليــك واألرثــوذكس علــى أنأمــر طوائــف النــصا

  )٢(.»هذا كتاب رّبنا وٕالهنا يسوع المسيح«: ة األولى من اإلنجيلالصفح
 وقــد  الـذي يـرادف الكفـر األكبـر المخـرج مـن اإليمـان، األكبــر،ظلم الـوارد فـي هـذه اآليـة هـو الظلـمفـال

النـصارى هـو مـن جـنس الـشرك والكفـر، حيـث قـال  في سورة مريم وضحت أن ظلم هـؤالء وردت آيةٌ 

�	�����﴿: اهللا عز وجل������	�
������	�
������	�
���������������������������������������������������������في سورة مريم سماهم ، ف﴾����������������������������

  .، وفي سورة الزخرف سماهم ظالمين، والمعنى واحدٌ اهللا كفاًرا

                                       
 -)٩٢، ١٦/٩١ (- القرطبـــي-القـــرآن، والجـــامع ألحكـــام )٧/٢٢٨ (- ابـــن كثيـــر-تفـــسير القـــرآن العظـــيم: انظـــر (1)
  ).٢٥/١٥٧ (-الزحيلي  وهبة-التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهجو 

التفــسير المنيــر فــي العقيــدة والــشريعة  و -)٦٣٧، ٢١/٦٣٦ (- القرطبــي-جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن: انظــر (2)
  ).٢٥/١٧٧ (-الزحيلي  وهبة-والمنهج



 ٦٧

  .﴾�T�S�R�Q�P�O��T�S�R�Q�P�O��T�S�R�Q�P�O��T�S�R�Q�P�O�UUUU﴿:  قال اهللا عز وجل-٣
أنه لم جاءت هذه اآلية في سياق الحديث عن عذاب المجرمين في نار جهنم، فيخبر اهللا تعالى     

عبـادتهم  منه لهـم، فـاهللا منـزٌه عـن الظلـم، وٕانمـا هـم الـذين ظلمـوا أنفـسهم بيعذب هؤالء المشركين ظلًما
، فـاهللا لـم يعـذبهم إال  بـاهللا، وجحـودهم توحيـده وشـركهمفي الدنيا غير من كان عليهم عبادته، وكفرهم

ن  مـن اهللا أكذبوا وَعَصْوا فكـان جـزاًء وفاقًـابعد إقامة الحجج عليهم، وٕارسال الرسل لهدايتهم، ولكنهم 
  )١(.يعذبهم في جهنم

 بــالكفر أنفــسهم ظلمــوا المجرمــون فهــؤالء أيــًضا، األكبــر الظلــم جــنس مــن اآليــة فــي المــذكور الظلــم وهــذا

  .النار في العذاب فاستحقوا والشرك؛
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  ).٧/٢٤٠ (- ابن كثير-، وتفسير القرآن العظيم)٢١/٦٤٠ (- القرطبي-تأويل القرآنجامع البيان في : انظر (1)



 ٦٨

  .حرالس : المطلب الرابع
 الخالق الرازق المدبر، المتفـرد بالربوبيـة  هو وجل ن المَسلم به عند أهل اإليمان أن اهللا عز إن مِ     

 ـــحه النبـــي  النفــع والـــضر ال يكـــون إال بــإذن اهللا تعـــالى، واأللوهيــة، لـــذلك فـــإن البـــن �وهـــذا مــا وض 
ــِظ اللــَه َيْحَفْظــكَ " :  عنــدما قــال لــه�عبــاٍس  ــي ُأَعلُمــَك َكِلَمــاٍت، اْحَف ــا ُغــَالُم ِإن ــْدُه َي ــِظ اللــَه َتِج ، اْحَف

ـَة َلـْو اْجَتَمَعـْت َعَلـى َأْن  اُألم ـِه، َواْعَلـْم َأنَه، َوإَِذا اْسَتَعْنَت َفاْسـَتِعْن ِباللُتَجاَهَك، ِإَذا َسأَْلَت َفاْسَأِل الل
وَك ِبـَشْيٍء َلـْم َيْنَفُعوَك ِبَشْيٍء َلْم َيْنَفُعوكَ  ـُه َلـَك، َوَلـْو اْجَتَمُعـوا َعَلـى َأْن َيـُضرِبـَشْيٍء َقـْد َكَتَبـُه الل ِإال 

ُحفُ  ْت الصُه َعَلْيَك، ُرِفَعِت اَألْقَالُم َوَجفِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُه الل وَك ِإال ١(. "َيُضر(  
 اعتقــاد النفــع و  النــاظر فــي حــال كثيــٍر مــن النــاس فــي زماننــا هــذاولكــن اهللا يكــاد الــضر بيــد؛ يــرى أن 

دهم عن عقيدتهم، وٕاعراضهم عن ربهم، فاستهوتهم الشياطين، عْ  عندهم، وما هذا إال لبُ يكون معدوًما
فبــدًال مــن أن يلجــؤوا إلــى اهللا تعــالى الــذي بيــده نفعهــم وضــرهم؛ ولحقــتهم األمــراض البدنيــة والنفــسية، 

  .هم زادوهم رهًقا منهم أن الشفاء عندهم، ولكن ًنالجؤوا إلى السحرة والمشعوذين ظ
  

  : ثالثة مسائلا المطلب إلىحر؛ فإني قد قسمت هذالس ولتوضيح 
  .حرتعريف الس : المسألة األولى

  :حر لغةً الس : أوالً 
     َمــا َلُطــف مأخــذهحر فــي لغــة العــرب هــو كــل مــا الــس هــو إخــراج الباطــل فــي صــورة : ، وقيــل وَدق

  )٢(.ويقال هو الخديعةالحق، 
  

  :حر اصطالًحاالس : ثانياً 
ذلـك لكثـرة األنـواع الداخلـة تحـت ؛ و كثيـرًة ومتعـددةً إن المتأمل في تعاريف العلماء للسحر يجـدها     
 رحمـه اهللا–حر، قـال الـشيخ الـشنقيطي الـس - " : حر فـي االصـطالح ال يمكـن حـده بحــدٍ اعلــم أن الـس 

ا لهــا  بينهــا يكــون جامًعــ مــشتركٌ اع المختلفــة الداخلــة تحتــه، وال يتحقــق قــدرٌ  لكثــرة األنــو ؛ مــانعٍ جــامعٍ 
  )٣(. "اا متباينً  ومن هنا اختلفت عبارات العلماء في حده اختالفً ، لغيرهاامانعً 

                                       
:  وقــال عنــه الترمــذي-)٤/٦٦٧ (-٢٥١٦ حــديث رقــم - أبــواب صــفة القيامــة والرقــائق والــورع-ســنن الترمــذي (1)

مـد بـن  مح-مـشكاة المـصابيح:  وقد صححه الشيخ األلباني فـي تحقيقـه لكتـاب المـشكاة، انظـر-حديث حسن صحيح
ـــد اهللا الخطيـــب  ـــد اهللا، التبريـــزيعب ـــو عب ـــاني: تحقيـــق -العمـــري، أب ـــدين األلب  – المكتـــب اإلســـالمي-محمـــد ناصـــر ال

  ).٣/١٤٥٩ (-٥٣٠٢ حديث رقم -م١٩٨٥، ٣ط -بيروت
 ومختــــار -)٣/١٣٨ (- ابــــن فــــارس- ومعجــــم مقــــاييس اللغــــة-)٤/٣٤٨(-بــــن منظــــورا - لــــسان العــــرب:نظــــرا (2)

ـــو  -الـــصحاح ـــرازيزيـــن الـــدين أب ـــن أبـــي بكـــر ال  - الفيروزآبـــادي- والقـــاموس المحـــيط-١٤٣ ص-عبـــد اهللا محمـــد ب
   .٤٠٥ص
  ).٤/٤١ (-أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (3)



 ٦٩

 الطبـري رحمـه فـه، حيـث عر  من تعاريف العلمـاء للـسحر بعًضا فإني سوف أذكرولكي تكتمل الفائدة
  )١( . "تخييل الشيء إلى المرء بخالف ما هو به في عينه وحقيقته: رحلس ا" :  بقوله-اهللا
 فقــال- رحمــه اهللا–)٢(فــه ابــن قدامــة المقدســيوعر  : " ــد تــؤثر فــي األبــدان، : حرالــس عــزائم ورقــى وُعَق

  )٣( ".احبهل، ويفرق بين المرء وزوجه، ويأخذ أحد الزوجين عن صقتُ ض، ويَ مرِ والقلوب، فيُ 
 إذ يجـري - ولـيس بـه-رق يـشبه الخـا غريبٌ أمرٌ : " حر في تعريفه للس - رحمه اهللا-)٤(قال األلوسيو 

 كالرقى التي فيها ألفاظ ويستعان في تحصيله بالتقرب إلى الشيطان بارتكاب القبائح، قوالً ، فيه التعلم
ا  وسـائر الفـسوق، واعتقـادً ،ةبـة الكواكـب، والتـزام الجنا كعبـاد وتسخيره، وعمالً ،الشرك ومدح الشيطان

  )٥( ".كاستحسان ما يوجب التقرب إليه ومحبته إياه
  .لعلها كلها تدور حول معنًى واحًدا العلماء للسحر، و إلى غير ذلك من تعاريف

  
 ف بالكتاب والسنة، بتٌ احر ثوالس ا أدلته من الكتاب، قولـه تعـالىأم :﴿�F�E�D�C�B�A��F�E�D�C�B�A��F�E�D�C�B�A��F�E�D�C�B�A�

GGGG�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H��V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H��V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H��V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�
�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W

}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l..﴾)٦(  
�_�`�e�d�c�b�a﴿: وقال سبحانه �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�Se�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�Se�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�Se�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S﴾)٧(  

  .)٨(﴾�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M﴿: وقال سبحانه أيًضا

                                       
  ).٢/٤٤٦ (-جامع البيان في تأويل القرآن (1)
، أحـد أئمـة الفقيـه الزاهـد ثـم الدمـشقي، عبـد اهللا بـن أحمـد بـن محمـد اْبـن قداَمـة اْلَمْقِدِسـي اَألْصـل  موفق الدينهو (2)

المغنـى، تـوفي يـوم عيـد الفطـر فـي : اإلسالم، أخـذ عنـه الفقـه والحـديث خلـٌق كثيـر، لـه الكثيـر مـن التـصانيف أشـهرها
د اهللا بن  إبراهيم بن محمد بن عب-المقصد األرشد في ذكر أصحاب اإلمام أحمد:  انظر-هـ٦٢٠منزله بدمشق سنة 
 -هــ١٤١٠، ١ط  - الـسعودية– الريـاض- مكتبـة الرشـد-حمن بن سليمان العثيمينعبد الر : تحقيق -محمد ابن مفلح

  ).١٩ -٢/١٥( -م١٩٩٠
 دار الكتب - أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي أبو محمد موفق الدين عبد اهللا بن-الكافي في فقه اإلمام أحمد (3)

  ).٤/٦٤(-م١٩٩٤ -هـ١٤١٤، ١ط -العلمية
  العلمـــاءسر، محـــدث، أديـــب، مـــنمفـــ: ني اآللوســـي، شـــهاب الـــدين، أبـــو الثنـــاءمحمـــود بـــن عبـــد اهللا الحـــسيهـــو  (4)

تنــسب أســرته إلــى جزيــرة آلــوس وســط نهــر الفــرات، ولــد فــي بغــداد ســنة المجــددين، كــان ســلفي االعتقــاد، المجتهــدين 
  ).٧/١٧٦ (- الزركلي-األعالم:  انظر-هـ١٢٧٠هـ، وتوفي فيها سنة ١٢١٧
  ).١/٣٣٧ (-آن العظيم والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القر  (5)
   .١٠٢: سورة البقرة (6)
   .٨١: سورة يونس (7)
   .٦٦: سورة طه (8)



 ٧٠

ـ ْبَع الُموِبَقــاِت، " :  قـال� عـن النبـي �رواه أبـو هريــرة  مـا ا أدلتـه مـن الـسنة النبويـةوأماْجَتِنُبـوا الـس
ْفِس الِتـي َحـرَم اللـُه ِإال ِبـالَحق، الشْرُك ِباللِه، َوالسْحُر، َوَقْتُل الن : ؟ َقالَ َيا َرُسوَل اللِه َوَما ُهن : َقاُلوا

ــاِفَالتِ  ــْوَم الزْحــِف، َوَقــْذُف الُمْحــَصَناِت الُمْؤِمَنــاِت الَغ ــيِم، َوالتــَولي َي ــُل َمــاِل الَيِت َبــا، َوَأْك ١( "َوَأْكــُل الر( ،
 عنهــا عــن أم المــؤمنين عائــشة رضــي اهللاف قــد ُســِحر، �وكــذلك قــد ثبــت فــي الــصحيحين أن النبــي 

، َحتى َكاَن َرُسوُل اللِه َرُجٌل ِمْن َبِني ُزَرْيٍق، ُيَقاُل َلُه َلِبيُد ْبُن اَألْعَصمِ  ����َسَحَر َرُسوَل اللِه " : قالـت
 َأنُه َكاَن َيْفَعُل الـشْيَء َوَمـا َفَعَلـُه، َحتـى ِإَذا َكـاَن َذاَت َيـْوٍم َأْو َذاَت َلْيَلـٍة َوُهـَو ِعْنـِدي، ُيَخيُل ِإَلْيهِ  ����

، َيا َعاِئـَشُة، َأَشـَعْرِت َأن اللـَه َأْفتَـاِني ِفيَمـا اْسـَتْفَتْيُتُه ِفيـِه، َأتَـاِني َرُجـَالنِ : " َلِكنُه َدَعا َوَدَعا، ُثم َقالَ 
ــَصاِحِبهِ  ــُدُهَما ِل ــاَل َأَح ، َفَق ــي ــَد ِرْجَل ــُر ِعْن ــَد رَْأِســي، َواآلَخ ــُدُهَما ِعْن ــَد َأَح ــالَ : َفَقَع ــِل؟ َفَق ــُع الرُج ــا َوَج : َم

 ِفـي ُمـْشٍط َوُمـَشاَطٍة،: ِفـي َأي َشـْيٍء؟ َقـالَ : َلِبيـُد ْبـُن اَألْعـَصِم، َقـالَ : َمـْن َطبـُه؟ َقـالَ : َمْطُبوٌب، َقالَ 
 ِفـي َنـاٍس ِمـْن ����َفَأتَاَهـا َرُسـوُل اللـِه " ِفـي ِبْئـِر َذْرَواَن : َوَأْيَن ُهَو؟ َقالَ :  َقالَ ،ف َطْلِع َنْخَلٍة َذَكرٍ َوجُ 

ـــالَ  ـــَأن ُرُءوَس َنْخِلَهـــا ُرُءوُس : َأْصـــَحاِبِه، َفَجـــاَء َفَق ـــاِء، َأْو َك َماَءَهـــا ُنَقاَعـــُة الِحن ـــَأن ـــَشُة، َك ـــا َعاِئ َي
َر َعَلــى : َأَفــَال اْســَتْخَرْجَتُه؟ َقــالَ : َيــا َرُســوَل اللــهِ :  ُقْلــتُ ،ينِ الــشَياطِ  ــُه، َفَكرِْهــُت َأْن ُأثَــوَقــْد َعاَفــاِني الل

  )٢(. "َفَأَمَر ِبَها َفُدِفَنتْ ، الناِس ِفيِه َشرا
  

، وأنـــه ال  فيـــه تـــنقص منـــه�وقـــد رد جماعـــٌة هـــذا الحـــديث، زاعمـــين أن القـــول بإثبـــات ســـحر النبـــي 
قــد أنكــر هـــذا : " - رحمـــه اهللا– القــيم ، قــال ابــنيتناســب مــع نبوتــه وعـــصمته، والــصحيح غيــر ذلـــك

 بـل هـو ؛ا، وليس األمر كمـا زعمـواا وعيبً ال يجوز هذا عليه، وظنوه نقصً :  من الناس وقالوا)٣(طائفةٌ 
به كإصابته ته  من األمراض، وٕاصابمن األسقام واألوجاع، وهو مرٌض  �من جنس ما كان يعتريه 

  )٤( ".بالسم ال فرق بينهما
 مـن العلـل، يجـوز  مـن األمـراض، وعـارٌض حر مـرٌض الـس   ":- رحمـه اهللا– )٥(قال القاضـي عيـاضو 

ـِتــو بُ  فـي نُ  َيْقـَدحُ الُيْنَكـُر، و   الكـأنواع األمـراض ممــا �عليـه  ـخَ ه يُ ُنـوْ ا كَ ه، وأمل إليــه أنـه فعـل الــشيء ي
                                       

 -، وصــحيح مــسلم)٨/١٧٥ (-٦٨٥٧ حــديث رقــم - بــاب رمــي المحــصنات- كتــاب الحــدود-صــحيح البخــاري (1)
  ). ١/٩٢ (-٨٩ حديث رقم - باب بيان الكبائر وأكبرها-كتاب اإليمان

 كتـاب -صـحيح مـسلم: ، وانظـر)٧/١٣٦ (-٥٧٦٣ حـديث رقـم - بـاب الـسحر- كتاب الطـب-اريصحيح البخ (2)
  ).٤/١٧١٩ (-٢١٨٩ حديث رقم - باب السحر-اآلداب
  ).٣٦٨/ ٣٢ (- الرازي-مفاتيح الغيب: وهذه الطائفة هي المعتزلة، انظر (3)
، ٢٧ط  -اإلســــالمية، الكويــــت مكتبــــة المنــــار - مؤســــسة الرســــالة، بيــــروت-زاد المعــــاد فــــي هــــدي خيــــر العبــــاد(4) 

  ).٤/١١٣( -م١٩٩٤/هـ١٤١٥
هـــ، ٤٧٦، أبــو الفــضل، العالمــة القاضــي عــالم المغــرب، ولــد ســنة عيــاض بــن موســى بــن عيــاض بــن عمــروهــو  (5)

هــــ، ودفـــن فـــي ٥٤٤ عـــن وطنـــه ســـنة انـــاس بعلومـــه، وتـــوفي مغرًبـــوأصـــله أندلـــسي، إمـــام الحـــديث فـــي وقتـــه، وأعلـــم ال
،  بيــروت- دار الكتــب العلميــة- شــمس الــدين محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي-فــاظتــذكرة الح:  انظــر-مــراكش
  ).٦٩-٤/٦٧ (-م١٩٩٨ -هـ١٤١٩، ١ط  -لبنان



 ٧١

 مــن صــدقه، لقيــام الــدليل واإلجمــاع علــى  فــي شــيءٍ لــم يفعلــه، فلــيس فــي هــذا مــا يــدخل عليــه داخلــةً و 
ل ض ث لـسببها، وال فُـَعـبْ  عليـه فـي أمـر دنيـاه التـي لـم يُ هُ و رُ عصمته من هـذا، وٕانمـا هـذا فيمـا يجـوز طُـ

يه من أمورها مـا ال حقيقـة  إللُ ي خَ ه يُ  أن  لآلفات كسائر البشر، فغير بعيدٍ من أجلها، وهو فيها عرضةً 
  )١(. "ي عنه كما كانلِ جَ نْ له، ثم يَ 
  أن السحر ثابٌت وله حقيقٌة كحقيقة غيره من األشياء، وقـد نقـل اإلمـام جلًياحُ ضُ  يت األدلة السابقةمن 

مذهب أهـل : "  حيث قال-مه اهللا رح– )٣( لإلمام المازري كالًماللحديث السابقفي شرحه  )٢(النووي
 حرالــسنة وجمهــور علمــاء األمــة علــى إثبــات الــس، الثابتــة  كحقيقــة غيــره مــن األشــياء لــه حقيقــةً  وأن، 

 وقـد ذكـره ، الحقـائق لهـا باطلـةٍ  وأضاف ما يقـع منـه إلـى خيـاالتٍ ،ا لمن أنكر ذلك ونفى حقيقتهخالفً 
 وأنـه يفـرق بـين ،ر بـهفـكَ  إلـى أنـه ممـا يُ فيـه إشـارةً  وذكـر مـا ،ملَ عَ تَ اهللا تعالى في كتابه وذكر أنه مما ُيـ

 وأنــه أشــياء ، بإثباتــها مــصرحٌ  وهــذا الحــديث أيــضً ،المــرء وزوجــه وهــذا كلــه ال يمكــن فيمــا الحقيقــة لــه
  فـي العقـل أن رُ كَ نْ تَ سْ  وال ُيـ، فإحالـة كونـه مـن الحقـائق محـالٌ ،ت وهذا كله يبطل ما قـالوهجَ رِ خْ ت وأُ نَ فِ دُ 
 أو المزج بين قـوى علـى ، أو تركيب أجسامٍ ، ملفقٍ  سبحانه وتعالى يخرق العادة عند النطق بكالمٍ اهللا

 ةٌ مَ قِ سْ  ومنهـا ُمـ، كالـسموم وٕاذا شـاهد اإلنـسان بعـض األجـسام منهـا قاتلـةٌ ، ال يعرفه إال الـساحرترتيبٍ 
د الــساحر بعلــم  عقلــه أن ينفــر دعِ بْ تَ سْ  لــم َيــ؛ كاألدويــة المــضادة للمــرضةٌ ر ضِ  ومنهــا ُمــ،كاألدويــة الحــادة

 ٤( ". إلى التفرقة أو مؤدٍ  مهلكٍ الة أو كالمٍ قوى قت(  
  
  
  
  
  
  

                                       
 – دار الفيحـــاء- عيـــاض بـــن موســـى بـــن عيـــاض بـــن عمـــرون، أبـــو الفـــضل-الـــشفا بتعريـــف حقـــوق المـــصطفى (1)
  ).٢/٤١٢ (-هـ١٤٠٧ -٢ط  -عمان
ـــة، شــيخ اِإلســـالم،يـــي الــّدين، أبـــو زكرّيــا الّنـــواوّي،مح ،ف ْبـــن ُمــّرييحيــى ْبـــن شــر هــو  (2) الحــافظ الفقيـــه  مفتــي األم 

هـ بنوى من قرى حوران بسورية، تعلم بدمشق وأقام بها زمًنا طويًال، له مؤلفـاٌت كثيـرٌة؛ ٦٣١، ولد سنة الّشافعّي الّزاهد
تـاريخ : هــ، انظـر٦٧٦اتـه بنـوى سـنة المنهاج شرح مسلم بن الحجاج، واألذكار، ورياض الصالحين، وكانـت وف: منها

  ).١٥٠ -٨/١٤٩ (- الزركلي-، واألعالم)٣٢٤/ ١٥ (- الذهبي-االسالم ووفيات المشاهير واألعالم
، كـان إماًمـا وبحـًرا فـي كثيـٍر مـن بـن محمـد التميمـي المـازري المـالكيأبـو عبـد اهللا محمـد بـن علـي بـن عمـر هو  (3)

الُمْعِلـم بفوائـد شـرح مـسلم، ولـد فـي :  أنـه درس الطـب، لـه عـدة تـصانيف، منهـاوقيـلالعلوم، ألف في الفقه واألصـول، 
  ).١٠٦-٢٠/١٠٤ (- الذهبي-سير أعالم النبالء:  انظر-هـ٥٣٦مدينة المهدية بإفريقية وبها مات سنة 

  ).١٤/١٧٤ (-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4)



 ٧٢

  .حرحكم الس : المسألة الثانية
 مــن الــسبع الموبقــات التــي تهلــك � مــن نــواقض التوحيــد، وقــد عــده النبــي الــسحر يعتبــر ناقــًضا    

د وقـع خـالٌف بـين العلمـاء فـي تكفيـر مـن  وقـ فهو حراٌم باإلجمـاع، وترمي به في نار جهنم،اصاحبه
ره، والـــصحيح هـــو التفـــصيل فـــي شـــأن مرتكـــب يمـــارس الـــسحر؛ فمـــنهم مـــن كفـــره ومـــنهم مـــن لـــم يكفـــ

 حر؛ فقد يكون سحره مما يوصل إلى الكفر، وقد يكون من المحرمات التي ال توصل إلى الكفرالس.  
حر الـذي  فيقال للـساحر صـف الـس ، مختلفةٍ  لمعانٍ  جامعٌ ر اسمٌ حِ الس : " - رحمه اهللا–)١(قال الشافعي
ا، ًئـيْ ذ مالـه فَ ِخـل، وأُ تِ يب منه فإن تاب، وٕاال قُ تِ تُ سْ  اُ  صريحٍ  كفرٍ  فإن كان ما يسحر به كالمُ ؛تسحر به

عاد  عنه فإن يَ هِ ا نُ ، ولم يضر به أحدً ا وكان غير معروفٍ ا ال يكون كفرً وٕان كان ما يسحر به كالمً 
 إذا ر، وٕان كـان يعمـل عمـالً ز  فعمد أن يعمله عُ ا من غير قتلٍ  به أحدً ر ضُ ه يَ ر، وٕان كان يعلم أن ز عُ 

  )٢(." هتَ يَ  إال أن يشاء أولياؤه أن يأخذوا دِ اً دَ وَ ل به قَ تِ ه قُ لَ تْ  قَ تُ دْ مَ  وقال عَ ،ل المعمول بهتِ عمله قُ 
  
ا،  كفرً ]حرالس [ قد يكون : " فقالحر  في حكم الس امعةً  ج عبارةً - رحمه اهللا- إلمام النوويقد ذكر او 

ا ، وٕاال فـال، وأمـرَ فَـ يقتـضي الكفـر كَ  أو فعـلٌ ، فـإن كـان فيـه قـولٌ  بل معـصيته كبيـرةٌ اوقد ال يكون كفرً 
ر  وٕاال فال، وٕاذا لم يكـن فيـه مـا يقتـضي الكفـرَ فَ ن ما يقتضي الكفر كَ  فإن تضم ،ه فحرامٌ يمُ لِ عْ ه وتَ مُ ل عَ تَ 

 ٣( ".يبتِ تُ ر واسْ عز(  
تحقيــق فــي هــذه المــسألة لا: " ، حيــث قــال فــي تفـسيره- رحمــه اهللا- الــشنقيطيذكــربنحـو هــذا الكــالم و 

م فيه غير اهللا كالكواكب، والجن، وغير ذلـك ممـا يـؤدي إلـى ظ عَ حر مما يُ  فإن كان الس ؛هو التفصيل
 مـاروت المـذكور فـي سـورة البقـرة فإنـه كفـرٌ  و ، ومـن هـذا النـوع سـحر هـاروت بال نزاعٍ الكفر فهو كفرٌ 

��P�O�N�M�L�K�J�I��P�O�N�M�L�K�J�I��P�O�N�M�L�K�J�I��P�O�N�M�L�K�J�I﴿ : عليـــه قولـــه تعـــالى كمـــا دل ،بـــال نـــزاع
QQQQ﴾ ]وقولـــه تعـــالى]١٠٢: ســـورة البقـــرة ،: ﴿d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Zd�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Zd�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Zd�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z﴾ ]

 بعـض األشـياء مــن حر ال يقتـضي الكفــر كاالسـتعانة بخـواص وٕان كـان الـس . ... ]١٠٢: سـورة البقـرة
  )٤(". بصاحبه الكفرغُ لُ بْ ه ال يَ  ولكن  شديدةً  حرمةً  فهو حرامٌ  وغيرهادهاناتٍ 

  

                                       
 الهاشمي القرشي، أبو عبد اهللا، عالم عصره، وفقيه الملة، هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان ابن شافعٍ  (1)

هــ بغـزة، بـرع فـي الـشعر واللغـة والفقـه والحـديث، ١٥٠وناصر الحديث أحد األئمة األربعـة عنـد أهـل الـسنة، ولـد سـنة 
 مــصر األم، والرســالة، وغيرهــا تــوفي فــي: وكــان ذكًيــا مفرًضــا، وأفتــى وهــو ابــن عــشرين ســنة، لــه مؤلفــاٌت كثيــرة؛ منهــا

  ).٦/٢٦ (- الزركلي-، واألعالم)٦ -١٠/٥ (- الذهبي-سير أعالم النبالء: هـ، انظر٢٠٤سنة 
 -م١٩٩٠/هــــ١٤١٠ -ن بــدو :الطبعــة - بيــروت–دار المعرفــة - الـــشافعيإدريــس أبــو عبــد اهللا محمــد بــن -األم (2)
)١/٢٩٣.(  

  ).١٤/١٧٦ (-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(3) 
  ).٤/٥٠ (- إيضاح القرآن بالقرآنأضواء البيان في (4)



 ٧٣

  .حر في ضوء سورة الزخرفالس : المسألة الثالثة
، وهـاتين )احرالـس (، ومـرة بلفـظ )الـسحر(بلفـظ لقد ورد السحر في آيتين من سـورة الزخـرف، مـرًة     

  :اآليتين هما
�[�\�﴿:  قال اهللا عز وجل-١ �̂_� �̀a�b�c�d��\�]� �̂_� �̀a�b�c�d��\�]� �̂_� �̀a�b�c�d��\�]� �̂_� �̀a�b�c�d�[[[[����﴾.  

، وأنـزل عليـه القـرآن � اهللا تعالى أرسل إلـيهم محمـًداذه اآلية تتكلم عن كفار قريٍش؛ حيث أن ه    
هموا ، فـــات  والتكـــذيب، فمـــا كـــان مـــنهم إال الكفــر واإلعـــراض الطريـــق المــستقيم إلـــىلهــدايتهم وٕارشـــادهم

 ــف القــرآن مــن� النبــين هــذا القــرآن مــا هــو إال ســحٌر وأ عنــده، واخترعــه مــن تلقــاء نفــسه،  أنــه قــد أل
  )١(.م منكرون لهذا الكتاب، وجاحدون بهأنهومكابرًة وخياٌل ال حقيقة له، لذلك أعلنوها صراحًة 

   
  .﴾��Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P]﴿:  قال اهللا تعالى-٢

إلـيهم مـع  وقومه، حيث أن اهللا تعالى أرسل � هذه اآلية جاءت في سياق الحديث بين موسى    
ـــل والـــضفادع والـــدم، وابـــتالهم بـــنقص  �موســـى  اآليـــات العظـــام، كالعـــصا والطوفـــان والجـــراد والُقم

 مع كل هـذا لكنهم  و  أكبر من التي قبلها لعلهم يؤمنوا باهللا، وكانت كل آيةٍ روع واألنفس والثمرات،الز
ــ ــيهم عــذابٌ زَ مــا رجعــوا عــن غــيهم وضــاللهم، وكــانوا كلمــا َن   �ســى  مــن اهللا تــضرعوا إلــى مو ل عل

هــا يــا أي  :هــا الــساحر، أييــا أي : يــدعو ربــه حتــى يكــشف عــنهم العــذاب، فكــانوا ينادونــه بلطــٍف قــائلينل
 حر عندهم كان علًمـ� لموسى اا وتعظيمً ما قالوا هذا توقيرً العالم الكامل الحاذق، وهم إنالس ا ؛ ألن

معنـاه يـا أيهـا :  وقيـلى وجـه التعظـيم لهـم، فكـانوا يـسمون العلمـاء سـحرًة علـ وصفًة ممدوحًة،،اعظيمً 
ــبَ لَ الــذي غَ   �م موســى ُهــمْ لُ احر علــى الحقيقــة، فلــم يَ ، لــذلك َيْحَتِمــل أن يكــون أرادوا بــه الــس ا بــسحرهَن

  )٢(.على ذلك رجاء أن يؤمنوا
  
  
  
  
  
  

                                       
ـــان فـــي تأويـــل القـــرآن: انظـــر (1) ـــات والـــسور)٢١/٥٩١ (- القرطبـــي-جـــامع البي  -، ونظـــم الـــدرر فـــي تناســـب اآلي

  ).١٧/٤١٧ (-البقاعي
 محمـد : تحقيـق -بـن مـسعود البغـوي محيـي الـسنة، أبـو محمـد الحـسين -معـالم التنزيـل فـي تفـسير القـرآن: انظر (2)

 -هــــ١٤١٧، ٤ط  -دار طيبـــة للنـــشر والتوزيـــع - ســـليمان مـــسلم الحـــرش- عثمـــان جمعـــة ضـــميرية-عبـــد اهللا النمـــر
 - ابــن كثيــر-تفــسير القــرآن العظــيم، و )١٦/٩٧ (- القرطبــي-، والجــامع ألحكــام القــرآن)٢١٧، ٧/٢١٦ (-م١٩٩٧

)٧/٢٣٠.(  
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  المبحث الرابع                   
  

  عقيدة الوالء والبراء في ضوء سورة الزخرف     
  

  :وفيه خمسة مطالب
  .تعريف الوالء والبراء: المطلب األول
  .أهمية الوالء والبراء: المطلب الثاني
  .عقيدة أهل السنة والجماعة في الوالء والبراء: المطلب الثالث
  .عقيدة الوالء والبراء في سورة الزخرف: المطلب الرابع
  .التقليد األعمى ينافى الوالء والبراء: المطلب الخامس
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  .عقيدة الوالء والبراء في ضوء سورة الزخرف: المبحث الرابع
     والهـــوان والخـــضوع ألعـــداء اهللا، وهـــذه نتيجـــٌة إن المتأمـــل فـــي حـــال المـــسلمين اليـــوم؛ يـــرى الـــذل 

 فـإن  ومـن أعظـم هـذه المقتـضيات تحقيـق الـوالء والبـراء،طبيعيٌة لمن أخل بمقتـضيات كلمـة التوحيـد،
وينطـق الـشهادتين، فإنـه ُيِقـر أال معبـود بحـٍق إال اهللا، وال نبـَي ا يـدخل فـي ديـن اإلسـالم المسلم عنـدم

  ورسـوله تعـالى، ومن لـوازم هـذا اإلقـرار التبـرء مـن كـل مـن خـالف اهللا�متبٌع غير رسول اهللا محمد 
كلمـة التوحيـد ، من أهل الكفر والنفاق وغيرهم، ولـن تعـود العـزة والكرامـة إلـى األمـة إال إذا حققـت �

  .بمقتضياتها وواجباتها، وعلى رأس هذه المقتضيات تحقيق مفهوم الوالء والبراء
  

  .تعريف الوالء والبراء: المطلب األول
  :تعريف الوالء والبراء لغةً : أوالً 
  :الوالء لغةً _ ١

 صيرديق والنــالــص  ق علــى يطلــ: والــَوِلي  أي بعــد قــرٍب،تباعــد بعــد َوْلــٍي،: ، يقــالو نُ  والــدُ بُ رْ القُــ: الــَوْليُ 
ضـد العـدو، والمـواالة ضـد المعـاداة، :  كذلكي لِ والوَ ، بمعنى الناصر:  ومن أسماء اهللا الَوِلي ،والمحب

 والمـــنعم، ،الـــرب، والمالـــك، والـــسيد: ، فهـــو كثيـــرةٍ  يقـــع علـــى جماعـــةٍ اســـمٌ : ىلَ وْ والَمـــمـــن والـــى القـــوم، 
 وهـذه ، وابن العم، والحليـف، والعقيـد، والـصهر، والعبـد،والمعتق، والناصر، والمحب، والتابع، والجار

  )١(.بمعنى النصرةكذلك والوالية بفتح الواو وكسرها تأتي ، صرة والمحبة الن  بمعنى كلهالفاظاأل
المحبـة، والنـصرة، واالتبـاع، والقـرب مـن الـشيء، والـدنو :  منهـا الوالء لغـًة يطلـق علـى عـدة معـانٍ إذاً 
  .منه
  :البراء لغةً _ ٢

 فأصالن إليهما ترجع فروع الباب ، ثم قال بعد ما ذكر األصـل  الباء والراء والهمزة: "قال ابن فارس
: م، يقـالقْ  مـن الـس ة وهـو الـسالمءُ رْ التباعد مـن الـشيء وُمزاَيَلتُـه، مـن ذلـك الُبـ:  واألصل اآلخر:األول

 منـك، وغيـرهم اءٌ رَ إنا بَ : ل الحجاز يقولون وأه، إليك من حقكتُ ئْ رِ بَ : ومن ذلك قولهم... َبِرْئُت َوَبَرْأتُ 
 إذا َبـِرئَ ص، و  إذا تخلـئَ رِ َبـ: )٤(قال ابن األعرابـي : ")٣(وقال ابن منظور )٢(."  منكيءٌ رِ أنا بَ : يقولون

                                       
 -١٣٤٤ ص-وزآبــادي الفير -، والقــاموس المحــيط) ومــا بعــدها١٥/٤٠٦ (- ابــن منظــور-لــسان العــرب: انظــر (1)

  ).٦/١٤١ (- ابن فارس-، ومعجم مقاييس اللغة٣٤٥ ص-محمد بن أبي بكر الرازي -ومختار الصحاح
  ).١/٢٣٦ (-معجم مقاييس اللغة (2)
، مــن نــسل محمــد بــن مكــرم بــن علــي، أبــو الفــضل، جمــال الــدين ابــن منظــور األنــصاري الرويفعــي اإلفريقــيهــو  (3)

ي، كـان حجــًة وٕاماًمـا فــي اللغـة، تـرك بخــط يـده نحــو خمـسمائة مجلــد، وعمـي فــي الـصحابي رويفـع بــن ثابـت األنــصار 
  ).٧/١٠٨ (- الزركلي-األعالم:  انظر-هـ٧١١هـ، وتوفي في مصر سنة ٦٣٠آخر عمره، ولد سنة 

وكان صـاحب سـنة واتبـاع،  في اللغة، ا، كان إمامً أبو عبد اهللا، محمد بن زياد بن األعرابي الهاشمي موالهمهو  (4)
  ).٦٨٨-١٠/٦٨٧ (- الذهبي-سير أعالم النبالء:   انظر-هـ٢٣١مرا، في سنة  بساوتوفيهـ، ١٥٠لد بالكوفة سنة و 



 ٧٦

 إعـذارٌ : أي] ١:توبـةال[﴾��D�C�B�A��D�C�B�A��D�C�B�A��D�C�B�A﴿:  إذا أعـذر وأنـذر، ومنـه قولـه تعـالىَبـِرئَ تنّزه وتباعد، و 
  )١( ". يتبرأ القمر من الشمس، وهي أول ليلة من الشهرليلةَ :  البراءوليلةُ ... وٕانذارٌ 

 البعـد، والتنـزه، والـتخلص، : عـدة معـاٍن منهـا يطلـق علـى فـي اللغـة البـراءمن الكالم السابق يتبين أن 
  .والعداوة

  :تعريف الوالء والبراء اصطالًحا: ثانياً 
االصــطالحي للــوالء والبــراء مــرتبٌط بــالتعريف اللغــوي لهمــا؛ لــذلك نــستطيع أن نقــول أن التعريــف     

 ومـساعدتهم، ومـساندتهم ب مـنهم،والقـر  والمؤمنين ونصرتهم، �محبة اهللا تعالى ورسوله : الوالء هو
 وبغـضهم، ومعـاداتهم، والـتخلص مـن مظـاهر البعـد عـن الكفـر وأهلـه،:  والبـراء هـوعلى من ظلمهـم،

    .هممواالت
  :)٢( الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ قال،فالوالء والبراء قائمان على الحب والبغض

الــبغض؛ وينــشأ عنهمــا مــن أعمــال القلــوب والجــوارح مــا : الحــب، وأصــل المعــاداة: وأصــل المــواالة" 
 كالنصرة، واألنس، والمعاونة، وكالجهاد، والهجرة، ونحو ذلك من يدخل في حقيقة المواالة والمعاداة،

  )٣(".األعمال؛ والولي ضد العدو 
  

  .أهمية الوالء والبراء: المطلب الثاني
 فهو أصٌل من أصول المنهج النبوي فـي الـدعوة الوالء والبراء عقيدٌة راسخٌة من عقائد المسلمين،    

فالقرآن ة عليها من الكتاب والسنة،  من خالل األدلة الكثيرة الدال اءإلى اهللا، وتظهر أهمية الوالء والبر 
 وأن من  أن المؤمن ال يوالي إال المؤمن،رسخ هذه العقيدة في قلوب المسلمين، فلقد أخبر اهللا تعالى

 فوائد هذه المواالة بينهم أنهم يتواَصْون بالمعروف، ويتناَهْون عن المنكر، ويجتمعون على طاعة اهللا

�	���������������﴿: قــال ســبحانه ،� ورســولهتعــالى ����������������	�
����������������	�
����������������	�
�

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
����﴾)٤(.  

                                       
  ).١/٣٣ (-لسان العرب (1)
هـ، من علمـاء نجـد، كـان ١٢٢٥هو عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، ولد سنة  (2)

، أوقـف حياتـه فـي نـشر الـدعوة، وقـد أخـذ عنـه العلـم الكثيـر مـن طـالب بحًرا في العلم، قوي الشخصية صادق اللهجة
البراهين االسالمية في الـرد علـى الـشبهات الفارسـية، تـوفي فـي شـهر ذي القعـدة سـنة : العلم، وله مؤلفاٌت كثيرٌة، منها

 -٧٠ص(  -محمد بن عبد الوهاببن عبد الرحمن بن عبد اللطيف  -مشاهير علماء نجد وغيرهم: هـ، انظر١٢٩٣
٩٤.(  

:  الناشــر- عبــد الــرحمن بــن محمــد بــن قاســم: تحقيــق- علمــاء نجــد األعــالم-الــدرر الــسنية فــي األجوبــة النجديــة(3) 
  ).٢/٣٢٥( -م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ٦ط  -بدون
   .٧١: سورة التوبة (4)



 ٧٧

 سـبحانه اهللا تعالى قد نهانا في آياٍت صـريحٍة عـن مـوالة الكفـار، فقـال وكذلك فإن :﴿����BBBB����CCCC����DDDD����

EEEE����FFFF����GGGG����HHHH����IIII����JJJJ����KKKK����LLLL����MMMM����NNNN����OOOO����PPPP����QQQQ����RRRR����SSSS����TTTT����UUUU����VVVV����WWWW����XXXX����YYYY����ZZZZ﴾)١( ،

���﴿: وقال أيضاً  �́³�²�±�°���®�¬���� �́³�²�±�°���®�¬���� �́³�²�±�°���®�¬���� �́³�²�±�°���®�¬��¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶��¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶��¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶��¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�

����������Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À����������Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À����������Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À����������Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À﴾)٢(.  
جـب إال بـالبراءة  بـل ال يتحقـق اإليمـان الوا؛يٌل علـى إيمـان العبـدلقد جعل اهللا تعالى الوالء والبراء دلو 

�z�y�x}�|�{�~��������z�y�x}�|�{�~��������z�y�x}�|�{�~��������z�y�x}�|�{�~�������﴿:  قــال اهللا عــز وجــلمــن الكفــر وأهلــه،
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� �!�"�#�$�%�&���� �!�"�#�$�%�&���� �!�"�#�$�%�&���� �!�"�#�$�%�&������������﴾)٣(.  

 فلــيس ؛اا ولًيــ مــن اتخــذ كــافرً يــدل بهــذا علــى أن " : ه لهــذه اآليــة فــي تفــسير - رحمــه اهللا-القرطبــيقــال 
  )٤(".بمؤمٍن إذا اعتقد اعتقاده ورضي أفعاله 

ه  تقتـضي أنـ شـرطيةً  جملةً رَ كَ ذَ فَ  : " لآلية السابقة موضًحا- رحمه اهللا-ل شيخ االسالم ابن تيميةوقا
: ء المـــشروط، فقـــالفـــا، التـــي تقتـــضي مـــع الـــشرط انت]  لـــو [ المـــشروط بحـــرف دَ ِجـــط وُ  الـــشر دَ ِجـــإذا وُ 
﴿�#�$�%�&���������������#�$�%�&���������������#�$�%�&���������������#�$�%�&��������������، فدل على أن اإليمان المذكور ﴾

 مـن  ذلـك علـى أن ه، وال يجتمع اإليمان واتخاذهم أولياء فـي القلـب، ودل اد ضَ ينفي اتخاذهم أولياء ويُ 
  )٥(. "اجب من اإليمان باهللا والنبي وما أنزل إليهاتخذهم أولياء، ما فعل اإليمان الو 

  
 ن اهللا عــز وجــل أنــن خــالف اهللا ورســوله ولــو كــانوا وقــد بــي المــؤمنين مــن عــادتهم وديــدنهم البــراءة مم 

��C�B�A��C�B�A��C�B�A��C�B�A﴿:  قــال ســبحانه فــي ذلــكار،لكفــالتــه لا فــال يلتقــي إيمــان عبــٍد مــع مو أقــرب النــاس إلــيهم،
P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�DP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�DP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�DP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�T�S�R�Q��T�S�R�Q��T�S�R�Q��T�S�R�Q�

�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U
x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fx�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f﴾.)٦(  
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   .٢٢: سورة المجادلة (6)
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ــح أهميــة الــوالء والبــراء وممــا يوض  فعــن أنــس بــن مالــك  لحــالوة اإليمــان،ســبًباجعلــه  � النبــي أن � 
ـا ِإَلْيـهِ  َأَحـب  َوَرُسـوُلهُ  اللـهُ  َيُكـونَ  َأنْ  :اِإليَمـانِ  َحـَالَوةَ  َوَجـدَ  ِفيـهِ  ُكـن  َمـنْ  َثَالثٌ  ":  قال�عن النبي  ِمم 

  )١(" لنارِ ا ِفي ُيْقَذفَ  َأنْ  َيْكَرهُ  َكَما الُكْفرِ  ِفي َيُعودَ  َأنْ  َيْكَرهَ  َوَأنْ  ِللِه، ِإال  ُيِحبهُ  الَ  الَمْرءَ  ُيِحب  َوَأنْ  ِسَواُهَما،
 بن عبـد جرير، يبايع أصحابه على تحقيق عقيدة الوالء والبراء، وهذا ما فعله مع �قد كان النبي لو 

َيـا َرُسـوَل اللـِه، اْبـُسْط َيـَدَك َحتـى :  َوُهـَو ُيَبـاِيُع، َفُقْلـتُ ����َأَتْيـُت النِبـي : يقـول جريـر ،�اهللا البجلي 
،ُأَباِيَعَك، َواْشَتِرْط َعلَ  َالةَ :  َفَأْنَت َأْعَلُم، َقالَ ي ـَه، َوُتِقـيَم الـصَكـاَة، ُأَباِيُعَك َعَلـى َأْن َتْعُبـَد اللَوتُـْؤِتَي الز ،

  )٢(". َوُتَناِصَح اْلُمْسِلِميَن، َوُتَفاِرَق اْلُمْشِرِكينَ 
  

تحقيق الشهادة بالتوحيد يقتـضي أن ال يحـب إال هللا : " - رحمه اهللا-يخ االسالم ابن تيميةقال ش    
وال يــبغض إال هللا، وال يــوالي إال هللا، وال يعــادي إال هللا، وأن يحــب مـــا يحبــه اهللا ويــبغض مــا أبغـــضه 

  )٣(".ويأمر بما أمر اهللا به، وينهى عما نهى اهللا عنه 
إذا أردت أن تعلــم : " - رحمــه اهللا-)٤( العالمــة أبــو الوفــاء بــن عقيــلوفــي أهميــة الــوالء والبــراء يقــول

محل اإلسالم من أهل الزمان فال تنظر إلى زحـامهم فـي أبـواب الجوامـع، وال ضـجيجهم فـي الموقـف 
  )٥( ".بلبيك، وٕانما انظر إلى مواطأتهم أعداء الشريعة

                                       
 كتـــاب -، وصــحيح مــسلم)١/١٢ (-١٦ حـــديث رقــم - بــاب حــالوة اإليمــان- كتــاب اإليمـــان-صــحيح البخــاري (1)
  ).١/٦٦ (-٤٣ حديث رقم - باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حالوة اإليمان-اناإليم
:  تحقيـق-راساني، النسائي أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخ-السنن الصغرى= المجتبى من السنن (2)

ـــاح أبـــو غـــدة ـــد الفت  -٤١٧٧حـــديث رقـــم  -م١٩٨٦ –ه١٤٠٦، ٢ط  - حلـــب– مكتـــب المطبوعـــات اإلســـالمية-عب
يب شـع: تحقيـق -مـد بـن محمـد بـن حنبـل الـشيباني أبـو عبـد اهللا أح-مسند اإلمام أحمد بـن حنبـل: ، وانظر)٧/١٤٨(

 -هــ١٤٢١، ١ط  - مؤسـسة الرسـالة-عبد اهللا بن عبـد المحـسن التركـي: إشراف - عادل مرشد، وآخرون-ؤوطااألرن
ــــسلة لبــــاني فــــي كتابــــه ، وقــــد صــــحح إســــناده األ)٣١/٥٥٩ (-١٩٢٣٢ حــــديث رقــــم - مــــسند الكــــوفيين-م٢٠٠١ سل

 -هــــ١٤١٥ -١ط  -مكتبـــة المعـــارف للنـــشر والتوزيـــع، الريـــاض -األحاديـــث الـــصحيحة وشـــيء مـــن فقههـــا وفوائـــدها
  ).٢٢٨ -٢/٢٢٧ (-٦٣٦حديث رقم  -م١٩٩٥
  ).٨/٣٣٧ (-مجموع الفتاوى (3)
، ولـد ا وتفنًنـ وذكـاءً ا ونقـالً ًمـنـه علاعالم وفرد زمألا أحد ،فري الحنبلي بن عقيل بن محمد أبو الوفاء الظعليهو  (4)
هـــ، خــالف الــسلف ووافــق المعتزلــة فــي عــدة بــدع، ثــم رجــع عــن ذلــك وأعلــن توبتــه، وصــنف فــي الــرد علــى ٤٣١ســنة 

 أبـو الفـضل -لـسان الميـزان:  انظـر-هــ٥١٣ألف كتاب الفنون في أكثـر مـن أربـع مائـة مجلـد، وتـوفي سـنة المعتزلة، 
 مؤســــسة األعلمــــي - الهنــــد– دائــــرة المعــــرف النظاميــــة :تحقيــــق -سقالنيحجــــر العــــ بــــن أحمــــد بــــن علــــي بــــن محمــــد

  ).٣٤٤-٤/٣٤٣( -م١٩٧١/هـ ١٣٩٠ -٢ط  - لبنان،  بيروت-للمطبوعات
شــعيب :  محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج، أبــو عبــد اهللا المقدســي، تحقيــق-اآلداب الــشرعية والمــنح المرعيــة (5)

  ).١/٢٥٥( -م١٩٩٩هـ، ١٤١٩ -٣ ط -بيروت مؤسسة الرسالة، -األرنؤوط وعمر القّيام
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سك النــــاس بإســــالمهم؛ إنمـــا يكــــون بمقـــدار مــــوافقتهم ومخــــالفتهم  معيــــار تمـــ- رحمـــه اهللا-فقـــد جعــــل
  .لكفار والمشركينهم من ائألعدا
  

  .عقيدة أهل السنة والجماعة في الوالء والبراء: المطلب الثالث
 األمــم، فهــم كــذلك أهــل الــسنة والجماعــة هــم أهــل الوســطية واالعتــدال، فكمــا أن األمــة وســٌط بــين    

 يوجــد  فــال،� إال ألنهــم يلزمــون أنفــسهم بكتــاب اهللا تعــالى وســنة رســوله  ومــا ذلــكوســٌط بــين الفــرق؛
 لـذلك كــان مـوقفهم واضـٌح فـي مـسائل العقيــدة،  مـن أمـور الـدين، إفـراط وال تفـريط فـي أي أمــرٍ عنـدهم

المؤمن :   فقال- رحمه اهللا-ابن تيمية والسيما في مسألة الوالء والبراء، وهذا ما وضحه شيخ اإلسالم
 الظلـم ألن  فعليـه أن يواليـه وٕان ظلمـه؛ منٌ  فإن كان هناك مـؤ يوالي في اهللا ويعادي في اهللا،عليه أن 

ــــــة  ����������������������������������������������������﴿:  تعــــــالى اهللا قــــــال، كمــــــاال يقطــــــع المــــــواالة اإليماني
المؤمن تجـب فـ ، باإلصـالح بيـنهمأمـر و ،مـع وجـود القتـال والبغـي  مـؤمنين إخـوةً  اهللا فجعلهم)١(﴾....

 اهللا سـبحانه  والكافر تجب معاداته وٕان أعطاك وأحسن إليـك؛ فـإن ، واعتدى عليكمواالته وٕان ظلمك
 واإلكــرام ، فيكــون الحــب ألوليائــه والــبغض ألعدائــه،بعــث الرســل وأنــزل الكتــب ليكــون الــدين كلــه هللا

  وٕاذا اجتمــع فــي الرجــل الواحــد خيــرٌ ،الثــواب ألوليائــه والعقــاب ألعدائــه و ،ألوليائــه واإلهانــة ألعدائــه
 واسـتحق ،استحق مـن المـواالة والثـواب بقـدر مـا فيـه مـن الخيـر:  وبدعةٌ  وسنةٌ ، وطاعةٌ  وفجورٌ ،شرٌ و 

 فيجتمـــع فـــي الـــشخص الواحـــد موجبـــات اإلكـــرام ،مـــن المعـــادات والعقـــاب بحـــسب مـــا فيـــه مـــن الـــشر
طــى مــن بيــت المــال مــا  ويع، كــاللص الفقيــر تقطــع يــده لــسرقته، فيجتمــع لــه مــن هــذا وهــذا،واإلهانــة

  )٢(.هذا هو األصل الذي اتفق عليه أهل السنة والجماعةو  ،يه لحاجتهيكف
لمواالة والمعاداة فإنما تكون باألشياء التي أنزل اهللا بها سلطانه وسلطانه أما ا: وقال في موضٍع آخر

 وجبـت معاداتـه مـن أي فًراا وجبـت مواالتـه مـن أي صـنٍف كـان، ومـن كـان كـافمن كـان مؤمًنـ ،كتابه
ومـن الـبغض  ، مـن المـواالة بحـسب إيمانـهيَ ِطـعْ  أُ ؛ومـن كـان فيـه إيمـاٌن وفيـه فجـور...  كـان صنف

  )٣(. وال يخرج من اإليمان بالكلية بمجرد الذنوب والمعاصي،بحسب فجوره
نحــٍو واحــٍد فــي وا علــى سُ ْيــهــذه هــي عقيــدة أهــل الــسنة والجماعــة فــي الــوالء والبــراء، فالنــاس عنــدهم لَ 

  : متفاوتةٍ  على أقسامٍ ، بل هممواالتهم ومعاداتهم
ــــسم األول مــــن يحــــب محبــــًة خالــــصًة ال معــــاداة معهــــا، وهــــم المؤمنــــون الخلــــص مــــن األنبيــــاء  :الق

، وزوجاتـــه وصــــحابته رضــــوان اهللا �والـــصديقين والــــشهداء والـــصالحين، وفــــي مقـــدمتهم رســــول اهللا 
  .عليهم

                                       
   .٩: سورة الحجرات (1)
  ).٢٠٩ -٢٠٨/ ٢٨ (-مجموع الفتاوى: انظر (2)
  .بتصرٍف يسيرٍ ) ٢٢٩ -٢٨/٢٢٨ (-المصدر السابق (3)
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ال مـواالة معهمـا، وهـم الكفـار  خالـصين ال محّبـة و  ومعـاداةً امـن يـبَغض ويعـاَدى بغـضً  :القسم الثاني
  .والمشركين والمنافقين والمرتدين والملحدين على اختالف أجناسهم

الـذين خلطـوا  وهـم ،، فيجتمع فيه المحّبـة والعـداوة من وجٍه ويبَغض من وجهٍ من ُيَحب  :القسم الثالث
 فــيهم مــن المعــصية  يَحّبــون لمــا فــيهم مــن اإليمــان، ويبَغــضون لمــا، فهــؤالءعمــًال صــالًحا وآخــر ســيًئا

التي هي دون الكفر والشرك، ومحّبتهم تقتضي مناصحتهم واإلنكار عليهم، فال يجوز السكوت على 
ــــل يُ  ــــالمعروف، ويُ نْ معاصــــيهم ب ــــؤَمرون ب ــــيهم، وي ــــر عل ــــيهم الحــــدود نْ َك ــــام عل ــــون عــــن المنكــــر، وتق َه

  )١(.إلى ربهموالتعزيرات حتى يكّفوا عن معاصيهم ويتوبوا 
  
  .عقيدة الوالء والبراء في سورة الزخرف: عالمطلب الراب 

 ســورة الزخـرف التــي هــي  فـي والســيما، فــي كثيـٍر مــن ســور القـرآن عقيـدة الــوالء والبـراءُذِكــرتلقـد     
��y�x�w�v�u�t�s�r�q��y�x�w�v�u�t�s�r�q��y�x�w�v�u�t�s�r�q��y�x�w�v�u�t�s�r�q﴿:  اهللا تعالى في السورة حيث قال،موضوع هذا البحث

zzzz���������������~�}�|�{���~�}�|�{���~�}�|�{���~�}�|�{������������$�%�&�'�(�)�*�+$�%�&�'�(�)�*�+$�%�&�'�(�)�*�+$�%�&�'�(�)�*�+﴾.  
 إمــام الحنفـاء، ووالــد مـن ُبِعــث � عـن عبــده ورسـوله وخليلــه إبـراهيم يــات فــي هـذه اآليخبـر سـبحانه

فــي بعــده مــن األنبيــاء، الــذي تنتــسب إليــه قــريش فــي نــسبها ومــذهبها، أنــه قــد تبــرأ مــن أبيــه وقومــه 
وأخبــرهم أنــه ال يعبــد إال الــذي  ، مــن دون اهللا، حيــث أنهــم اتخــذوها آلهــةً عبــادتهم األوثــان واألصــنام

ه ويرشده لما فيه منفعته في الدنيا واآلخرة، وهذا يدل علـى ثقـة و الذي يهديو اهللا، فهخلقه وأوجده وه
  )٢(. لهم أن الهداية من اهللا وحدهاوتنبيهً   بربه،�إبراهيم 
�x�w�v�x�w�v�x�w�v�x�w�v ﴿جعل إبـراهيم كلمـة التوحيـد التـي تكلـم بهـا وهـي قولـه  : - اهللا رحمه-)٣(قال الرازي    

z�yz�yz�yz�y������������}�|�{}�|�{}�|�{}�|�{﴾ــ  إبــراهيم جعــل هــذه  ثــم بــين تعــالى أن ،ا مجــرى قولــه ال إلــه إال اهللا جارًي
 ﴾&�%&�%&�%&�%﴿د اهللا ويـدعو إلـى توحيـده ح وَ  فال يزال فيهم من يُ ، في عقبه أي في ذريتهالكلمة باقيةٌ 

 من أشرك منهم يرجع بدعاء من وَ أي لعل  ٤(. منهمدَ ح(  
ح اهللا تعالى في موضٍع آخر من كتابه أ إبراهيم أعلن لقومه أنهوقد وض عـدٌو لهـم، ويبغـضهم فـي ن 

������������������������������������������������������������﴿:  ويــستجيبوا للحــق، قــال اهللا فــي ذلــك، حتــى يؤمنــوااهللا عــز وجــل

                                       
  ).٣٠١ -٣٠٠ص (- صالح الفوزان-االرشاد إلى صحيح االعتقاد:  انظر(1)
  ).١٦/٧٦ (- القرطبي-، والجامع ألحكام القرآن)٧/٢٢٥ (- ابن كثير-تفسير القرآن العظيم: انظر (2)
، كــان إماًمــا فــي محمــد بــن عمــر بــن الحــسن بــن الحــسين التيمــي البكــري، أبــو عبــد اهللا، فخــر الــدين الــرازيّ هــو  (3)

: هـ وٕاليها ينسب، له عدو مصنفات، أشهرها كتابه فـي التفـسير٥٤٤التفسير، أصله من طبرستان، ولد في الري سنة 
  ).٦/٣١٣ (- الزركلي-األعالم:  انظر-هـ٦٠٦يب، توفي في هراة سنة مفاتيح الغ

  .بتصرٍف يسيرٍ ) ٢٧/٦٢٩ (-مفاتيح الغيب (4)
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�±�°�±�°�±�°�±�°���������́³�²�́³�²�́³�²�́³�²...﴾)١(.  
  

مرنــا اهللا أن نتأســى بــإبراهيم والــذين معــه إذ فقــد أ : " - رحمــه اهللا-قــال شــيخ اإلســالم ابــن تيميــة    
}�|�}�|�}�|�}�|�������������z�y�x�w�vz�y�x�w�vz�y�x�w�vz�y�x�w�v ﴿: تبــرءوا مـــن المــشركين وممـــا يعبدونــه مـــن دون اهللا، وقــال الخليـــل

���~�}���~�}���~�}��والبــراءة ضــد الواليــة، وأصــل البــراءة الــبغض، وأصــل الواليــة الحــب، وهــذا  )٢(﴾{�~�
  )٣(". يحب إال هللا وال يبغض إال هللا ألن حقيقة التوحيد أال يحب إال اهللا، ويحب ما يحبه اهللا هللا، فال

  
  . الوالء والبراءالتقليد األعمى ينافي: خامسالمطلب ال

 في كـل مـا  طاعًة عمياء إنما ينشأ عن حب المقلد وتوليه لمن يقلده، فتراه يطيعه األعمىالتقليد    
أمـا و ، �  اهللا عنه، وهذا المفهوم ال يصح مـع أي مخلـوٍق غيـر رسـولأمر، وينتهي عن كل ما نهى

وهــذا  الــضالل، الغــي و فإنهــا حينئــٍذ تكــون مفتــاٌح ألبــواب، ت هــذه الطاعــة العميــاء إلــى غيــرهإذا صــرف
¨�©�¨�©�¨�©�¨�©�﴿: اليهـــود والنـــصارى مـــع علمـــائهم، حيـــث قـــال اهللا عـــز وجـــل عـــنهمكـــان حـــال 

�»�º�¹� �̧¶�	� �́³�²�±�°���®�¬�«�ª�»�º�¹� �̧¶�	� �́³�²�±�°���®�¬�«�ª�»�º�¹� �̧¶�	� �́³�²�±�°���®�¬�«�ª�»�º�¹� �̧¶�	� �́³�²�±�°���®�¬�«�ª
Â�Á�À�¿�¾�½�¼Â�Á�À�¿�¾�½�¼Â�Á�À�¿�¾�½�¼Â�Á�À�¿�¾�½�¼﴾)٤(.  

 َعْنكَ  اْطَرحْ  َعِدي  َيا :َفَقالَ  .َذَهبٍ  ِمنْ  َصِليبٌ  ُعُنِقي َوِفي ���� النِبي  َأَتْيتُ : " �قال عدي بن حاتٍم     

�©﴿ :َبـرَاَءةٌ  ُسـوَرةِ  ِفـي َيْقـرَأُ  َوَسـِمْعُتهُ  ،الـَوَثنَ  َهَذا �̈©� �̈©� �̈©� �̈����������®�¬�«�ª���®�¬�«�ª���®�¬�«�ª���®�¬�«�ª�﴾ 

 َوإَِذا اْسـَتَحلوُه، َشـْيًئا َلُهـمْ  َأَحلـوا ِإَذا َكـاُنوا َوَلِكـنُهمْ  َيْعُبـُدوَنُهْم، َيُكوُنـوا َلـمْ  ِإنُهـمْ  َأَمـا :َقالَ  ، ]٣١ :التوبة[

  )٥(." َحرُموهُ  َشْيًئا َعَلْيِهمْ  َحرُموا
فهذه الطاعة العمياء تتنافى مع عقيدة الـوالء والبـراء القائمـة علـى حـب اهللا ورسـوله، وبغـض كـل مـن 

ٕان المتأمـل فـي يثي عن التقليد إنما هو منصٌب على التقليد الـذي يوصـل إلـى الكفـر، و  وحدخالفهما،
 سـورة الزخـرف، حيـث وقـد ُذِكـر ذلـك فـيتحـذر مـن التقليـد األعمـى، و   تـذمآيـاٍت كثيـرةٍ كتاب اهللا يجـد 
������������������������Æ�Å�Ä�Ã��|�}�~�����Æ�Å�Ä�Ã��|�}�~�����Æ�Å�Ä�Ã��|�}�~�����Æ�Å�Ä�Ã~�{�|�﴿: قال اهللا عز وجل������������������������������������������������������

                                       
   .٤: سورة الممتحنة (1)
  ).٢٧-٢٦( سورة الزخرف (2)
  ).١٠/٤٦٥ (-مجموع الفتاوى (3)
   .٣١: سورة التوبة (4)
، وقـــد حـــسن )٥/٢٧٨ (-٣٠٩٥ حـــديث رقـــم -بــةومـــن ســـورة التو :  بـــاب- أبـــواب تفـــسير القــرآن-ســنن الترمـــذي (5)

  ).٨٦٥ -٧/٨٦١ (-٣٢٩٣ حديث رقم -سلسلة األحاديث الصحيحة: الشيخ األلباني هذا الحديث، انظر
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V�U�T�SV�U�T�SV�U�T�SV�U�T�S������������Wg�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�g�f�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�������������

p�o�n�m�l�k�j�i�hp�o�n�m�l�k�j�i�hp�o�n�m�l�k�j�i�hp�o�n�m�l�k�j�i�h﴾.  
 هل أنزلنـا علـيهم كتاًبـا: فيقول، الذين عبدوا غيرهعلى المشركين  ينكر اهللا تعالى في هذه اآليات    
 بهذا الكتاب،عون، مكتوبًا فيه اعبدوا األصنام واألوثان؟ فهم يتمسكون القرآن، ينطق بما يد هذا قبل 

��d�c�b�a﴿: ويحتجــــون بــــه، فلــــيس األمــــر كــــذلك، وهــــذا كقولــــه تعــــالى �̀_� �̂]�\��d�c�b�a� �̀_� �̂]�\��d�c�b�a� �̀_� �̂]�\��d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�

eeee﴾)ـــك أصـــًال، )١ ـــم يكـــن ذل ـــم ذكـــر اهللا  تعـــالى أال ، أي ل ـــد ث ـــى شـــركهم إال التقلي  حجـــة لهـــم عل
ٕانا  ساروا عليها في عبادتهم األصنام، و لقد وجدنا آباءنا على طريقةٍ : األعمى لآلباء واألجداد، فقالوا

 مــنهم بأنــه لــيس لهــم مــستند وال حّجــة  صــريحٌ ســائرون علــى مــنهجهم مهتــدون بهــديهم، وهــذا اعتــرافٌ 
ح اهللا  أن مقالـة عقلية وال نقلية على الشرك سوى تقليد اآلباء واألجداد واتّباعهم في الّضاللة، ثم وض

كفـرهم تـشابهون فـي  فهـم م،هؤالء قد سبقهم إليها أشباههم ونظراؤهم من األمم السالفة المكذبة للرسل
 لرســولهم المرســل إلــيهم مثــل تلــك المقالــة قــال المترفــون المنّعمــون مــن كــل أّمــةٍ بف، وتقليــدهم آلبــائهم

  .إّنا وجدنا آباءنا على مّلة ودين، وٕاّنا على طريقتهم سائرون متبعون: لإلنذار من عذاب اهللا
 جئنــاكم بــديٍن أهــدى أتتبعــون آبــائكم، وقــد: نوقــد رد الرســل علــى هــذا التقليــد، فقــالوا لهــؤالء المــشركي

، فـانتقم اهللا مـن  نهـايتهم والهـالككفر والعناد، لذلك كان العـذابم، فما كان منهم إال الوأقوم من دينك
 لقلـب النبـي هذه األمم المكذبة لرسله، بأنواٍع من العذاب، وهذا فيه تهديـٌد ووعيـٌد ألهـل مكـة، وتـسليةٌ 

� فهذا التقليد ضالٌل قديٌم، ومصيرهومه، وتقليدهم آلبائهم في عبادة األصنام،  يبالي من كفر ق بأال 
  )٢(.إلى الهالك

  
��J�I�H�G�F�E�D�C�B�A��J�I�H�G�F�E�D�C�B�A��J�I�H�G�F�E�D�C�B�A��J�I�H�G�F�E�D�C�B�A﴿: ومــن اآليــات التــي فيهــا ذم التقليــد، قــول اهللا عــز وجــل

Y�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�KY�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�KY�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�KY�X�W�V�U�T�S�R�Q�P�O�N�M�L�K﴾)٣(.  

��������������u�t�s�r�q���u�t�s�r�q���u�t�s�r�q���u�t�s�r�q��y�x�w�v�y�x�w�v�y�x�w�v�y�x�w�v﴿:  حسرة المقلدين في اآلخرةوقال اهللا تعالى مبيًنا

#�$�%�~�}�|�{�z#�$�%�~�}�|�{�z#�$�%�~�}�|�{�z#�$�%�~�}�|�{�z﴾)وقال سـبحانه)٤ ، :﴿������������������������������������������������������������

                                       
   .٣٥: سورة الروم (1)
 وهبـــة -، والتفـــسير المنيـــر فـــي العقيـــدة والـــشريعة والمـــنهج)٧/٢٢٤ (- ابـــن كثيـــر-تفـــسير القـــرآن العظـــيم: انظـــر (2)

  ).١٣٦ -٢٥/١٣٤ (-الزحيلي
   .١٠٤: سورة المائدة (3)
  ).٦٨ -٦٧: (سورة األحزاب (4)
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¶��� �́³�²�±�°�$�®�¬�«¶��� �́³�²�±�°�$�®�¬�«¶��� �́³�²�±�°�$�®�¬�«¶��� �́³�²�±�°�$�®�¬�«﴾)١(.  
  

 بـذلك فهـو، خاصًة إذا كان فيه إتباٌع للكافرين، ة الوخيميتبين خطورة التقليد وعواقبهمن هذه اآليات 
النــاظر فــي واقــع كثيــٍر مــن المــسلمين اليــوم يــراهم قــد وٕان لمــسلمين، يــدة الــوالء والبــراء عنــد ايهــدم عق

 وهذا مـصداق الحـديث عاداتهم وتقاليدهم وأعيادهم الدينية، م فيانخدعوا بالغرب الكافر، وتشبهوا به
 َوِذرَاًعـا ْبرًاِشـ ِشـْبرًا َقْبَلُكْم، َكانَ  َمنْ  َسَننَ  ُعن بِ َلَتت  : " قال� عن النبي  �الذي رواه أبو سعيد الخدري

  )٢(." َفَمنْ  :َقالَ  َصاَرى؟َوالن  الَيُهودُ  اللِه، َرُسولَ  َيا :ُقْلَنا ،َتِبْعُتُموُهمْ  َضب  ُجْحرَ  واَدَخلُ  َلوْ  َحتى ،ِبِذرَاعٍ 
 لالسالم، كالذي يدعو إلى فـصل الـدين  مخالفةً ن ينتسب إلى االسالم يحمل أفكاًرا م بل ترى بعض

 تحـت عبـاءة  الكفـر مختبًئـا يـدعو إلـىعن الدولة، أو يدعو إلى اعتناق بعض المذاهب الكافرة، فتراه
هر  أمـام هـؤالء، وأن يحـاربوا مظــاًدا منيًعـاعلـى المـسلمين أن يقفــوا سـ، لـذلك فـإن الواجـب !!االسـالم 

  . الوالء والبراء في قلوب أبناء األمةالتشبه بأعداء اهللا، وذلك ال يكون إال بترسيخ عقيدة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  ).١٦٧ -١٦٦: (سورة البقرة (1)
 حـديث -لتتـبعن سـنن مـن كـان قـبلكم: � بـاب قـول النبـي - كتـاب االعتـصام بالكتـاب والـسنة-صحيح البخـاري (2)
  ).٩/١٠٣ (-٧٣٢٠رقم 



 ٨٤

  
  
  
  

  الفصل الثاني
  

   سورة الزخرفالمسائل المتعلقة بالنبوات في
  

  :وفيه خمسة مباحث
  .تعريف النبي والرسول: المبحث األول
  .ة البشرية لهموجوب اإليمان بالرسل، وحاج: المبحث الثاني
  .عصمة األنبياء، وأنهم من الرجال دون النساء: المبحث الثالث
  .األنبياء والرسل المذكورون في سورة الزخرف: المبحث الرابع

  .بقية المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف: المبحث الخامس
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٥

  
  
  
  
  

   المبحث األول                  
  

   النبي والرسول                    
  

  :وفيه مطلبان
  .ريف النبي والرسول لغًة واصطالًحاتع: المطلب األول
  .الفرق بين النبي والرسول: المطلب الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٨٦

  .النبي والرسول: المبحث األول
 يــة النــاس لهداهم برســالته؛فاهم لنفــسه وابتعــثط اصــ،إن الرســل واألنبيــاء هــم خيــرة اهللا مــن خلقــه    

 إلقامــة الحجــة  إال وقــد بعــث اهللا فيهــا رســًال أو أنبيــاء وعبادتــه، ومــا مــن أمــةٍ وٕارشــادهم إلــى توحيــده
��m�l�k�j�i�h�g�f�e�d��m�l�k�j�i�h�g�f�e�d��m�l�k�j�i�h�g�f�e�d��m�l�k�j�i�h�g�f�e�d﴿: ، قـــــال اهللا تعـــــالىعلـــــيهم بالـــــدليل والبرهـــــان

nnnn﴾)١(.  
 لــه  واالستــسالم، فــي أصــل الــدين وهــو توحيــد اهللا عــز وجــل جميًعــاالرســل واألنبيــاءقــد اتفقــت دعــوة و 

  شريعةٍ ، وٕانما الخالف كان في فروع الشرائع، حيث أن اهللا قد فرض على كل أمةٍ ة والعبوديةبالطاع
 النـاسِ  َأْوَلـى َأَنـا ": �قـال رسـول اهللا :  قـال�فـي الحـديث عـن أبـي هريـرة  فقـد ثبـت تناسب حالها،

ٍت، ِإْخَوةٌ  َواْألَْنِبَياءُ  ،َواْآلِخَرةِ  الدْنَيا ِفي َمْرَيمَ  اْبنِ  ِبِعيَسى َهاُتُهمْ  ِلَعالى ُأم٢( ".َواِحدٌ  َوِديُنُهمْ  َشت(   
  

  .ريف النبي والرسول لغًة واصطالًحاتع: المطلب األول
  : والرسول لغةً تعريف النبي: أوال
  : النبي لغةً -

�����B�A�B�A�B�A�B�ACCCC�������������D�D�D�D﴿: عــز وجــل  اهللاقــالكمــا  مــن النبــأ وهــو الخبــر،  لغــة العــرب مــشتقٌ النبــي فــي    

F�EF�EF�EF�E﴾)بتبليغ ما ، فالنبي ُمْخَبٌر من اهللا، وُمْخِبٌر عن اهللا، أي أنه يوحى إليه من اهللا، ومأمورٌ )٣ 
يـد هـذا  يف النبـيلفـظ و  وهي المكان المرتفع من األرض،وةبْ  من الن إن النبوة مشتقةٌ : قيلأوحي إليه، و 

 مــن أعــالم مٍ َلــ عَ  كــل لفــظ النبــي علــىالعــرب تطلــق و ، عظــيمٍ  ومقــامٍ  ذو رفعــةٍ المعنــى؛ حيــث أن النبــي
  )٤(.األرض التي يهتدي بها

  :الرسول لغةً  -

�����﴿:  كما قـال تعـالى عـن ملكـة سـبأ من التوجيه،مأخوذٌ : اإلرسال في اللغة    ���������������������������

  )٦(.الى إلى الناسِل اهللا تعموجٌه من ِقبَ و  مرسلٌ :  فالرسول،)٥(﴾����������������������������
  

                                       
   .٣٦: سورة النحل (1)
: سورة مريم[ ﴾�j�i�h�g�f�e�d�c�j�i�h�g�f�e�d�c�j�i�h�g�f�e�d�c�j�i�h�g�f�e�d�c﴿:  باب قول اهللا-يث األنبياء كتاب أحاد-صحيح البخاري (2)
  ).٤/١٦٧ (-٣٤٤٣ حديث رقم -]١٦
  ).٢-١: (سورة النبأ (3)
، ٣٠٤ ص-محمد بن أبي بكر الرازي -ومختار الصحاح، )٥/٣٨٥ (- ابن فارس-معجم مقاييس اللغة: انظر (4)

   .٥٣ ص- الفيروزآبادي-، والقاموس المحيط)١٦٣-١/١٦٢ (- ابن منظور-ولسان العرب
   .٣٥: سورة النمل (5)
   .١٠٠٦ - الفيروزآبادي-، والقاموس المحيط)١١/٢٨٣ (- ابن منظور-لسان العرب: انظر (6)
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  :تعريف النبي والرسول اصطالًحا: اً ثاني
أرجــــح هــــذه اختلـــف العلمــــاء فــــي تعريــــف النبـــي والرســــول فــــي الــــشرع علــــى أقـــواٍل كثيــــرٍة، ولعــــل     

  والنبــي، جديــدٍ  إليــه بــشرعٍ يَ  ُأوِحــ إنــساٌن ذكــٌر حــرٌ الرســولَ  : عنــد كثيــٍر مــن العلمــاء هــو أن التعريفــات
  )١(.ه لتقرير شرع من قبلمبعوثٌ  ٌر حرٌ إنساٌن ذك

 على اختالفهم في مسألة الفرق بين النبي والرسول، واختالف العلماء في تعريف النبي والرسول قائمٌ 
  .وهذا ما سأذكره في المطلب اآلتي

  
  .الفرق بين النبي والرسول: المطلب الثاني

 ،)٢( فــرق بــين النبــي والرســوليــرى أنـه القين، فمــنهم مــن ية إلـى فــر العلمــاء فــي هــذه المــسألانقـسم     
ثبـات الفـرق الرأي الراجح هو إ و ، وهم جمهور العلماءالفرق بين النبي والرسولثبات إ من يرىمنهم و 

�����z�y�x�z�y�x�z�y�x�z�y�x﴿:  قـال اهللا تعـالىحيـث وذلـك مبنـٌي علـى أدلـٍة مـن القـرآن والـسنة، ،بين النبي والرسول
��������	�
�����~�}�|�{��������	�
�����~�}�|�{��������	�
�����~�}�|�{��������	�
 النبــــي علــــى ي هــــذه اآليــــة فــــ فقــــد عطــــف اهللا)٣(﴾}�|�{�~�����

  .)٤(  وهذا يقتضي المغايرة،الرسول
  

 من عدد الرسل، حيـث جـاء ؛ أن عدد األنبياء أكثر بكثيرٍ  أيًضاومما يثبت الفرق بين النبي والرسول
ِماَئـُة أَْلـٍف َوَأْرَبَعـٌة : ؟ َقـالَ  ِعـدِة اْألَْنِبَيـاءِ ىَيا َرُسوَل اللـِه َكـْم َوَفـ " : قال�في الحديث عن أبي ذٍر 

  )٥( ".الرُسُل ِمْن َذِلَك َثَالُثِماَئٍة َوَخْمَسَة َعَشَر َجما َغِفيرًا، َوِعْشُروَن أَْلًفا
  .فهذا الحديث يدل على أن النبي أعم من الرسول، فكل رسوٍل نبٍي، وليس كل نبٍي رسول

                                       
ـــن ســـليمان األشـــقر-الرســـل والرســـاالت:  انظـــر(1) ـــع، مكتبـــ- عمـــر ب دار النفـــائس للنـــشر  و ة الفـــالح للنـــشر والتوزي

 -روح المعـاني فــي تفــسير القـرآن العظــيم والــسبع المثــانيو ، ١٥ ص-م١٩٨٩ -هـــ١٤١٠ -٤ط  -والتوزيـع، الكويــت
  ).٩/١٦٥ (-أللوسيا

وأول من ذكر أنه ال فرق بين النبي والرسول هو الماوردي في تفسيره، ولـم ينـسب هـذا القـول ألحـٍد، ووجـدت أن  (2)
:  تحقيـق-)الشهير بالماوردي ( علي بن محمد-النكت والعيون: الرازي في تفسيره قد نسب هذا الرأي للمعتزلة، انظر

 فخــر -، ومفــاتيح الغيــب)٤/٣٤ (- لبنــان- بيــروت - دار الكتــب العلميــة-الــسيد ابــن عبــد المقــصود بــن عبــد الــرحيم
  ).٢٣/٢٣٦ (-الدين الرازي

   .٥٢: سورة الحج (3)
  ).٩/١٦٤ (- األلوسي-روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني:  انظر(4)
، والحـديث مختلـٌف فـي )٦١٨/ ٣٦ (-٢٢٢٨٨ حـديث رقـم - تتمة مسند األنصار-د اإلمام أحمد بن حنبلمسن (5)

محمد بن عبد اهللا الخطيب ل -صحته بين أهل العلم، وقد صححه الشيخ األلباني في تحقيقه لكتاب مشكاة المصابيح
  ). ٣/١٥٩٩ (-٥٧٣٧ حديث رقم -العمري
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 وال تسلم هذه األقوال من ،األقوال في ذلكما بالنسبة لماهية الفرق بين النبي والرسول، فقد تعددت وأ
  : من هذه األقوال فقال بعًضا- رحمه اهللا-)١(وقد ذكر البيضاوي ، عليهااعتراضات

  .سول من ال كتاب له منزًال عليه، والنبي غير الر االرسول من جمع إلى المعجزة كتابً  قيل أن -
  .ى إليه في المنامحَ وْ لمن يُ ك بالوحي، والنبي يقال لَ  الرسول من يأتيه المَ  أن وقيل-

 ح البيضاويوقد رج: فهـو مـن النبـي أمـا  يـدعو النـاس إليهـا، و  جديدةٍ الرسول من بعثه اهللا بشريعةٍ   أن 
وا بــين موســى وعيــسى علــيهم الــسالم،  كأنبيــاء بنــي إســرائيل الــذين كــان؛ ســابقٍ  لتقريــر شــرعٍ  اهللابعثــه

  )٢(. علماء أمته بهم�ولذلك شبه النبي 
  
 ،- رحمــه اهللا- شــيخ االســالم ابــن تيميــةلعــل أفــضل مــن تكلــم عــن الفــرق بــين النبــي والرســول هــوو 
  : أنه قال، وملخص كالمهيف البيضاوي األخيرر كالمه قريٌب من تعو 
 المـوافقين لـه نهيـه، وخبـره، ثـم هـذا النبـي يخبـر المـؤمنين النبي هو الذي ينبئه اهللا؛ فيخبره بأمره، و -

   .ه اهللا من الخبر، واألمر، والنهي بما أنبأفي الدين
وحـده ال شـريك لـه، الرسول يرسله اهللا إلى قوٍم كفاٍر مخالفين، فيدعوهم إلى توحيد اهللا، وعبادته و   -

 لىب الرسول من قومه أو من بعضهم، كما قال تعاوالبد أن ُيَكذ  :﴿�H�G�F�E�D�C�B�A��H�G�F�E�D�C�B�A��H�G�F�E�D�C�B�A��H�G�F�E�D�C�B�A�

M�L�K�J�IM�L�K�J�IM�L�K�J�IM�L�K�J�I﴾)٣(.  
  بـــل كـــان يـــأمر؛ بمـــا ال يعرفونـــهقـــومٍ ال ُيـــسّمى رســـوًال عنـــد اإلطـــالق؛ ألنـــه لـــم ُيرســـل إلـــى النبـــي و  -

 بمـا ُيسّمى رسوًال على اإلطالق؛ ألّنه ُيرسل إلى قـومٍ ، أما الرسول فإنه  أنه حقٌ المؤمنين بما يعرفون
  . ال يعرفونه

كــان رســوًال، وكــان علــى ملــة  �؛ فــإّن يوســف  جديــدةٍ  أن يــأتي بــشريعةٍ لــيس مــن شــرط الرســول -
  )٤(.ن، وكانا على شريعة التوراةيْ ، وداود وسليمان عليهما السالم كانا رسولَ �إبراهيم 

  
  

                                       
 قرب ولد في المدينة البيضاء بفارس، علي الشيرازي، ناصر الدين البيضاويعبد اهللا بن عمر بن محمد بن هو (1) 

 تـوفي فيهـاو  صـرف عـن القـضاء، فرحـل إلـى تبريـز ، ثـمولي قضاء شيراز مدةً ، حيث أنه تشيراز، كان قاضًيا ومفسًرا
 -لزركلــيا -عــالماأل:  انظــر،أنــوار التنزيــل وأســرارا التأويــل: هـــ، لــه عــدة تــصانيف منهــا كتابــه فــي التفــسير٦٨٥ســنة 

)٤/١١٠.(  
 -شيرازي البيـضاوي ناصـر الـدين أبـو سـعيد عبـد اهللا بـن عمـر بـن محمـد الـ-أنوار التنزيل وأسرار التأويـل: انظر (2)

  ).٤/٧٥ (-هـ١٤١٨ -١ط - بيروت– دار إحياء التراث العربي - محمد عبد الرحمن المرعشلي:تحقيق
   .٥٢: سورة الذاريات (3)
عبـــد العزيـــز بـــن صـــالح : تحقيـــق -ابـــن تيميـــةتقـــي الـــدين أبـــو العبـــاس أحمـــد بـــن عبـــد الحلـــيم  -النبـــوات: انظـــر(4) 

  ).٧١٨-٢/٧١٧( -م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠، ١ط - الرياض، المملكة العربية السعودية- أضواء السلف-الطويان
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     المبحث الثاني               
  

    وجوب اإليمان بالرسل، وحاجة البشرية لهم    
  

  :وفيه ثالثة مطالب
  .يمان بالرسل اإلوجوب: األولالمطلب 

  .وظيفة الرسل: المطلب الثاني
  .حاجة البشرية للرسل: المطلب الثالث
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  .وجوب اإليمان بالرسل، وحاجة البشرية لهم: المبحث الثاني
  .وجوب اإليمان بالرسل: المطلب األول

����﴿:  من القرآن والسنة، قال اهللا تعـالىةٍ وذلك ثابٌت بأدلٍة كثير لقد أوجب اهللا علينا اإليمان برسله،     
���������������	�
������������������������������������	�
������������������������������������	�
������������������������������������	�
���������������������

، فقـد أخبــر ســبحانه أن اإليمــان بالرسـل مــن جملــة مــا آمـن بــه الرســول والمؤمنــون، وأنهــم )١(﴾����
  .يؤمنون بجميع الرسل من غير تفريق بينهم في اإليمان

ق بيــنهم فــي اإليمــان، فيــؤمن بــبعٍض ويكفــر و فــر ، أ مــن لــم يــؤمن برســلهحكــم اهللا تعــالى بكفــرقــد لو 
��k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a��k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a��k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a��k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a﴿: بــــــــــــــبعٍض، فقــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه

w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�lw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�lw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�lw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l���������|�{�z�y�x�|�{�z�y�x�|�{�z�y�x�|�{�z�y�x
����~�}����~�}����~�}� من غير ن بهم جميًعام اإليمان بالرسل؛ أن نؤمواز لذلك فإن من ل، )٢(﴾{�~���

 كانـت رسـالًة ان دعـوة الرسـل جميًعـ واحٍد فهو كافٌر بـالجميع، وذلـك ألتفريٍق بينهم، فمن كفر برسولٍ 
   .واحدًة وهي الدعوة إلى توحيد اهللا، ونبذ كل ما يعبد من دونه

 من أركان اإليمان، حيث جاء في حـديث جبريـل أن اإليمان بالرسل يعتبر ركًنا �ح النبي وقد وض 
: " يمـان بقولـه عـن االسـالم واإليمـان واإلحـسان والـساعة، فأجابـه عـن اإل�الطويل، لما سأل النبي 

  )٣( ".، َواْلَيْوِم اْآلِخِر، َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيرِِه َوَشرهِ َأْن ُتْؤِمَن ِباِهللا، َوَمَالِئَكِتِه، َوُكُتِبِه، َوُرُسِلهِ 
 يــدعوهم  رســوالً يق الجــازم بــأن اهللا تعــالى بعــث فــي كــل أمــةٍ ومعنــى اإليمــان بالرســل هــو التــصد"     

ون قون بـار وأن جميعهم صـادقون مـصد ،  والكفر بما يعبد من دونه،إلى عبادة اهللا وحده ال شريك له
، وبـالبراهين الظـاهرة واآليـات البـاهرة مـن ربهـم مؤيـدون،  مهتـدونراشدون كرام بررة أتقياء أمناء هـداةٌ 

 ولم يغيـروه ولـم يزيـدوا فيـه مـن عنـد أنفـسهم ،لم يكتموا منه حرفاً ، ع ما أرسلهم اهللا بهوأنهم بلغوا جمي
ى دَ هـم كـانوا علـى الحـق المبـين والهُـوأنهـم كل ، فهـل علـى الرسـل إال الـبالغ المبـين،  ولم ينقـصوهحرفاً 

ورفــع ، يًمــاتكلوكلــم موســى ،  خلــيالً � ا واتخــذ محمــدً ،وأن اهللا تعــالى اتخــذ إبــراهيم خلــيالً ، المــستبين
وأن اهللا تعــالى ،  منــهوأن عيــسى عبــد اهللا ورســوله وكلمتــه ألقاهــا إلــى مــريم وروحٌ ، اا علًيــإدريــس مكاًنــ

 صـــلوات ربـــي وســـالمه علـــيهم )٤( " درجـــاتٍ  ورفـــع بعـــضهم علـــى بعـــضٍ ل بعـــضهم علـــى بعـــضٍ فـــض 
  .أجمعين

                                       
   .٢٨٥: سورة البقرة (1)
  ).١٥١ -١٥٠: (سورة النساء (2)
 عـــن اإلســــالم، واإليمـــان، واإلحــــسان، وعلــــم �ل جبريـــل النبــــي  بـــاب ســــؤا- كتـــاب اإليمــــان-صـــحيح البخــــاري (3)

 بـاب معرفـة اإليمـان، واإلسـالم، والقـدر - كتـاب اإليمـان-، وصـحيح مـسلم)١/١٩( كتـاب -٥٠ حديث رقـم -الساعة
  ).١/٣٦ (-٨ حديث رقم -وعالمة الساعة

  ).٢/٦٧٧ (-حافظ الحكمي- معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول (4)



 ٩١

  .وظيفة الرسل: المطلب الثاني
ي الــدعوة إلــى اهللا عــز وجــل، وتبليغهــا للنــاس كاملــًة كمــا الشــك أن الوظيفــة األساســية للرســل هــ    

 يمكن  عليهم السالم؛ يجد أن مهمة الرسل� اهللا تعالى وسنة نبيه بأنزلها اهللا، وٕان المتأمل في كتا
  :إجمالها في األمور اآلتية

  :  إليها ودعوة الناس تبليغ رسالة اهللا-١
��n�m�l�k�j��n�m�l�k�j��n�m�l�k�j��n�m�l�k�j﴿:  ليغ رسالته إليهم، قال سبحانهالناس، وأمرهم بتبلقد أرسل اهللا الرسل إلى     

x�w�v�u�t�s�r�q�p�ox�w�v�u�t�s�r�q�p�ox�w�v�u�t�s�r�q�p�ox�w�v�u�t�s�r�q�p�o﴾)ونبـذ وحـده بدعوة الناس إلى عبـادة اهللا  البالغيكونو ، )١ ،
�d�d�d�d����������m�l�k�j�i�h�g�f�e��m�l�k�j�i�h�g�f�e��m�l�k�j�i�h�g�f�e��m�l�k�j�i�h�g�f�e﴿: قــال اهللا تعــالىكمــا كــل مــا يعبــد مــن دونــه، 

nnnn﴾)ا فـي قولـهٍة على اإلطالق، وهـذا مـا بينـه ربنـ، فالدعوة إلى اهللا تعالى هي أشرف وظيف)٢ :
﴿x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�﴾)وفـــي فـــضل الـــدعوة إلـــى اهللا )٣ ،

 ِمْثـُل ُأُجـوِر َمـْن َتِبَعـُه، َال َيـْنُقُص َذِلـَك ِمـْن َمْن َدَعا ِإَلى ُهًدى، َكاَن َلُه ِمَن اْألَْجـرِ " : �يقول النبي 
  )٤(. "ِهْم َشْيًئاُأُجورِ 

انية أنها تحب الخير ومـا  وذلك ألن طبيعة النفس اإلنسودعوة الرسل قائمٌة على الترغيب والترهيب،
النعــيم تــبعهم بالحيــاة الطيبــة فــي الــدنيا و  ا مــن فالرســل بــشروا، وتكــره الــشر ومــا يقــرب إليــه،يقــرب إليــه

��u�t��u�t��u�t��u�t﴿:  الــدنيا واآلخــرة، قــال اهللا تعــالى بالعــذاب األلــيم فـيالمقـيم فــي اآلخــرة، وأنــذروا مـن خــالفهم

�}�|�{�z�y�x�w�v�}�|�{�z�y�x�w�v�}�|�{�z�y�x�w�v�}�|�{�z�y�x�w�v���������������~�����������~�����������~�����������~����������������������������������������

أن اهللا تعالى يرسل الرسل : ه لآلية في تفسير - رحمه اهللا- ابن كثيرٍ ذكر ،)٥(﴾����������������������������
 وأنــه ال خــوٌف علــيهم بالنــسبة إلــى مــا يــستقبلونه، والهــم يحزنــون المــؤمنين بــالخيرات،مبــشرين عبــاده 

 فيما خلفوه، وحافظهم اهللا وليهمفة إلى ما فاتهم وتركوه وراء ظهورهم من أمر الدنيا وصنيعها، بالنسب
 جزاًء لفسقهم  من وقوع النقمات والعقوبات عليهم،ى حدودهومنذرين لمن كفر باهللا، وتعد ، فيما تركوه

  )٦(.هم عن طاعة اهللا، وانتهاك حرماتهجوخرو 
  
  

                                       
   .٦٧: سورة المائدة (1)
  .٣٦: لسورة النح )2(

   .٣٣: سورة فصلت (3)
 حــديث رقــم - بــاب مــن ســن ســنًة حــسنًة أو ســيئًة، ومــن دعــا إلــى هــدى أو ضــاللة- كتــاب العلــم-صــحيح مــسلم (4)

٤/٢٠٦٠ (-٢٦٧٤.(  
  ).٤٩ -٤٨: (سورة األنعام (5)
  ).٣/٢٥٨ (-تفسير القرآن العظيم: انظر (6)



 ٩٢

  :، وٕاقامة الحجة على المخالفينئد الزائفة تقويم الفكر المنحرف والعقا-٢
، ان اهللا وحــده، وال يــشركون بــه أحــدً كــان النــاس فــي أول الخلــق علــى الفطــرة الــسليمة، يعبــدو لقــد     

  إلـــى جــادة الـــصواب، وينتــشلوهم مـــن الـــضاللهم الرســـل ليعيــدو  إلــيهمفلّمــا تفرقـــوا واختلفــوا أرســـل اهللا
��w�v�u�t�s�r�q�p�o�n��w�v�u�t�s�r�q�p�o�n��w�v�u�t�s�r�q�p�o�n��w�v�u�t�s�r�q�p�o�n﴿ :، قـال سـبحانهواإلنحراف الـذي حـل بهـم

���~�}�|�{�z�y�x���~�}�|�{�z�y�x���~�}�|�{�z�y�x���~�}�|�{�z�y�x﴾)فاهللا عز وجل أرسل الرسـل وأنـزل الكتـب لكـي ، )١
  ،)٢(﴾�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n﴿ال يبقى للناس حجة يوم القيامة 

وقد كان ، م االنحراف الحادث في عصرهيقو و   يدعو قومه إلى الصراط المستقيم،وقد كان كل رسولٍ 
 بتقــويم االنحــراف يهــتمكــل رســول ف  المــستقيم يتمثــل فــي أشــكاٍل مختلفــٍة،إنحــراف األمــم عــن الــصراط
 � إبـراهيم، وهـودٌ  الخليـل  أنكـر علـى قومـه عبـادة األصـنام، وكـذلك� الموجود في عصره، فنوحٌ 

 ى قومـهأنكـر علـ � ، وصـالحٌ  علـى النـاسالتجّبـرالتكبـر و أنكر على قومه االسـتعالء فـي األرض و 
 حـــارب جريمـــة اللـــواط التـــي استـــشرت فـــي قومـــه، � اع المفـــسدين، ولـــوطٌ اإلفـــساد فـــي األرض واتبـــ

 وهكذا، فكل هذه  وبخس الناس حقوقهمقاوم في قومه جريمة التطفيف في الميكال والميزان، وشعيبٌ 
 عنـه، والّرسـل يبينـون هـذا الجرائم وغيرها التي ارتكبتهـا األمـم خـروج عـن الـصراط المـستقيم وانحـراف

  )٣(. من األشكال كانويحاربون الخروج عليه بأّي شكلٍ ي ال اعوجاج فيه،  القويم الذالصراط
  : سياسة األمة-٣

لــذلك فإنــه يقــع علــى عــاتق   مــن النــاس قــد اســتجابوا لــدعوة الرســل، وآمنــوا بهــم،أن كثيــًراالشــك     
����﴿ :� نبيـــه داود  قـــال اهللا تعـــالى مخاطًبـــا الرســـل سياســـة شـــؤون األمـــة، ورعايـــة مـــصالحها،هـــؤالء

����������������	�
���������������	�
���������������	�
���������������	�
 أن بني اسرائيل كانت تحكمهم األنبياء،ثبت ، و )٤(﴾���
ْنِبَيـاءُ " :  قـال� عن النبي �جاء في الحديث عن أبي هريرة  فقد ، َكاَنْت َبُنو ِإْسرَاِئيَل تَـُسوُسُهُم اَأل

 ـــي ـــَك َنِب ـــا َهَل ـــي ُكلَم ـــُه َنِب ��y�x�w�v�u�t�s�r�q��y�x�w�v�u�t�s�r�q��y�x�w�v�u�t�s�r�q��y�x�w�v�u�t�s�r�q﴿: وقـــال اهللا عـــن التـــوراة ،)٥(" َخَلَف

~�}�|�{�z~�}�|�{�z~�}�|�{�z~�}�|�{�z﴾)٦( ، يحكمون بين الناس،  كانواالرسلمن هذه النصوص نعلم أن 
  )٧(.ويقودون األمة في السلم والحرب، ويلون شؤون القضاء، ويقومون على رعاية مصالح الناس

                                       
   .٢١٣ :سورة البقرة (1)
   .١٦٥: سورة النساء (2)
  ).٥٢ -٥١ص (- عمر بن سليمان األشقر-الرسل والرساالت: انظر (3)
   .٢٦: سورة ص (4)
، )٤/١٦٩ (-٣٤٥٥ حــديث رقــم - بــاب مــا ذكــر عــن بنــي اســرائيل- كتــاب أحاديــث األنبيــاء-صــحيح البخــاري (5)

  ). ٣/١٤٧١ (-١٨٤٢ حديث رقم - األول فاألول باب األمر بالوفاء ببيعة الخلفاء،- كتاب اإلمارة-وصحيح مسلم
   .٤٤: سورة المائدة (6)
   .٥٤ ص- عمر بن سليمان األشقر-الرسل والرساالت: انظر (7)



 ٩٣

  .حاجة البشرية للرسل: المطلب الثالث
، وغايـٍة جليلـٍة، أال وهـي عبادتـه  عظيمـةٍ لقد خلق اهللا البشرية وأوجـدها علـى هـذه األرض لحكمـةٍ     

، لـذلك لـم يخلقنـا )١(﴾h�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�ch�g�f�e�d�c﴿:  فـي قولـه صـريًحا ذلـكسبحانه، كمـا وضـح
  نأكــل ونــشرب ونتمتــع مــن غيــر أن يكــون هنــاك يــوٌم للحــساب والجــزاء، ولــم يتركنــا ســًدى،اربنــا عبثًــ

�����¡�¢������¡�¢������¡�¢������¡�¢�﴿: ، فــاهللا عــز وجــل نــزه نفــسه عــن ذلــك فقــالاء بــين النــاسوفــصل القــض
�́³�²�±�°���®�¬�«�ª�©�¨§�¦�¥�¤�£�́³�²�±�°���®�¬�«�ª�©�¨§�¦�¥�¤�£�́³�²�±�°���®�¬�«�ª�©�¨§�¦�¥�¤�£�́³�²�±�°���®�¬�«�ª�©�¨§�¦�¥�¤�£﴾)٢(.  

 الـذين يزينـون  التي قد تمنعه من عبادة ربـه، وأعـداء اإلنـسانوٕان اإلنسان بطبعه يميل إلى الشهوات
نــاس ويــضلهم عــن الــصراط  أقــسم بعــزة اهللا أن يغــوي الشهوات ُكثُــر، أولهــم الــشيطان الــذيلــه هــذه الــ

مــن ، و )٣(﴾��������������������������������������������������������������������������������﴿: المـستقيم، حيـث قــال اهللا عنـه
 وٕان  إلـى نـار جهـنم،ا صـاحبه والرفقة السيئة التي قد تقـود، األمارة بالسوءأعداء اإلنسان أيًضا نفسه

ء نبيــاذلك أرســل اهللا األلــ العقــل البــشري ال يــستطيع بمفــرده أن يهتــدي إلــى الحــق ويبتعــد عــن الــشر،
يخرجــوهم مــن الظلمــات إلــى النــور، ومــن الكفــر إلــى اإليمــان، ويبينــوا للنــاس  ل بــالخلق،رســل رحمــةً وال

 فيـه صـالح قلـوبهم، وهدايـة وجهتهم في هذه الحياة، وعالقـتهم بخـالق هـذه الحيـاة، فيرشـدوهم إلـى مـا
  .عقولهم
ــا- رحمــه اهللا-ســالم ابــن تيميــةقــال شــيخ اال      الرســالة ضــروريةٌ : " رســاالت أهميــة الرســل وال مبيًن
 والرســـالة روح العـــالم ونـــوره ، وحـــاجتهم إليهـــا فـــوق حـــاجتهم إلـــى كـــل شـــيءٍ ، ال بـــد لهـــم منهـــا،للعبـــاد
 إال مـا طلعـت عليـه  ملعونـةٌ  الروح والحيـاة والنـور؟ والـدنيا مظلمـةٌ مَ دِ  للعالم إذا عَ  فأي صالحٍ ،وحياته

شـمس الرسـالة وينالـه مـن حياتهـا وروحهـا فهـو فـي  وكذلك العبد ما لم تشرق في قلبه ،شمس الرسالة

�	�����������������������﴿: عالىت ظلمة؛ وهو من األموات قال اهللا��������������������	�
��������������������	�
��������������������	�
�����

��������������������������������������������﴾)٤( ا فـي ظلمـة الجهـل فأحيـاه اهللا بــروح تًـ فهـذا وصـف المـؤمن كـان مي
 لــب فــي الظلمــات وأمــا الكــافر فميــت الق،ا يمــشي بــه فــي النــاس وجعــل لــه نــورً ،الرســالة ونــور اإليمــان

".)٥(  
: "  - رحمــه اهللا- حاجــة النــاس إلــى الرســل، وٕالــى معرفــة مــا جــاؤوا بــه فقــالد بــين ابــن القــيموكــذلك فقــ

 إلــى معرفــة الرســول ومــا جــاء بــه، وتــصديقه فيمــا ومــن هاهنــا تعلــم اضــطرار العبــاد فــوق كــل ضــرورةٍ 
ال فـي الـدنيا وال فـي اآلخـرة إال علـى أخبر به، وطاعته فيما أمر، فإنه ال سبيل إلى السعادة والفـالح 

                                       
   .٥٦: سورة الذاريات (1)
  ).١١٦ -١١٥: (سورة المؤمنون (2)
  ).٨٣ -٨٢: (سورة ص (3)
   .١٢٢: سورة األنعام (4)
  ).٩٤ -١٩/٩٣ (-مجموع الفتاوى (5)



 ٩٤

 رضـا اهللا الُ َنـأيدي الرسل، وال سبيل إلى معرفة الطيب والخبيث على التفـصيل إال مـن جهـتهم، وال يُ 
هم ومــا جــاءوا بــه، فهــم البتـة إال علــى أيــديهم، فالطيــب مــن األعمــال واألقــوال واألخــالق لــيس إال هــديَ 

هم وأخالقهـم تـوزن األقـوال واألخـالق واألعمـال، وبمتـابعتهم الميزان الراجح الـذي علـى أقـوالهم وأعمـال
 والعين إلى ،ى من أهل الضالل، فالضرورة إليهم أعظم من ضرورة البدن إلى روحهدَ يتميز أهل الهُ 

ت، فــضرورة العبــد وحاجتــه إلــى الرســل فوقهــا َضــرِ  فُ  وحاجــةٍ فــأي ضــرورةٍ   والــروح إلــى حياتهــا،،انورهــ
  )١(". بكثيرٍ 

،  اهللا وعظـــيم رحمتـــه أنـــه ال يعـــذب قوًمـــا حتـــى يبعـــث فـــيهم رســـوًال يـــدلهم علـــى الخيـــروٕان مـــن عـــدل
  .)٢(﴾  ��º�¿�¾�½�¼�»�º�¿�¾�½�¼�»�º�¿�¾�½�¼�»�º«�¼�½�¾�¿﴿:  ويقيم عليهم الحجة، كما قال سبحانهويحذرهم من الشر،

 والطريــق المــستقيم، فمــن تــبعهم فقــد نجــا فالرســل هــم الواســطة بــين اهللا وعبــاده، وهــم الــسراج المنيــر
ل السعادة في ال وا بـه فهـو مـن الخاسـرين الهـالكين، دنيا واآلخرة، ومن أعرض عـنهم وعمـا جـاؤ وحص

  .والعياذ باهللا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  ).٦٩ -١/٦٨ (-زاد المعاد في هدي خير العباد (1)
   .١٥: سورة اإلسراء (2)
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    المبحث الثالث                
  

  عصمة األنبياء، وأنهم من الرجال دون النساء    
  

  :وفيه مطلبان
  .عصمة األنبياء: المطلب األول
  .رجال دون النساءاألنبياء من ال: المطلب الثاني
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  .عصمة األنبياء، وأنهم من الرجال دون النساء: المبحث الثالث
  .عصمة األنبياء: المطلب األول

  : معنى العصمة لغةً _
 هــــو المــــانع الحــــامي،: ، والعاصــــم واإلمــــساك والمالزمــــةالعــــصمة فــــي اللغــــة تــــرد بمعنــــى المنــــع    

  )١(.اإلمساك بالشيءواالعتصام هو 

 )٢(﴾�m�l�k�j�i�m�l�k�j�i�m�l�k�j�i�m�l�k�j�i﴿: �ويــدل علــى هــذا المعنــى قولــه اهللا تعــالى فــي قــصة يوســف  
  )٣(.امتنع: أي
  
  :معنى العصمة اصطالًحا_ 
  )٤(".ملكة اجتناب المعاصي مع التمكن منها : " العصمة هي    
حفـــظ اهللا أنبيـــاءه ورســـله مـــن النقـــائص، وتخصيـــصهم بالكمـــاالت النفـــسية : " هـــيعـــصمة األنبيـــاء و 

  )٥( ".والثبات في األمور وٕانزال السكينةوالنصرة 
لقد اتفق علماء األمة على أن األنبياء عليهم الصالة والسالم معصومون فيمـا يتعلـق بتبليـغ الـوحي، 
فهــم يــستحيل علــيهم الكــذب علــى اهللا، أو أن ينقــصوا شــيًئا ممــا أوحــاه لهــم، أو يزيــدوا عليــه، بــل إنهــم 

، )٦(﴾¥�¦�§¥�¦�§¥�¦�§¥�¦�§����﴿: � قــال اهللا عــز وجــل للنبــي معــصومون مــن نــسيان شــيٍء مــن الــوحي، كمــا

  .)٧(﴾O�N�M�L�K�O�N�M�L�K�O�N�M�L�K�O�N�M�L�K�������������T�S�R�Q�PT�S�R�Q�PT�S�R�Q�PT�S�R�Q�P﴿: ومما يدل على عصمتهم في التبليغ قوله تعالى
  

األنبياء صلوات اهللا عليهم معصومون فيما يخبـرون بـه "  :- رحمه اهللا-ابن تيميةشيخ االسالم قال 
: تعـالى قـال وه كمـاتُـوْ جب اإليمان بكل ما أُ  ولهذا و ،عن اهللا سبحانه وفي تبليغ رساالته باتفاق األمة

﴿�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S��e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S��e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S��e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�

q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fq�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fq�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�fq�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f﴾] وهــذه العــصمة . ... ] ١٣٦: ســورة البقــرة
 "هــو المنبــأ عــن اهللا و" النبــي " ن الثابتــة لألنبيــاء هــي التــي يحــصل بهــا مقــصود النبــوة والرســالة؛ فــإ

                                       
النهايـة فــي ، و )٤/٣٣١ (- ابــن فـارس-، ومعجــم مقـاييس اللغـة)١٢/٤٠٣ (- ابـن منظـور-لـسان العــرب: انظـر (1)

  .)٣/٢٤٩ (-ابن األثير -غريب الحديث واألثر
   .٣٢: سورة يوسف (2)
  ).٩/١٨٣ (-طبي القر -الجامع ألحكام القرآن: انظر (3)
   .١٥٠ ص- الجرجاني-التعريفات (4)
  ).١١/٥٠٢ (- ابن حجر العسقالني-فتح الباري شرح صحيح البخاري (5)
   .٦: سورة األعلى (6)
  ).٤-٣: (سورة النجم (7)
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 والعـصمة فيمـا يبلغونـه ، رسـوالً  ولـيس كـل نبـيٍ  نبـيٌ  وكل رسـولٍ ،له اهللا تعالىهو الذي أرس" الرسول 
  )١(. " باتفاق المسلمين فال يستقر في ذلك خطأٌ عن اهللا ثابتةٌ 

  
 عــصمتهم مــن كبــائر أمـا بالنــسبة لعــصمة األنبيــاء مــن الــذنوب والمعاصــي، فاألمــة مجمعــٌة علــى    

 وأما صغائر الذنوب فإن أكثر العلمـاء علـى ،مطلًقانهم  فهي ال تصدر م منها،الذنوب وما هو قبيحٌ 
ون علـى هـذه المعاصـي؛ بـل  جواز وقوعها في حق األنبيـاء، أو وقوعهـا مـن بعـضهم، ولكـنهم ال ُيقَـر

إن القـول  : "- رحمـه اهللا- قـال ابـن تيميـةيعاتبهم اهللا عليها، وينبههم إلى خطأهم ليتوبوا ويـستغفروا،
ا وهــو أيــضً  ....  عــن الكبــائر دون الــصغائر هــو قــول أكثــر علمــاء اإلســالمبــأن األنبيــاء معــصومون

ل عـــن الـــسلف واألئمـــة والـــصحابة والتـــابعين َقـــنْ  لـــم يُ  بـــل،قـــول أكثـــر أهـــل التفـــسير والحـــديث والفقهـــاء
أي  [ وعامـة مـا ينقـل عـن جمهـور العلمـاء أنهـم: "  وقـال أيـًضا)٢(، "وتابعيهم إال ما يوافق هذا القول

  وال يقولون إنها ال تقع بحال،ون عليهار قَ  وال يُ ، غير معصومين عن اإلقرار على الصغائر]األنبياء 
.")٣(  

 وقــوع األنبيــاء فــي صــغائر ثيــر مــن الــشواهد التــي تــدل علــى جــوازوقــد ورد فــي كتــاب اهللا تعــالى الك
�©��ª»�¬�������������¢�£�¤�¥�¦�¢�£�¤�¥�¦�¢�£�¤�¥�¦�¢�£�¤�¥�¦﴿: الـــذنوب، مـــن ذلـــك قـــول اهللا تعـــالى �̈§¬�«�ª�©� �̈§¬�«�ª�©� �̈§¬�«�ª�©�  فهـــذه )٤(﴾§̈�

 حيـــث أن اهللا نهـــاه عـــن الـــشجرة ولكنـــه أكـــل منهـــا، وٕاذا بـــه يـــسرع ،�ت بمعـــصية آدم حاآليـــة صـــر 
��º�¹«��½﴿: � وقال سبحانه عن داود فيستغفر ربه وينيب إليه، �̧¶�½��»�º�¹� �̧¶�½��»�º�¹� �̧¶�½��»�º�¹� �̧¶��������������Á�À�¿�¾�Á�À�¿�¾�Á�À�¿�¾�Á�À�¿�¾

��Æ�Å�Ä�Ã�Â��Æ�Å�Ä�Ã�Â��Æ�Å�Ä�Ã�Â��Æ�Å�Ä�Ã�Â﴾)أنـه سـمع مـن أحـد الخـصمين ولـم يـسمع � وكانت معـصية داود )٥ 
  .ا إلى ربه مستغفًرا تائًبامن اآلخر، فرجع سريعً 

 حينمــا جــاءه �عراضــه عــن الرجــل األعمــى ابــن أم مكتــوم  بــسبب إ�وقــد عاتــب اهللا نبينــا محمــد 
 اهللا تعـالى ثم بـين بدعوة رؤوس الكفر إلى االسالم،  عنه ألنه كان مشغوالً �يكلمه، فأعرض النبي 

�A�A�A�A�B�B�B�B﴿: ، فقـال ســبحانه)٦(أن اإلقبـال علـى ابـن أم مكتـوم أولـى مـن الحـديث مـع هـؤالء المـشركين

CCCC������������G�F�E�DG�F�E�DG�F�E�DG�F�E�D������������L�K�J�I�HL�K�J�I�HL�K�J�I�HL�K�J�I�H����P�O�N�MP�O�N�MP�O�N�MP�O�N�M��������Q�Q�Q�Q��������������T�S�R�T�S�R�T�S�R�T�S�R����UUUU�������������X�W�V�X�W�V�X�W�V�X�W�V��������YYYY�������������Z�Z�Z�Z

  .وأمثلة ذلك في القرآن كثيرةٌ ، )٧(﴾]�\�[̂�]�\�[̂�]�\�[̂�]�\�[̂�

                                       
  ).٢٩٠-١٠/٢٨٩ (-مجموع الفتاوى (1)
  ).٤/٣١٩(:  المصدر السابق(2)
  ).٤/٣٢٠: (المصدر السابق (3)
  ).١٢٢ -١٢١: (سورة طه (4)
  ).٢٥-٢٤: (سورة ص (5)
  ).٢٤/٢١٨ (- الطبري-جامع البيان في تأويل القرآن: انظر (6)
  ).٦-١: (سورة عبس (7)



 ٩٨

الـذي ينبغـي أن يقـال إن اهللا تعـالى قـد : " وقد نقل اإلمام القرطبي كلمًة نفيسًة عن أحـد العلمـاء فقـال
ها إليهم وعاتبهم عليهـا، وأخبـروا بهـا  ونسب]من بعض األنبياء : أي [  من بعضهمأخبر بوقوع ذنوبٍ 

 ال يقبــل التأويــل عــن نفوســهم وتنــصلوا منهــا وأشــفقوا منهــا وتــابوا، وكــل ذلــك ورد فــي مواضــع كثيــرةٍ 
ي بمناصبهم، وٕانما تلك األمور التي وقعـت مـنهم رِ زْ  ذلك آحادها، وكل ذلك مما ال يُ لَ بِ جملتها وٕان قَ 
  دعــا إلــى ذلــك فهــي بالنــسبة إلــى غيــرهمسيان، أو تأويــلٍ ور وعلــى جهــة الخطــأ والنــدُ علــى جهــة النــ

 إلـى مناصـبهم وعلـو أقـدارهم، إذ قـد يؤاخـذ الـوزير بمـا يثـاب عليـه  بالنسبة وفي حقهم سيئاتحسنات
 صـلوات -فهـم. ...السائس، فأشفقوا من ذلك في موقف القيامة مع علمهم بـاألمن واألمـان والـسالمة

 ذلـك بمناصــبهم وال ل ِخـ مــنهم فلـم يُ هدت النـصوص بوقـوع ذنـوبٍ  وٕان كـان قـد شــ-اهللا وسـالمه علـيهم
 بل قد تالفـاهم واجتبـاهم وهـداهم ومـدحهم وزكـاهم واختـارهم واصـطفاهم، صـلوات اهللا ؛مهِ بِ تَ قدح في رُ 

  )١( ".عليهم وسالمه
 علــى اهللا، وهــم صــفوته مــن خلقــه، ومــع ذلــك فقــد وقــع مــنهم بعــض  أكــرم النــاسفهــؤالء األنبيــاء هــم

وات والــزالت واســتحقوا اللــوم والعتــاب عليهــا مــن اهللا عــز وجــل، فكــانوا يــسارعون فــي االســتغفار الهفــ
 ووجـٍل والتوبة واإلنابة، وهم المبشرون بالجنة، لذلك ينبغي لنا أن نتأسـى بهـم، وأن نكـون علـى حـذرٍ 

بيائه حتى نحشر  برسل اهللا وأنسارع في التوبة واالستغفار تأسًيامن ذنوبنا وتقصيرنا في حق ربنا، ون
  .معهم يوم القيامة

                                       
  ).١/٣٠٩ (- القرطبي-الجامع ألحكام القرآن (1)



 ٩٩

  . من الرجال دون النساءاألنبياء: المطلب الثاني
 أنه ال يرسل للناس إال رجاًال، وقد ورد ذلك صـريًحا فـي ثـالث اهللا عز وجل في كتابهلقد وضح     
  :، وهي من القرآنآياتٍ 


�	��������������﴿: قولـــه تعـــالى�������������������	�
�������������������	�
�������������������	�
��B�A��B�A��B�A��B�A﴿: ، وقـــال تعـــالى)١(﴾�����

E�D�CE�D�CE�D�CE�D�CP�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�﴾)وقال سبحانه)٢ ،  :﴿����������������������������
��������	�
�������������������	�
�������������������	�
�������������������	�
�����������﴾)٣(.  


�﴿: واإلرســال يــشمل النبــي والرســول كمــا قــال اهللا عــز وجــل�����~�}�|�{�z�y�x��
�����~�}�|�{�z�y�x��
�����~�}�|�{�z�y�x��
�����~�}�|�{�z�y�x�
 بناًء على اآليات السابقة،انه اإلرسال للرسول والنبي، و ، فأثبت سبح)٤(﴾	��������	��������	��������	��������

 قط، وهذا قـول جمهـور أهـل العلـم، ًعا من الرجال، ولم يكن منهم إمرأةً فإن الرسل واألنبياء كانوا جمي
 جــواز أن تكــون النبــوة فــي النــساء كمــا هــي فــي ، حيــث إنهــم يــرون)٥(وخــالف فــي ذلــك بعــض العلمــاء

 بــل ،، والشــك أن قـولهم هـذا مرجـوحٌ �الرجـال، ومثلـوا لـذلك بمـريم وأم موســى وسـارة زوجـة إبـراهيم 
شرت سارة بإسحاق، ومن وراء إسـحاق ب أن المالئكة : بأدلٍة منهااحتجواقد و آن، القر   لصريحمخالفٌ 
 ، وبــأن الملــك جــاء إلــى مــريم فبــشرها بعيــسىوأنــه ســبحانه أوحــى إلــى أم موســى أن ترضــعهيعقــوب، 

وهــذا القــدر ، وكــذلك أن المالئكــة أخبــرت مــريم أن اهللا طهرهــا واصــطفاها علــى نــساء العــالمين، �
 بــذلك، فــإن أراد القائــل بنبــوتهن هــذا القــدر مــن  نبيــاتٍ ن ُكــيلــزم مــن هــذا أن يَ  لهــن، ولكــن ال حاصــلٌ 

 الـذي عليـه أئمـة أهـل الـسنة والجماعـةو  ولكن هـذا ال يـدل علـى نبـوتهن،التشريف، فهذا ال شك فيه، 
¢�£�¤�¢�£�¤�¢�£�¤�¢�£�¤�����﴿: عــن مــريم عــز وجــل، كمــا قــال يقاتٌ ، وٕانمــا فــيهن صــد أنــه لــيس فــي النــساء نبيــةٌ 

�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¥°���®°���®°���®°��ـــة نـــصت أن عيـــسى  ،)٦(﴾®�   رســـوٌل،�فاآلي
ذلـــك فـــي مقـــام التـــشريف اهللا  لـــذكر  فـــي أشـــرف مقاماتهـــا بالـــصديقية، فلـــو كانـــت نبيـــةً ووصــفت مـــريم
  )٧(. بنص القرآن صديقةٌ وٕانما هيواإلعظام، 

  
  

                                       
  .١٠٩: سورة يوسف (1)
   .٤٣: سورة النحل (2)
   .٧: سورة األنبياء (3)
   .٥٢: سورة الحج (4)
، )٤/٨٣ (- القرطبـي-الجامع ألحكـام القـرآن: اإلمام القرطبي، وابن حزم، واألشعري، انظر: اءومن هؤالء العلم (5)
   ).٤٤٨ -٦/٤٤٧ (- ابن حجر العسقالني-فتح الباري شرح صحيح البخاريو 

   .٧٥: سورة المائدة (6)
  ).٤٢٣-٤/٤٢٢ (- ابن كثير-تفسير القرآن العظيم: انظر (7)



 ١٠٠

  )١(:، منهامن الرجال دون النساء، وذلك لحكم بليغةلقد اختار اهللا الرسل 
ـــاس فـــي الـــسّر أّن الرســـالة تقتـــضي  _١ ـــة الن ـــة الرجـــال والنـــساء، ومقابل ـــدعوة، ومخاطب االشـــتهار بال

والعالنيــة، والتنقــل فــي فجــاج األرض، وٕاعــداد الجيــوش وقيــادة األمــة، حيــث كــان األنبيــاء هــم الــذين 
  .يسوسون أقوامهم، وكل هذا يناسب الرجال دون النساء

مهمـــات، كـــالحيض والحمـــل والـــوالدة  مـــن الوظـــائف والالمـــرأة يطـــرأ عليهـــا مـــا يعطلهـــا عـــن كثيـــرٍ _ ٢
والنفاس، وتصاحب ذلك اضطرابات نفسية وآالم وأوجاع، عدا ما يتطلبه الوليد من عناية، وكل ذلك 

  .ا من القيام بأعباء الرسالة وتكاليفهمانعٌ 
��C�B�A��C�B�A��C�B�A��C�B�A﴿: لقـــــد جعـــــل اهللا القوامـــــة للرجـــــل علـــــى المـــــرأة ولـــــيس العكـــــس، حيـــــث قـــــال_ ٣

DDDD﴾)لربما أعرض عنها الكثير من النـاس لكونهـا إمـرأة، والمـرأة بطبيعتهـا  ، ولو أرسل اهللا إمرأةً )٢ 
  .ضعيفٌة ال تقوى على القضاء والحكم بين الناس

 � قـــال النبـــي  ألن النـــساء ناقـــصات عقـــل وديـــن حيـــث،النـــساءل أكمـــل ديًنـــا وعقـــًال مـــن االرجـــ_ ٤
  )٣( ". الرُجِل الَحاِزِم ِمْن ِإْحَداُكن ْذَهَب ِلُلب َما رََأْيُت ِمْن َناِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن أَ : " مخاطًبا النساء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
  ).٨٤-٨٣ (- بن سليمان األشقر عمر-الرسل والرساالت: انظر (1)
   .٣٤: سورة النساء (2)
 -، وصــحيح مــسلم)١/٦٨ (-٣٠٤ حــديث رقــم - بــاب تــرك الحــائض الــصوم- كتــاب الــصوم-صــحيح البخــاري (3)

 بــاب بيـان نقــصان اإليمـان بــنقص الطاعـات، وبيــان إطـالق لفــظ الكفـر علــى غيـر الكفــر بـاهللا، ككفــر -كتـاب اإليمـان
  ).١/٨٦ (-٧٩رقم  حديث -النعمة والحقوق



 ١٠١

  
  
  
  
  
  
  

  المبحث الرابع                 
  

  األنبياء والرسل المذكورون في سورة الزخرف    
  
  

  : وفيه مطلبان
  . إلى فرعون وقومه���� إرسال موسى :المطلب األول
  . في آخر الزمان����نزول عيسى : المطلب الثاني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٢

  .األنبياء والرسل المذكورون في سورة الزخرف: المبحث الرابع
 ســابًقا أن ســورة الزخــرف ســورًة مكيــًة، والمتأمــل فــي موضــوعات الــسور المكيــة؛ يجــدها تــتكلم مــر    

امهم، لذلك فإن اهللا تعـالى قـد ذكـر فـي سـورة الزخـرف بعـض األنبيـاء، عن األنبياء وقصصهم مع أقو 
ــيهم الــصالة والــسالم، وقــد مــر الكــالم عــن إبــراهيم ) إبــراهيم، وموســى، وعيــسى ( وهــم   فــي �عل

  . في المطلبين اآلتيين وعيسى عليهما السالم فسيتم ذكرهمأما موسى )١(مبحث الوالء والبراء،
  

  .إلى فرعون وقومه ����إرسال موسى : المطلب األول
 في مواضع كثيرٍة من كتابـه، وذكـر قـصته مـع فرعـون وبنـي �لقد ذكر اهللا تعالى نبيه موسى     

  . ومنها ما هو قصيرٌ  منها ما هو طويلٌ ،اسرائيل في مواضع متعددة
:  مــع فرعــون وقومــه، حيــث قــال اهللا تعــالى�فــي ســورة الزخــرف طرًفــا مــن قــصة موســى وقــد ورد 

﴿Ã�Â�Á�À�¿�¾Ã�Â�Á�À�¿�¾Ã�Â�Á�À�¿�¾Ã�Â�Á�À�¿�¾��������Æ�Å�Ä���������Æ�Å�Ä���������Æ�Å�Ä���������Æ�Å�Ä��������������C�D�E�F�G�H�C�D�E�F�G�H�C�D�E�F�G�H�C�D�E�F�G�H
I�JI�JI�JI�J����O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AO�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AO�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AO�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�������������Q�P�Q�P�Q�P�Q�P

[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�R����c�b�a�`�_� �̂]�\c�b�a�`�_� �̂]�\c�b�a�`�_� �̂]�\c�b�a�`�_� �̂]�\﴾.  

 أنه ابتعثـه إلـى فرعـون وملئـه مـن � عن عبده ورسوله موسى يخبر اهللا تعالى في هذه اآليات    
 شـريك لـه، وينهـاهم عـن عبـادة مــا  يـدعوهم إلـى عبــادة اهللا وحـده ال،وزراء والقـادة واألتبـاعاألمـراء والـ

، ونقـص  وقد أيده بآياٍت عظاٍم، كالعصا، واليـد، والطوفـان، والجـراد، والقمـل، والـضفادع، والـدمسواه،
 أعظــم مــن التــي قبلهــا، وأدل علــى صــحة مــا يــدعو إليــه  وكانــت كــل آيــةٍ الــزروع واألنفــس والثمــرات،

 تــسليٌة ه، وهــذا فيــلــسخرية مــن هـذه اآليــاتفمــا كـان مــنهم إال الــضحك وا  مــن توحيــد اهللا،�موسـى 
وجعلـــوا اتهمـــوه بـــالجنون  مـــشركي قومـــه الـــذين اســـتهزؤوا بـــه و  ممـــا كـــان يالقيـــه مـــن�للنبـــي محمـــد 

 مـن قبلـك قـد اسـتهزئ بـه، والبـد أن يكـون �يضحكون عليه في نواديهم، فيخبـره تعـالى أن موسـى 
  .آيات اهللاعون وقومه لما كذبوا بمصير المشركين من قومك، كمصير فو 

: ، ويتلطفون له في العبارة بقولهم �ضرعون إلى موسىت من هذه اآليات ي جاءتهم آيةٌ وكانوا كلما
حر عنــدهم فــي  ولــم يكــن الــس ،كــان علمــاء زمــانهم هــم الــسحرةحيــث م، العــالِ :  أي ]أيهــا الــساحريــا [ 

 ل حــال ضــرورةٍ ؛ ألن الحــا� موســى  هــذا مــنهم علــى ســبيل االنتقــاص مــنا، فلــيسزمــانهم مــذمومً 
 إن كـشف �ون موسـى دُ ِعـ يَ  فـي زعمهـم، ففـي كـل مـرةٍ منهم إليـه ال تناسـب ذلـك، وٕانمـا هـو تعظـيمٌ 

دوا  ينكثــون مــا عاهــفــي كــل مــرةٍ لكــنهم كــانوا  و ، يؤمنــوا ويرســلوا معــه بنــي إســرائيل أنالعــذابعــنهم 
   )٢(.عليه

                                       
   .٨٠ص: انظر (1)
 - ابــن جريــر الطبــري-، وجــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن)٧/٢٣٠ (- ابــن كثيــر-تفــسير القــرآن العظــيم:  انظــر(2)
)٢١/٦١٤.(  



 ١٠٣

��j�i�h�g��j�i�h�g��j�i�h�g��j�i�h�g﴿:  فقــال ســبحانهموضــٍع آخــر مــن كتابــه،قــد وضــح اهللا حــالهم هــذا فــي و 
t�s�r�q�p�o�n�m�l�kt�s�r�q�p�o�n�m�l�kt�s�r�q�p�o�n�m�l�kt�s�r�q�p�o�n�m�l�k�������������z�y�x�w�v�u�z�y�x�w�v�u�z�y�x�w�v�u�z�y�x�w�v�u

�������������������� �!�"�#�~�}�|�{�������������������� �!�"�#�~�}�|�{�������������������� �!�"�#�~�}�|�{�������������������� �!�"�#�~�}�|�{����\\\\��������
(�)�*�+�,�-�.�/�0�1�2(�)�*�+�,�-�.�/�0�1�2(�)�*�+�,�-�.�/�0�1�2(�)�*�+�,�-�.�/�0�1�2﴾.)١(  

  

�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d﴿:  عــز وجــل فــي ســورة الزخــرفثــم قــال اهللا
v�u�t�s�r�q�p�ov�u�t�s�r�q�p�ov�u�t�s�r�q�p�ov�u�t�s�r�q�p�o�������������w�w�w�w����y�xy�xy�xy�x���������z��z��z��z���������{{{{���������~�}�|��~�}�|��~�}�|��~�}�|�������������Y�Z�[�\Y�Z�[�\Y�Z�[�\Y�Z�[�\������������]]]]���������^��^��^��^����������_�_�_�_

�̀ �a�b�c�d�e�f�g�h�̀ �a�b�c�d�e�f�g�h�̀ �a�b�c�d�e�f�g�h�̀ �a�b�c�d�e�f�g�h������������������!�"��!�"��!�"��!�"�#�$�%�&����� �#�$�%�&����� �#�$�%�&����� �#�$�%�&����� ��������

¤�£�¢�¡�m�������������¤�£�¢�¡�m�������������¤�£�¢�¡�m�������������¤�£�¢�¡�m�������������﴾.  
  

ا ا، أو أمر منادًيـجمعهم ونادى بصوته فيهم مفتخرً ، �  إلى موسىقومهلما خاف فرعون ميل     
ري مــن ، وأنهــار النيــل تجــ وحــدي والــسلطة المطلقــة لــيمــصر العظــيم،ألــيس لــي ملــك : ينــادي بقولــه
فهـــو أراد بكالمـــه هـــذا أن يبـــين أحقيتـــه ك، ، أفـــال تـــرون مـــا أنـــا فيـــه مـــن العظمـــة والملـــتحـــت قـــصري

 في  ممتهنٌ  حقيرٌ  الذي هو ضعيفٌ بالسلطة والملك، ثم أخبرهم أنه بماله وسلطانه أفضل من موسى
مع أن اهللا تعالى قـد شـفاه مـن هـذه  ، الكالم، لما في لسانه من العقدةنفسه، ال عّز له، وال يكاد يبين

قيــة التــي ليــست مــن فعــل لْ ، والتعييــب باألشــياء الخَ علــم ذلــكالعقــدة فــي لــسانه، ولكــن فرعــون لــم يكــن ي
 كــان  وفرعــون، وٕان،ب، فــذلك ال يعــاب بــه وال يــذم عليــهالعبــد خــّسة ونقيــصة فــي صــاحبه الــذي يعيــ

  . رعيته الجهلةعقول أن يضلليدرك هذا، لكنه أراد 
، بمظـاهر التـرفنبـي البـد أن يتحلـى ا منـه أن الون على موسـى بمظـاهر التـرف، ظًنـثم استعلى فرع

أو جــاء معــه المالئكــة   نبوتــه،ا فــي أســاور الــذهب إن كــان صــادقً رب موســى عليــه هــّال ألقــى :فقــال
ا، يعينونه على مهمته، ويشهدون له بالنبوة، فـأوهم قومـه أن الرسـل متتابعين متقاربين إن كان صادقً 

 وان، ففرعـون بكالمـه هـذاالـذين يكونـون مـدججين بـالحراس واألعـ لملـوكا ال بد أن يكونوا علـى هيئـة
ما أمرهم بـه، وكـّذبوا موسـى، ، ودعاهم إلى الضاللة، فاستجابوا له، وأطاعوه فيأتباعهاستهان بعقول 

  .كانوا خارجين عن طاعة اهللا تعالىف
ثم بعد ذلك لم يبـق لهـم إال العقـاب واالنتقـام، حيـث أنهـم أغـضبوا اهللا أشـد الغـضب، فـأغرقهم جميًعـا 

م اهللا بالمــاء ليناســب مــا تفــاخر بــه فرعــون مــن جريــان األنهــار مــن تحــت ملكــه، فــي البحــر، فــأهلكه
  )٢(.فجعل اهللا فرعون وقومه وما حل بهم من العذاب عبرًة وعظًة لمن سيأتي بعدهم من األمم

                                       
  ).١٣٥-١٣٣: (سورة األعراف (1)
  ).١٦٨-٢٥/١٦٦ (- وهبة الزحيلي-التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج: انظر (2)



 ١٠٤

  .في آخر الزمان ����نزول عيسى : المطلب الثاني
ــ�يعتقــد اليهــود والنــصارى أن عيــسى      رآن هــذا اإلعتقــاد الباطــل،  قــد صــلب وقتــل، وقــد رد الق

��p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a﴿: حيث قال اهللا عز وجل �̀�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀
��������������~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q��������������~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q��������������~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q��������������~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�������������(�)�*�+�,�-�.�/�(�)�*�+�,�-�.�/�(�)�*�+�,�-�.�/�(�)�*�+�,�-�.�/

0000﴾)١(.  
 وزعمـــوا أنـــه مـــات  وطـــالبوا بدمـــهحملـــوه عليـــه قـــد كفـــر بـــاهللا، لهـــذا �يزعمـــون أن عيـــسى فـــاليهود 

المـوت علـى الــصليب يـستلزم اللعنـة، وأمــا النـصارى فيعتقـدون أن عيــسى مـصلوًبا، وهـم يعتقــدون أن 
  )٢(.، وهي األكل من الشجرة� صلب فداًء للبشر، لتخليصهم من خطيئة أبوهم آدم �

، أمـا نحـن المـسلمون فإننـا نعتقـد اعتقـاًدا جازًمـا أن �هذه هي عقيدة اليهود والنصارى في عيـسى 
ة الــسابقة، وأن الــذي قتلــه اليهــود إنمــا هــو شــبيٌه بعيــسى  لــم يــصلب ولــم يقتــل بــنص اآليــ�عيــسى 

 اليهـود الـذين ُعرفـوا بقـتلهم لألنبيـاء  قد رفعـه اهللا إليـه، ونجـاه مـن مكـر�، فعقيدتنا أن عيسى �
نزل ويقتـل ، فيوالمرسلين، وأنه ينزل في آخر الزمان، ونزوله يعتبر عالمة من عالمات قرب الساعة

  .المسيح الدجال
��A��A��A��A﴿: عـز وجـل فـي سـورة الزخـرف ثابٌت بـالقرآن والـسنة، فمـن القـرآن قـول اهللا � ونزول عيسى

L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�BL�K�J�I�H�G�F�E�D�C�BL�K�J�I�H�G�F�E�D�C�BL�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B﴾.  
 ممــا ُيْعَلــم بــه قيــام الــساعة لكونــه شــرًطا مــن �فمعنــى اآليــة أن اهللا تعــالى قــد جعــل نــزول عيــسى 

  )٣(.أشراطها
حيــث ، �ة بــن أســيد الغفــاري ث حذيفــحــدي ، منهــا مــن الــسنة النبويــة أحاديــٌث كثيــرةٌ ودل علــى نزولــه

ِإنَهـا : " َنـْذُكُر الـساَعَة، َقـالَ :  َقـاُلواَمـا تَـَذاَكُروَن؟: ، َفَقالَ َوَنْحُن َنَتَذاَكرُ َعَلْيَنا  ����اطَلَع النِبي   ":قـال
اَل، َوالدابـَة، َوُطلُـوَع الـشْمِس ِمـْن - َفـَذَكرَ -َلَها َعـْشَر آَيـاٍت َلْن َتُقوَم َحتى َتَرْوَن َقبْ  جَخاَن، َوالـدالـد 

َخْسٌف ِباْلَمْشِرِق، َوَخْسٌف : ، َوَيَأُجوَج َوَمْأُجوَج َوَثَالَثَة ُخُسوفٍ ����َمْغِرِبَها، َوُنُزوَل ِعيَسى اْبِن َمْرَيَم 
  .)٤( "ِة اْلَعَرِب، َوآِخُر َذِلَك َناٌر َتْخُرُج ِمَن اْلَيَمِن، َتْطُرُد الناَس ِإَلى َمْحَشرِِهمْ ِباْلَمْغِرِب، َوَخْسٌف ِبَجِزيرَ 
 يكــون المــسيح الــدجال قــد نــشر الفــساد فــي األرض، وفــتن النــاس، وادعــى �وقبــل نــزول عيــسى 

نــزول  عــز وجــل بصــرونه، فحينهــا يــأذن اهللالربوبيــة، فيــؤمن بــه ســبعون ألًفــا مــن اليهــود يتبعونــه وينا

                                       
  ).١٥٨-١٥٧: (رة النساءسو  (1)
ـــة والنـــصرانية: انظـــر(2)  ـــان اليهودي ـــز الخلـــف-دراســـات فـــي األدي ـــد العزي ـــن عب ـــسلف- ســـعود ب ـــة أضـــواء ال  - مكتب

   .٣٠٤ص -م٢٠٠٤، هـ١٤٢٥ -٤ط  -الرياض، المملكة العربية السعودية
  ).٤/٦٤٣( -لشوكانيا -فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير:  انظر(3)
 -٢٩٠١ حــديث رقــم - بــاب فــي اآليــات التــي تكــون قبــل الــساعة- كتــاب الفــتن وأشــراط الــساعة-صــحيح مــسلم (4)
)٤/٢٢٢٥.(  



 ١٠٥

 � إلى األرض ليقتل الدجال، وقد ُذكر ذلـك فـي حـديٍث طويـٍل رواه النـواس بـن سـمعان �ى سعي
، َفَيْنـِزُل  ِإْذ َبَعـَث اُهللا اْلَمـِسيَح اْبـَن َمـْرَيمَ ]أي الـدجال [َفَبْيَنَمـا ُهـَو َكـَذِلكَ  : "، وجاء فيه�عن النبي 

، َواِضًعا َكفْيِه َعَلى َأْجِنَحـِة َمَلَكـْيِن، ِإَذا َطْأَطـَأ )١(ِعْنَد اْلَمَناَرِة اْلَبْيَضاِء َشْرِقي ِدَمْشَق، َبْيَن َمْهُروَدَتْينِ 
اللْؤُلِؤ، َفـَال َيِحـل ِلَكـاِفٍر َيِجـُد ِريـَح َنَفـِسِه ِإال َمـاَت، َوَنَفـُسُه رَْأَسُه َقَطَر، َوإَِذا َرَفَعُه َتَحدَر ِمْنُه ُجَماٌن كَ 

َيْنَتِهي َحْيُث َيْنَتِهي َطْرُفُه، َفَيْطُلُبُه َحتى ُيْدِرَكُه ِبَباِب ُلد، َفَيْقُتُلُه، ُثم َيْأِتي ِعيـَسى اْبـَن َمـْرَيَم َقـْوٌم َقـْد 
  )٢( ".َيْمَسُح َعْن ُوُجوِهِهْم َوُيَحدُثُهْم ِبَدَرَجاِتِهْم ِفي اْلَجنةِ َعَصَمُهُم اُهللا ِمْنُه، فَ 

 ومالقاتـه للـدجال، � أخبـر عـن نـزول عيـسى � أن الرسول �وجاء في الحديث عن أبي هريرة 
ْنـَذاَب َحتـى ، َذاَب َكمَ ]أي الدجال [َفِإَذا َرآُه َعُدو اهللاِ : " ثم قال ا َيُذوُب اْلِمْلُح ِفي اْلَماِء، َفَلـْو َتَرَكـُه َال

  )٣( "َيْهِلَك، َوَلِكْن َيْقُتُلُه اُهللا ِبَيِدِه، َفُيِريِهْم َدَمُه ِفي َحْرَبِته
 إذا  خاصـــةً  أن اهللا أعطـــى ِلـــَنَفس عيـــسى رائحـــةً ؛� عنـــد رؤيتـــه لعيــسى والــسر فـــي ذوبـــان الـــدجال

 تركه لذاب ومـات لوحـده، ولكنـه لـم يتركـه ألن الـدجال �ولو أن عيسى ، منهاوجدها الكافر مات 
كان كاألسطورة عنـد النـاس، وقـد فتـنهم فتنـًة عظيمـًة، والكثيـر مـنهم اعتقـد أنـه هـو الـرب، فـإذا شـاهد 

  )٤(.الناس قتله وموته استيقنوا أنه ضعيٌف مغلوٌب على أمره وأن دعواه كانت زورًا وكذباً 
  

يـــأجوج  خـــروج فـــي زمانـــه وهـــي علـــى الـــدجال وفتنتـــه، تظهـــر فتنـــٌة عظيمـــٌة �ى بعـــد قـــضاء عيـــس
��z�y�x�w�v�u�t�s��z�y�x�w�v�u�t�s��z�y�x�w�v�u�t�s��z�y�x�w�v�u�t�s﴿: حيـــث يـــأذن اهللا بخـــروجهم، قـــال ســـبحانه، ومـــأجوج

������¹﴿: ، كمـــا قـــال اهللا عـــز وجـــل، فيفـــسدون فـــي األرض فـــساًدا كبيـــًرا)٥(﴾}�|}�|}�|}�| �̧¶���¹� �̧¶���¹� �̧¶���¹� �̧¶��

¾�½�¼�»�º¾�½�¼�»�º¾�½�¼�»�º¾�½�¼�»�º﴾)حتــى عيــسى ، ويفتنــون النــاس، وال يــستطيع أحــٌد أن يقــف لــصدهم)٦ ،
نفــسه، فيــوحي إليــه ربــه أن يــصعد هــو ومــن معــه مــن المــؤمنين إلــى الجبــل ليحتمــوا بــه، ثــم يتــضرع 
عيـــسى والمؤمنـــون إلـــى اهللا أن يهلـــك يـــأجوج ومـــأجوج، فيـــستجيب اهللا لهـــم، فيموتـــوا جميًعـــا وتـــستريح 

لنـواس بـن  فـي حـديث اذلـك مفـصالً وقـد جـاء  ركـة األرض جميًعـا،باألرض من شرهم، وبعدها تعم ال
                                       

ـــأي : معنـــى مهـــرودتين (1) ـــوبين مـــصبوغين ِب ـــم بِ سٍ رْ وَ ث ـــعْ زَ  ث ـــن : انظـــر، انرَ َف المنهـــاج شـــرح صـــحيح مـــسلم ب
  ).١٨/٦٧ (- النووي-الحجاج
 -٢٩٣٧ حــــديث رقــــم - بــــاب ذكـــر الــــدجال وصـــفته ومــــا معـــه-أشـــراط الــــساعة كتـــاب الفــــتن و -صـــحيح مــــسلم (2)
)٤/٢٢٥٠.(  

 بــاب فــي فــتح القــسطنطينية وخــروج الــدجال ونــزول عيــسى ابــن - كتــاب الفــتن وأشــراط الــساعة-صــحيح مــسلم (3)
  ). ٤/٢٢٢١ (-٢٨٩٧ حديث رقم -مريم
 مكتبـــة الفـــالح، -شر والتوزيـــع، األردن دار النفـــائس للنـــ- عمـــر بـــن ســـليمان األشـــقر-القيامـــة الـــصغرى :انظـــر(4) 

  ).٢٦٤ -٢٦٣ص( -م١٩٩١ -هـ١٤١١ -٤ط  -الكويت
   .٩٦: سورة األنبياء (5)
   .٩٤: سورة الكهف (6)



 ١٠٦

أي مــن  [ اُهللا ِمْنــهُ ثُــم َيــْأِتي ِعيــَسى اْبــَن َمــْرَيَم َقــْوٌم َقــْد َعــَصَمُهمُ : " � حيــث قــال النبـي �سـمعان 
 اْلَجنـِة، َفَبْيَنَمـا ُهـَو َكـَذِلَك ِإْذ َأْوَحـى اُهللا ِإَلـى ، َفَيْمَسُح َعْن ُوُجوِهِهْم َوُيَحـدُثُهْم ِبـَدَرَجاِتِهْم ِفـي]الدجال
ْز ِعَبـاِدي ِإَلـى الطـورِ : ِعيَسى ي َقْد َأْخَرْجـُت ِعَبـاًدا ِلـي، َال َيـَداِن ِألََحـٍد ِبِقتَـاِلِهْم، َفَحـرَوَيْبَعـُث اُهللا ،ِإن 

، َفَيُمر َأَواِئُلُهـْم َعَلـى ُبَحْيـَرِة َطَبِريـَة َفَيـْشَرُبوَن َمـا ِفيَهـا، َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج، َوُهْم ِمْن ُكل َحَدٍب َيْنِسُلونَ 
َلَقـْد َكـاَن ِبَهـِذِه َمـرًة َمـاٌء، َوُيْحـَصُر َنِبـي اِهللا ِعيـَسى َوَأْصـَحاُبُه، َحتـى َيُكـوَن : َوَيُمر آِخُرُهْم َفَيُقولُـونَ 

 ِماَئِة ِديَناٍر ِألََحـِدُكُم اْلَيـْوَم، َفَيْرَغـُب َنِبـي اِهللا ِعيـَسى َوَأْصـَحاُبُه، َفُيْرِسـُل رَْأُس الثْوِر ِألََحِدِهْم َخْيرًا ِمنْ 
اُهللا َعَلــْيِهُم النَغــَف ِفــي ِرَقــاِبِهْم، َفُيــْصِبُحوَن َفْرَســى َكَمــْوِت َنْفــٍس َواِحــَدٍة، ثُــم َيْهــِبُط َنِبــي اِهللا ِعيــَسى 

ِض، َفَال َيِجـُدوَن ِفـي اْألَْرِض َمْوِضـَع ِشـْبٍر ِإال َمـَألَُه َزَهُمُهـْم َوَنْتـُنُهْم، َفَيْرَغـُب َنِبـي َوَأْصَحاُبُه ِإَلى اْألَرْ 
اِهللا ِعيَسى َوَأْصَحاُبُه ِإَلى اِهللا، َفُيْرِسُل اُهللا َطْيرًا َكَأْعَناِق اْلُبْخِت َفـَتْحِمُلُهْم َفَتْطـَرُحُهْم َحْيـُث َشـاَء اُهللا، 

ِسُل اُهللا َمَطـرًا َال َيُكـن ِمْنـُه َبْيـُت َمـَدٍر َوَال َوَبـٍر، َفَيْغـِسُل اْألَْرَض َحتـى َيْتُرَكَهـا َكالزَلَفـِة، ثُـم ُيَقـاُل ُثم ُيرْ 
ــْألَْرضِ  ــْسَتظِ : ِل ــِة، َوَي ــَن الرماَن ــَصاَبُة ِم ــُل اْلِع ــٍذ تَْأُك ــِك، َفَيْوَمِئ ــِك، َوُردي َبَرَكَت ــي َثَمَرَت ــا، َأْنِبِت لوَن ِبِقْحِفَه

ِبـِل َلَتْكِفـي اْلِفَئـاَم ِمـَن النـاِس، َواللْقَحـَة ِمـَن اْلَبَقـِر َلَتْكِفـي  َوُيَباَرُك ِفي الرْسِل، َحتى َأن اللْقَحَة ِمـَن اإلِْ
ْيَنَمـا ُهـْم َكـَذِلَك ِإْذ َبَعـَث اُهللا ِريًحـا اْلَقِبيَلَة ِمَن الناِس َواللْقَحَة ِمَن اْلَغَنِم َلَتْكِفـي اْلَفِخـَذ ِمـَن النـاِس، َفبَ 

َطيَبًة، َفتَْأُخُذُهْم َتْحَت آَباِطِهْم، َفَتْقِبُض ُروَح ُكل ُمْؤِمٍن َوُكل ُمْسِلٍم، َوَيْبَقى ِشرَاُر النـاِس، َيَتَهـاَرُجوَن 
  )١( ".ِفيَها َتَهاُرَج اْلُحُمِر، َفَعَلْيِهْم َتُقوُم الساَعةُ 

  
ل من أجلها، وهي تحكيم شريعة زِ نْ للمهمة الكبرى التي أُ  � يتفرغ عيسى  هالك يأجوج ومأجوجبعد

، ويـضع الجزيــة فـال يقبـل مـن النــاس إال اإلسـالم، والقـضاء علـى المبـادئ الــضالة، واألديـان المحرفـة
ِسي ِبَيـِدِه، َوالـِذي َنْفـ: " �قـال رسـول اهللا :  قـال� فقد جاء في الحديث عن أبـي هريـرة ،)٢(االسالم

ِليَب، َوَيْقتُـَل الِخْنِزيـَر، َوَيـَضَع الِجْزَيـَة، َلُيوِشَكن َأْن َيْنـِزَل ِفـيُكْم اْبـُن َمـْرَيَم َحَكًمـا َعـْدًال، َفَيْكـِسَر الـص 
  )٣(. "الَماُل َحتى َال َيْقَبَلُه َأَحٌد، َحتى َتُكوَن السْجَدُة الَواِحَدُة َخْيرًا ِمَن الدْنَيا َوَما ِفيَهاَوَيِفيَض 

َوُيْهِلـُك اللـُه : "  حيث قـال�وهذا ما وضحه النبي  في األرض أربعون سنة، �ومدة بقاء عيسى 
اَل، َفَيْمُكـُث ِفــي ]  أي فـي زمـان عيـسى  [ِفـي َزَماِنـهِ  جْسـَالَم، َوُيْهِلـُك اْلَمـِسيَح الـد اْلِمَلـَل ُكلَهــا ِإال اإلِْ

  )٤(."اْألَْرِض َأْرَبِعيَن َسَنًة، ُثم ُيَتَوفى َفُيَصلي َعَلْيِه اْلُمْسِلُموَن 

                                       
   .١٠٥ص: سبق تخريجه (1)
   .٢٦٤ ص- عمر بن سليمان األشقر-القيامة الصغرى: انظر (2)
 -٣٤٤٨ حــديث رقــم - مــريم عليهمــا الــسالم بــاب نــزول عيــسى ابــن- كتــاب أحاديــث األنبيــاء-صــحيح البخــاري (3)
 حـديث رقـم -� باب نزول عيسى ابن مريم حاكًمـأ بـشريعة نبينـا محمـد - كتاب اإليمان-وصحيح مسلم، )٤/١٦٨(

١/١٣٥ (-١٥٥.(  
 المكتبــة -محمــد محــي الــدين عبــد الحميــد:  تحقيــق- أبــوداود ســليمان بــن األشــعث السجــستاني-ســنن أبــي داود (4)

والحـديث صـحيٌح ، )٤/١١٧ (-٤٣٢٤ حـديث رقـم - باب خروج الـدجال- كتاب المالحم-بيروت صيدا، -العصرية



 ١٠٧

، فقد ذكـر العلمـاء عـدة أقـواٍل فـي ذلـك، اء دون غيره من األنبي�أما الحكمة من نزول عيسى     
  )١(:منها
الــرد علــى اليهــود الــذين زعمــوا أنهــم قتلــوه، فبــين اهللا تعــالى كــذبهم وأنــه هــو الــذي يقــتلهم ويقتــل _ ١

  .الدجال معهم
  .نزوله لدنو أجله ليدفن في األرض؛ إذ ليس لمخلوٍق من التراب أن يموت في غيرها_ ٢
 وأمتـــه أن يجعلـــه مـــنهم؛ فاســـتجاب اهللا � لمـــا رأى صـــفة محمـــد  دعـــا اهللا�وقيـــل إن عيـــسى _ ٣

  .دعاءه وأبقاه حتى ينزل في آخر الزمان مجدًدا ألمر اإلسالم فيوافق خروج الدجال فيقتله
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                                                                
 -١ ط - الريـاض- مكتبـة المعـارف للنـشر والتوزيـع-صـحيح سـنن أبـي داود:  انظـر-كما حكم عليـه الـشيخ األلبـاني

  ).٣/٣٢ (-م١٩٩٨هـ، ١٤١٩
التــذكرة بــأحوال المــوتى وأمــور ، و )٦/٤٩٣ (- ابــن حجــر العــسقالني-فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري: انظــر (1)

 مكتبـة -الـصادق بـن محمـد بـن إبـراهيم: تحقيـق ودراسـة -س الـدين القرطبـي أبو عبد اهللا محمد بن أحمد شم-اآلخرة
  ).١٣٠٤ -١٣٠٢ص( -هـ١٤٢٥، ١ط  -دار المنهاج للنشر والتوزيع، الرياض



 ١٠٨

  
  
  
  
  
  

  المبحث الخامس                  
  

   بقية المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف  
  
  

  : مطالبوفيه ثالثة
  . للرسالة����اعتراض المشركين على اهللا في اختيار محمد : األولالمطلب 
  .����اختالف أهل الكتاب في شأن عيسى : الثانيالمطلب 
  .����الرد على النصارى بزعمهم ألوهية عيسى : الثالثالمطلب 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٠٩

  .بقية المسائل المتعلقة بالنبوات في سورة الزخرف: المبحث الخامس
  . للرسالة����اعتراض المشركين على اهللا في اختيار محمد : األولالمطلب 

©�©�©�©�������������������¡�¢�£�¤�¥�¦�§̈�������¡�¢�£�¤�¥�¦�§̈�������¡�¢�£�¤�¥�¦�§̈�������¡�¢�£�¤�¥�¦�§̈��﴿: قــال اهللا عــز وجــل فــي ســورة الزخــرف    
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,�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À,�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À,�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À,�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À﴾.  
 � محمـًدا هيخبر اهللا تعالى في هذه اآليات عن إعتراض مشركي قـريٍش علـى اهللا بـسبب إختيـار     

ـــالوا،  عليـــهللرســـالة ونـــزول القـــرآن ن منـــصب الرســـالة منـــصٌب شـــريٌف، وال يليـــق إال برجـــٍل إ: فهـــم ق
جعلــوا معيــار الــشرف هــو كثــرة المــال والجــاه، وهــذا ال ينطبــق شــريٍف، وقــد صــدقوا فــي ذلــك إال أنهــم 

ثيـر المـال مـن إحـدى ، وٕانمـا يليـق هـذا المنـصب برجـٍل عظـيٍم كالرسـالة بـهعلى محمٍد، فـإًذا ال تليـق 
 الطــائف عــروة بــن برجــلالقــريتين مكــة والطــائف، وقيــل أنهــم قــصدوا برجــل مكــة الوليــد بــن المغيــرة، و 

مسعوٍد الثقفي، فأنكر اهللا على هؤالء الجهال وتعجب من إعراضهم، فكيف يكونوا هم المدبرين ألمر 
مور الدنيا من القوة والضعف والغنـى ثم ضرب اهللا مثاًال أنه قد أوقع التفاوت بين الناس في أ ؟النبوة

والفقر والعلم والجهل وغيرها، وفائدة هذا التفاوت هـو خدمـة النـاس لبعـضهم الـبعض، وأن يكـون كـٌل 
 حكمنــا فــي تــراض علــىإن النــاس قــد عجــزوا عــن اإلع: مــنهم مــسخٌر لآلخــر، وكــأن اهللا تعــالى يقــول

اض على حكمنا وقضائنا فـي تخـصيص العبـاد أحوال الدنيا مع قلتها ودناءتها، فكيف يمكنهم اإلعتر 
ثــم قــرر اهللا عــز وجــل أنــه إذا خــص عبــًدا واختــاره بنــوع فــضٍل ورحمــٍة فــي  ؟بمنــصب النبــوة والرســالة

 مــن الــدنيا ومــا فيهــا، ألن الــدنيا ومــا فيهــا البــد أن يفنــى وينقــضي، أمــا الــدين، فــإن هــذه الرحمــة خيــرٌ 
  )١(.فضل اهللا ورحمته فإنها تبقى أبد اآلباد

  
  .����اختالف أهل الكتاب في شأن عيسى : الثانيالمطلب 

لـوٌم قـد حـاربوه  إلى بني اسرائيل، اختلفوا في شأنه، فاليهود كمـا هـو مع�لما أرسل اهللا عيسى     
 مـريم بهتاًنـا عظيًمـا، وظنـوا أنهـم صـلبوه وقتلـوه، ن أمـهوقـالوا عـهموه أنه ابن زًنـا، واتدعوته، وصدوا 

فمـنهم مـن قـال إنـه ، وانقـسموا فـي ذلـك فرًقـا وأحزاًبـا، �اختلفوا فـي شـأن عيـسى أما النصارى فقد و 
رسوٌل من عند اهللا، ومنهم من زعم أنه هو اهللا، ومنهم من قال إنه ابن اهللا، ومنهم من قال إنه ثالث 

 قد دعاهم إلى عبادة اهللا وحده، وأخبرهم أن الرب واحٌد، ولكنهم زاغوا عن �ثالثة، مع أن عيسى 
  .قصروا في شأنه، وفرط اليهود و �وا في عيسى فأفرط النصارى وغللصراط المستقيم، ا

�_��﴿: قــال اهللا عــز وجــل فــي ســورة الزخــرف     �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V
�g�f�e�d�c�b�a�`�g�f�e�d�c�b�a�`�g�f�e�d�c�b�a�`�g�f�e�d�c�b�a�`����s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�i��������������t�t�t�t

                                       
  ).٢٧/٦٣٠ (- فخر الدين الرازي-مفاتيح الغيب:  انظر(1)



 ١١٠

����~�}�|�{�z�y�x�w�v�u����~�}�|�{�z�y�x�w�v�u����~�}�|�{�z�y�x�w�v�u����~�}�|�{�z�y�x�w�v�u��﴾ وقـــــال ســـــبحانه فـــــي موضـــــٍع آخـــــر مـــــن ،

ــــــــه �©���ª¡�¢�£�¤�¥�¦���¡�¢�£�¤�¥�¦���¡�¢�£�¤�¥�¦���¡�¢�£�¤�¥�¦�����﴿: كتاب �̈§ª�©� �̈§ª�©� �̈§ª�©� �̈§������������� �̧¶�!� �́³�²�±�°�'�®�¬�«� �̧¶�!� �́³�²�±�°�'�®�¬�«� �̧¶�!� �́³�²�±�°�'�®�¬�«� �̧¶�!� �́³�²�±�°�'�®�¬�«
¿�¾�½�¼�»�º�¹¿�¾�½�¼�»�º�¹¿�¾�½�¼�»�º�¹¿�¾�½�¼�»�º�¹������������2�3�4�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À2�3�4�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À2�3�4�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À2�3�4�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À���������������	�
���	�
���	�
���	�
��������������������

������������������������������������������������﴾)١(.  
  

هــم اليهــود  المفــسرون فــي تفــسيرهم لآليــات الــسابقة؛ أن المقــصود بهــذه األحــزاب  بعــضلقــد ذكــر    
 تحزبـوا ؛ فـإنهم قـدسهم النـصارى أنفـأن المقصود بـاألحزاب هـم: والنصارى، وقال آخرون وهم األكثر

 من  ابن مريم، انتخبت بنو إسرائيل أربعةً  عيسىلما ُرفع، فقد ُذِكَر أنه �واختلفوا في شأن عيسى 
هو اهللا هبط إلى األرض، فخلق ما خلق، وأحيا مـا : ما تقول في عيسى؟ قال: فقهائهم، فقالوا لألّول

ـــَسمون باليعقوبيـــة وهـــم، النـــاسجماعـــٌة مـــن أحيـــا، ثـــم َصـــِعد إلـــى الـــسماء، فتابعـــه علـــى ذلـــك   مـــن ُي
هـو : قـالفما تقول في عيـسى؟ : قالوا للثانيو ، نشهد أنك كاذبٌ :  الثالثة اآلخرون لهقالف؛ ىالنصار 

ـــسطورية مـــن النـــصارىوهـــم مـــن النـــاس، جماعـــةٌ ذلـــك ابـــن اهللا، فتابعـــه علـــى  ـــهقـــالف؛  الن  االثنـــان  ل
، ، واهللا إلـهٌ ، وأمـه إلـهٌ هو إلـهٌ : قالفا تقول في عيسى؟ م: قالوا للثالث ثم ، نشهد أنك كاذبٌ : اآلخران

:  الرابــع لــه النــصارى، فقــالوهــم أيــًضا مــناإلســرائيلية ب وســموا مــن النــاس، لــك جماعــةٌ عــه علــى ذفتاب
فوقعـــت الخـــصومة بيـــنهم ؛ هـــو كلمـــة اهللا وروحـــهو  عبـــد اهللا ورســـوله، فـــإن عيـــسى، أشـــهد أنـــك كـــاذبٌ 

، وأن اهللا تبـــارك  الطعـــاميأكـــل تعلمـــون أن عيـــسى كـــان أالُدكم اهللا أنـــش: ال المـــرء المـــسلم، فقـــجميًعـــا
اللهّم :  كان ينام؟ قالواهل تعلمون أن عيسى :  لهم قال ثماللهّم نعم،: قالواف ، الطعامأكلال ي: وتعالى

مـسلمون، فـأنزل  وأصـيب ال اليعقوبية ظهرت يومئذٍ ، وقيل أناثم اقتتلوا جميعً ؛ نعم، فخصمهم المسلم
ـــــــــــــك اهللا فـــــــــــــ ـــــــــــــهي ذل �©��ª»�¬�®���°��﴿ :قول �̈§�¦�¥�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥

�̧¶��� �́³�²�±�̧¶��� �́³�²�±�̧¶��� �́³�²�±�̧¶��� �́³�²�±﴾)٣(.)٢(  
  
  
  
  
  

                                       
  ).٣٧ -٣٤: (سورة مريم (1)
   .٢١: سورة آل عمران (2)
، وروح المعــاني فــي تفــسير القــرآن العظــيم والــسبع )١٨/١٩٨ (- الطبــري-جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن: انظــر (3)

  ).٤١١ -٨/٤١٠ (- األلوسي-المثاني



 ١١١

  .���� الرد على النصارى بزعمهم ألوهية عيسى :الثالثالمطلب 
، حيـث قـال � إلى اعتقاد النـصارى بألوهيـة عيـسى  في موضٍع آخرلقد أشارت سورة الزخرف    

�©��o�®�¬�«�ª°�﴿ :� مخاطًبــا نبيــه محمــًدا اهللا عــز وجــل �̈§�¦°�o�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦°�o�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦°�o�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�������������±�±�±�±
Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶���´�³�²Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶���´�³�²Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶���´�³�²Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶���´�³�²﴾.  

 حيـث أن اهللا تعـالىهذه اآليات تدل تعنت قريٍش، وٕاصرارهم على الكفر والمجادلـة والمخاصـمة،     
 وكـذلك كـان حـال عيـسى، ، فقـد ُخِلـق آدم مـن غيـر أبٍ �ه عيسى في خلقه وٕانشائه إيـاه بـآدم شب ،

 مـــا يريـــد محمـــٌد منـــا إال أن نعبـــده كمـــا عبـــدت :فلمـــا ســـمعت قـــريٌش بـــذلك إذا بهـــم يـــضجون، وقـــالوا
  .النصارى عيسى، فأخبر اهللا نبيه أنهم ما قالوا ذلك له إال جدًال 

َبْعـَرىأن هذه اآليات كان لها سبٌب لنزولها؛وقيل  قبـل  وهي المناظرة التي وقعت بين عبد اهللا بـن الز 
����﴿:  نـزل قـول اهللا تعـالى، فحينمـا �فـي شـأن عيـسى � والنبـي إسـالمه�������������������������

ـــك، : قالـــت قـــريٌش ، )١(﴾���������������������������������������������������� إن محمـــًدا يـــشتم آلهتنـــا وســـاءهم ذل
َبْعــَرى وأخبــروه بهــذه اآليــة، فقــال لــو حــضرته لــرددت عليــه، فقــالوافــذهبوا إلــى ا ومــا تقــول لــه؟ : بــن الز

 هـذا عيـسى تعبـده النـصارى، وعزيـٌر تعبـده اليهـود، هـل همـا مـن حـصب جهـنم؟ فلمـا: أقول له: فقال
َبْعـَرى قـد أفحـم النبـي اسمع قوم قريٍش بذلك؛ إذا بهم يـضجون فرًحـا، وظنـوا أن  فـأنزل اهللا �بـن الز ،

��º�¹«�¼�﴿: قوله �̧¶��� �́³¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³¼�»�º�¹� �̧¶��� :  ونزلت هذه اآلية من سـورة الزخـرف)٢(﴾³́�
﴿����°�o�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦°�o�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦°�o�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦°�o�®�¬�«�ª�©� ������������﴿: ولــــو تأمــــل أهــــل قــــريٍش قولــــه تعــــالى، ﴾����¦�§̈�

ومــا تعبــدون، ولــم : واللغــة، حيــث أن اهللا قــال لمــا اعترضــوا عليهــا، فهــم أهــل الفــصاحة ﴾
تفيـد أن اهللا إنمـا أراد األصـنام ونحوهـا ممـا ال يعقـل، ولـم يـرد عيـسى  )ما ( ومن تعبدون، فإن : يقل
 وال عزيًرا وال المالئكة، وٕان كانوا معبودين، فقريش ما أرادت بذلك إال الجدل والمخاصـمة للنبـي �
  )٣(.م على ضاللهعالمٌة ودليلٌ  وذلك ،�
َمــا َضــل َقــْوٌم َبْعــَد ُهــًدى َكــاُنوا : " �قــال رســول اهللا :  قــال�  أمامــة جــاء فــي الحــديث عــن أبــيوقــد
 ﴾¸�����Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹﴿ :َيــةَ َهــِذِه اآل ����، ثُــم َتــَال َرُســوُل اللــِه َلْيــِه ِإال ُأوتُــوا الَجــَدلَ عَ 
  )٤(."] ٥٨: الزخرف[

                                       
   .٩٨: سورة األنبياء (1)
   .١٠١: سورة األنبياء (2)
 - القرطبـــي-، والجـــامع ألحكـــام القـــرآن)٦٢٩ -٢١/٦٢٤ (- الطبـــري- القـــرآنجـــامع البيـــان فـــي تأويـــل: انظـــر (3)
  ).٧/٢٣٣ (- ابن كثير-،  وتفسير القرآن العظيم)١٠٤ -١٦/١٠٢(

، وقــال عنــه )٥/٣٧٨ (-٣٢٥٣ حــديث رقــم -  بــاب ومــن ســورة الزخــرف- أبــواب تفــسير القــرآن-ســنن الترمــذي (4)
 -١٤١ حــديث رقــم -صــحيح الترغيـب والترهيــب: أللبـاني، انظــرحــديٌث حــسٌن صـحيٌح، وقــد حــسنه الــشيخ ا: الترمـذي

)١/٣٣.(  



 ١١٢

���������Æ�Å�Ä�Ã�����Æ�Å�Ä�Ã�����Æ�Å�Ä�Ã�����Æ�Å�Ä�Ã﴿: ، فقـــال فـــي ســـورة الزخـــرف� عـــز وجـــل حقيقـــة عيـــسى ثـــم وضـــح اهللا
������������������������������������﴾.  

أنعـم اهللا عليـه بـالنبوة والرسـالة، وجعلـه آيـًة وعبـرًة لبنــي أي أن عيـسى مـا هـو إال عبـٌد مـن عبـاد اهللا، 
 ولـد مـن غيـر أٍب، وقـد آتـاه اهللا � عز وجـل، حيـث أن عيـسى اسرائيل يستدلون بها على قدرة اهللا

األسقام كلهـا مـا لـم يجعـل الشفاء من إحياء الموتى وٕابراء األكمه واألبرص و : الكثير من اآليات مثل
، وفي هذه اآلية رٌد من اهللا على النصارى الذين زعموا أن عيسى إلٌه أو أنه ابن اهللا، لغيره في زمانه
  )١(. يقولونتعالى اهللا عما

  
ولقد وصف اهللا عز وجل النصارى بالضالل، وذلك في سورة الفاتحة التي يقرؤها المسلم ليل نهـار، 

��b�a﴿:  ســــــــــــــبحانهحيــــــــــــــث قــــــــــــــال �̀_� �̂]�\�[Z�Y�X�W�b�a� �̀_� �̂]�\�[Z�Y�X�W�b�a� �̀_� �̂]�\�[Z�Y�X�W�b�a� �̀_� �̂]�\�[Z�Y�X�W

ccccdddd��﴾� الَيُهـوُد َمْغـُضوٌب  : " قـال� عـن النبـي �، وقد جاء في الحديث عن عـدي بـن حـاتٍم
لٌ  َصاَرى ُضال٢(." َعَلْيِهْم َوالن(  

  
  وزعمهم أن عيسى إله،وٕان من أعظم الضالل الذي وقع فيه النصارى؛ ضاللهم في باب التوحيد، 

أنطقه صبًيا  منذ أن كان في المهد � ضلوا الطريق وانحرفوا عن منهج نبيهم عيسى، فإنه فهم قد
، فأثبــــت لنفــــسه العبوديــــة هللا عــــز وجــــل، وأن اهللا قــــد )٣(﴾�z�y}�|�{�~�=�>�z�y}�|�{�~�=�>�z�y}�|�{�~�=�>�z�y}�|�{�~�=�>�﴿اهللا فـــــ 

  .فه وجعله نبًيار ش
  

  : في آياٍت كثيرٍة من كتابه، أذكر بعًضا منهاقول النصارى بألوهية المسيحوقد رد اهللا على     
�_�`���e�d�c�b�a﴿:  قال سبحانه- �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�e�d�c�b�a�`�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V

��q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f��q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f��q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f��q�p�o�n�m�l�k�j�i�h�g�f���������z�y�x�w�v�u�t�s�r�z�y�x�w�v�u�t�s�r�z�y�x�w�v�u�t�s�r�z�y�x�w�v�u�t�s�r�����������������{�{�{�{

�6�7�8�9�:�;�<�=�>�?�@�A�B�C�D�E�F�G�H�~�}�|�6�7�8�9�:�;�<�=�>�?�@�A�B�C�D�E�F�G�H�~�}�|�6�7�8�9�:�;�<�=�>�?�@�A�B�C�D�E�F�G�H�~�}�|�6�7�8�9�:�;�<�=�>�?�@�A�B�C�D�E�F�G�H�~�}�|

L�M�NL�M�NL�M�NL�M�NO�O�O�O�﴾)ثم بـين اهللا حقيقـة عيـسى وأمـه، فقـال������������)٤:������������﴿�����§�¦�¥�¤�£�¢�§�¦�¥�¤�£�¢�§�¦�¥�¤�£�¢�§�¦�¥�¤�£�¢

                                       
  ).١٦/١٠٤ (- القرطبي-، والجامع ألحكام القرآن)٢١/٦٢٩ ( - الطبري-جامع البيان في تأويل القرآن: انظر (1)
، وقــد )٥/٢٠٢ (-٢٩٥٤ حــديث رقــم -ومــن ســورة فاتحــة الكتــاب:  بــاب- أبــواب تفــسير القــرآن-ســنن الترمــذي (2)

 -١ ط - الريــــاض- مكتبــــة المعــــارف للنــــشر والتوزيــــع-صــــحيح ســــنن الترمــــذي: ه الــــشيخ األلبــــاني، انظــــرصــــحح
  ).٣/١٨٣ (-م٢٠٠٠ -هـ١٤٢٠
   .٣٠: سورة مريم (3)
  ).٧٣ -٧٢: (سورة المائدة (4)



 ١١٣

³�²�±�°���®�¬�«�ª�©�¨³�²�±�°���®�¬�«�ª�©�¨³�²�±�°���®�¬�«�ª�©�¨³�²�±�°���®�¬�«�ª�©�¨������������������������������������´́́́� �� ������º�¹� �̧¶�X��º�¹� �̧¶�X��º�¹� �̧¶�X��º�¹� �̧¶�X�

¿�¾�½�¼�»¿�¾�½�¼�»¿�¾�½�¼�»¿�¾�½�¼�»��������﴾)١(.  
  
�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l}�|��﴿: وقــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه_ 

�������~�}�������~�}�������~�}�������~�}�������������������� �!�"�#�$�%�&���������������� �!�"�#�$�%�&���������������� �!�"�#�$�%�&���������������� �!�"�#�$�%�&�����������������'�(�)�*�+�,�-�.�'�(�)�*�+�,�-�.�'�(�)�*�+�,�-�.�'�(�)�*�+�,�-�.
�/�0�1�2�/�0�1�2�/�0�1�2�/�0�1�2���������3�3�3�3����������¤�£�¢�¡�8�9���¤�£�¢�¡�8�9���¤�£�¢�¡�8�9���¤�£�¢�¡�8�9���«�ª�©� �̈§�¦�¥��«�ª�©� �̈§�¦�¥��«�ª�©� �̈§�¦�¥��«�ª�©� �̈§�¦�¥��������� �́³�²�±�°�F�®�¬� �́³�²�±�°�F�®�¬� �́³�²�±�°�F�®�¬� �́³�²�±�°�F�®�¬

¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�R¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�R¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�R¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�R﴾)٢(.  
  

، الـذين افتـروا علـى  كتابه رًدا على النـصارى الـضالينوقد نزه اهللا نفسه عن الولد في آياٍت كثيرٍة من
�﴿:  وزعموا أن عيسى ابنه، تعالى اهللا عما يقول الظالمون علًوا كبيًرا، قـال سـبحانهعليه االفتراءات،

£�¢�¡����£�¢�¡����£�¢�¡����£�¢�¡�����������������̈§�¦�¥�¤�̈§�¦�¥�¤�̈§�¦�¥�¤�̈§�¦�¥�¤������������¬�«�ª�©¬�«�ª�©¬�«�ª�©¬�«�ª�©��������®�®�®�®�������������������������°�°�°�°���������
�±�±�±�±����³�²³�²³�²³�²������������¹� �̧¶���´¹� �̧¶���´¹� �̧¶���´¹� �̧¶���´������������¿�¾�½�¼�»�º¿�¾�½�¼�»�º¿�¾�½�¼�»�º¿�¾�½�¼�»�º﴾)وقال سـبحانه)٣ ، :﴿�����������������

¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡��¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡��¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡��¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡��������®�¬�«�ª�©���®�¬�«�ª�©���®�¬�«�ª�©���®�¬�«�ª�©�����������°��°��°��°����������±��±��±��±������������� �̧¶��� �́³�²� �̧¶��� �́³�²� �̧¶��� �́³�²� �̧¶��� �́³�²
½�¼�»�º�¹½�¼�»�º�¹½�¼�»�º�¹½�¼�»�º�¹﴾)٤(.  

  
دين األمة الصليبية، بعد أن بعث اهللا عز وجل محمدًا صلى اهللا   " :- رحمه اهللا-قال ابن القيم    
 علــى معانــدة العقــول والــشرائع، وتــنقص إلــه يٌ  بــل قبلــه بنحــو ثالثمائــة ســنة، مبنــلى عليــه وســلم،تعــا
  . على الحقيقةيٍ ان ال يأخذ بحظه من هذه فليس بنصر يٍ المين ورميه بالعظائم، فكل نصرانالع

ا فيـ  أن الواحـد ثالثـة والثالثـة واحـد؟أفليس هو الدين الذى أسسه أصحاب المجـامع المتالعنـين علـى
  كون هذا مبلغ عقله، ومنتهى علمه؟ا، كيف رضى العاقل أن يعجبً 

حـال، وٕان ضـربوا لـه أترى لم يكن فى هذه األمة من يرجع إلى عقله وفطرته، ويعلم أن هذا عـين المُ 
  )٥(. "ا إال وفيه بيان خطئهم وضاللهم وال شبهً ، فال يذكرون مثاالً ،مثال، واستخرجوا له األشباهاأل
  

                                       
   .٧٥: سورة المائدة (1)
  ).١١٧ -١١٦: (سورة المائدة (2)
  ).٩٢ -٨٨: (سورة مريم (3)
   .٦٨: سورة يونس (4)
 الريــاض، المملكــة العربيــة - مكتبــة المعــارف-محمــد حامــد الفقــي:  تحقيــق-إغاثــة اللهفــان مــن مــصايد الــشيطان(5) 

  ).٢/٢٨٩ (-السعودية



 ١١٤

  :- رحمه اهللا-معتقداتهم، فقالزلزل لقيم قصيدًة رائعًة أفحم فيها النصارى و  ذكر ابن اثم
  

  ُنِريُد َجَواَبُه مِمْن َوَعاهُ             ُعباَد الَمِسيِح َلَنا ُسَؤاٌل أَ                  
  أَماُتوُه َفما هَذا اِإللُه؟          إذا ماَت اِإللُه ِبُصْنع قوٍم                  
  فُبْشَراهْم إذا ناُلوا ِرَضاهُ           َوَهْل أرضاه ما َناُلوُه ِمْنُه؟                  
ُتُهْم ِإًذا أْوَهْت ُقَواهُ           َوإِْن َسِخَط اّلِذى َفَعُلوُه فيه                   َفُقو  
  يٍع َيْسَتِجيُب َلِمْن َدَعاُه؟َسمِ            َوَهْل َبِقى الُوُجوُد ِبَال ِإلٍه                  
  َثَوى َتحَت التَراِب، َوَقْد َعَالهُ         َوَهْل َخَلِت الطَباُق السْبُع َلّما                  
  ُيَدبرَها، َوَقْد ُسِمَرْت َيَداُه؟           َوَهْل َخَلِت اْلَعَواُلِم ِمن ِإلٍه                  
  ِبَنْصِرِهُم، َوَقْد َسِمُعوا ُبكاُه؟         َف َتَخْلِت اَألْمَالُك َعْنُه َوَكيْ                  

  ا قفاه؟إله الحق مشدودً     وكيف أطاقت الخشبات حمل ال                  
  ُيَخاِلَطُه، َوَيْلَحَقُه أَذاُه؟        َوكْيَف َدَنا الَحِديُد ِإَلْيِه َحتى                   
   َوَطالْت َحْيُث َقْد َصَفُعوا َقَفاُه؟          ْيَف َتمْكَنْت َأْيِدى ِعَداُه َوك                 
  َأَم الُمْحيى َلُه َرب ِسَواُه؟         َوَهْل َعاَد الَمِسيُح ِإَلى َحَياٍة                   
   َوَأْعَجُب ِمْنُه َبْطٌن َقْد َحَواهُ             ا َوَيا َعَجبًا ِلَقْبٍر َضم َربً                  
   َلَدى الظُلَماِت ِمْن َحْيٍض ِغَذاهُ          َأَقاَم ُهَناَك ِتْسعًا ِمْن ُشُهوٍر                  
  َضِعيفًا، َفاِتحًا ِللثْدى َفاهُ          َوَشق اْلَفْرَج َمْوُلوًدا َصِغيرًا                   

  ِبَالِزِم َذاَك، َهْل هَذا ِإلُه؟         َوَيْأُكُل، ثم َيْشَرُب، ثم َيْأِتى                   
  َسُيسَأُل ُكلُهْم َعما اْفتَراهُ        َتَعاَلى اُهللا َعْن ِإْفِك النَصاَرى                   
ِليِب، َألى َمْعنى                   اَد الصَأُعب           ُح َمْن َرَماُه؟ُيَعظُم أْو ُيَقب  
  َوٕاْحَراٍق َلُه، َوَلِمْن َبَغاُه؟      َوَهْل َتْقِضى العقوُل ِبَغْيِر َكْسٍر                  
  َوَقْد ُشدْت ِلَتْسِميٍر َيَداهُ            ِإَذا َرِكَب اِإللُه َعَلْيِه ُكْرهًا                   
  َفُدْسُه، ال َتُبْسُه ِإْذ َتَراهُ              َذاَك الَمْرَكُب الَمْلُعوُن َحقافَ                  
  وَتْعُبُدُه؟ َفِإّنَك ِمْن ِعَداهُ            ُيَهاُن َعَلْيِه َرب اْلَخلِق ُطرا                   

  َرب الِعَباِد، َوَقْد َعَالهُ َحَوى          فِإْن َعظْمَتُه ِمْن َأْجِل َأْن َقْد                   
ِليُب، فِإْن َرَأْيَنا                    ْرَنا َسَناهُ          َوَقْد ُفِقَد الصَلُه َشْكًال َتَذك  
م القبِر َرّبَك فى َحَشاُه؟            َفَهّال للقبوِر َسَجْدَت ُطرا                    َلض  
  )١( ِبَداَيُتُه، َوهَذا ُمْنَتهاهُ            الِمسيِح َأِفْق، َفَهَذا  َفَيا َعْبدَ                  

  

                                       
  ).٢٩٢ -٢/٢٩٠ (-إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (1)



 ١١٥

  
  

               
  
  

   الفصل الثالث                 
  

   المسائل المتعلقة بالغيبيات في سورة الزخرف    
  

  :وفيه أربعة مباحث
  .اإليمان بالمالئكة: المبحث األول
  .خراإليمان باليوم اآل: المبحث الثاني
  .اإليمان بالقضاء والقدر: المبحث الثالث
  .اإليمان بوجود الشيطان: المبحث الرابع
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    المبحث األول                
  

    اإليمان بالمالئكة                
  

  :وفيه ستة مطالب
  .تعريف المالئكة: لالمطلب األو

  .معنى اإليمان بالمالئكة: المطلب الثاني
  .عقيدة أهل السنة والجماعة في اإليمان بالمالئكة: مطلب الثالثال

  .االرد على من جعل المالئكة إناثً : المطلب الرابع
  .ذكر مالك خازن النار: المطلب الخامس
  .ثمرات اإليمان بالمالئكة: المطلب السادس

  
  
  
  
  
  
  



 ١١٧

  .اإليمان بالمالئكة: المبحث األول
بهــم، ومــن  أركــان اإليمــان، فــال يتحقــق إيمــان عبــٍد إال باإليمــان يمــان بالمالئكــة ركــٌن مــنإن اإل    

��F�E�D�C�B�F�E�D�C�B�F�E�D�C�B�F�E�D�C�B﴿: ، قـال اهللا عـز وجـلأنكر وجودهم فهو كـافٌر ألنـه بـذلك يـرد الكتـاب والـسنة

R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�GR�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�GR�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�GR�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G������������S�S�S�S�﴾)وقــال ســبحانه)١ ،: 
﴿�����	�
�������������������������	�
�������������������������	�
�������������������������	�
�����، وقــــــــــال ســـــــــــبحانه )٢(﴾����������������


�	��﴿ :أيًضا���~�}�|�	�
���~�}�|�	�
���~�}�|�	�
���~�}�|��������������������������������������������﴾)٣(.  
  فـذكر منهـا اإليمـان بالمالئكـة، عـن ذلـك، لمـا سـأله� أركـان اإليمـان لجبريـل �وقد وضح النبي 

  )٤(." ْوِم اْآلِخِر، َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيرِِه َوَشرهِ ، َواْليَ َأْن ُتْؤِمَن ِباِهللا، َوَمَالِئَكِتِه، َوُكُتِبِه، َوُرُسِلهِ : " فقال له
  

  .تعريف المالئكة: لالمطلب األو
  :تعريف المالئكة لغةً : أوًال 

 ااكن قبلـه، ثـم حـذفت الهمـزة تخفيفًـالمالئكة جمـع َمـْألَك، حيـث نقلـت حركـة الهمـزة فيـه إلـى الـس     
 أصله الَمْلـك بفـتح ثـم سـكون وهـو :وقيل، هي الرسالةو " األلوكة"ك، وهو مشتق من كلمة لَ فصارت مَ 
  )٥(.األخذ بقوة

األوامـر مـن اهللا تعـالى، ينفـذون  الـشرائع و فالمالئكة هم رسل اهللا إلى أهل األرض، فهم الذين يبلغون
���¶��﴿: وهــم أقويــاء أشــداء، كمــا قــال تعــالى �́³�²�±�°���®�¬�«�¶��� �́³�²�±�°���®�¬�«�¶��� �́³�²�±�°���®�¬�«�¶��� �́³�²�±�°���®�¬�«

Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸﴾)٦(.  
  :مالئكة اصطالًحاتعريف ال: ثانًيا
  ومـسكنها الـسموات،، مختلفـةٍ قدرة على التشكل بأشـكالٍ ال أعطيت ، لطيفةٌ  نورانيةٌ أجسامٌ المالئكة     

خلقهــــم اهللا مـــن النــــور لعبادتــــه، فهــــم ال   وصــــفًة وأفعــــاًال، اهللا المكرمــــون، الطــــاهرون ذاتًـــاوهـــم عبــــادُ 
  )٧(. به، ويفعلون ما يأمروناهللا ما أمرهميعصون 

                                       
   .١٧٧: سورة البقرة (1)
   .٢٨٥: سورة البقرة (2)
   .١٣٦: سورة النساء (3)
  . ٩٠ص: سبق تخريجه (4)
 وفــتح البــاري -٩٥٢ ص- الفيروزآبــادي-، والقــاموس المحــيط)١٠/٤٩٦ (- ابــن منظــور-لــسان العــرب: انظــر (5)

  ).٦/٣٠٦ (- ابن حجر العسقالني-شرح صحيح البخاري
   .٦: سورة التحريم (6)
 - ابـــــن حجـــــر العـــــسقالني-، وفـــــتح البـــــاري شـــــرح صـــــحيح البخـــــاري٢٢٩ ص- الجرجـــــاني-التعريفـــــات: انظـــــر (7)
  ).٢/٦٥٦ (- حافظ الحكمي- ومعارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم األصول،)٦/٣٠٦(



 ١١٨

  .معنى اإليمان بالمالئكة:  الثانيالمطلب
  :لقد وضح أهل العلم أن اإليمان بالمالئكة يتضمن أربعة أموٍر؛ وهي    
  .اإليمان الجازم بوجودهم_ ١
  .ومن لم نعلم اسمه نؤمن بهم إجماًال ، �اسمه منهم كجبريل كل من ورد اإليمان ب_ ٢
  . من صفاتهمورداإليمان بما _ ٣
  )١(.ن أعمالهم التي يقومون بها بأمر اهللا تعالىاإليمان بما علمنا م_ ٤

أما اإليمان بوجودهم؛ فنؤمن أنهم عباٌد من عباد اهللا، خلقهم اهللا من نوٍر كما ثبـت ذلـك فـي الحـديث 
، َوُخِلَق اْلَجـان ِمـْن ُخِلَقِت اْلَمَالِئَكُة ِمْن ُنورٍ : " �قال رسول اهللا : عن عائشة رضي اهللا عنها قالت

  )٢( ".َماِرٍج ِمْن َناٍر، َوُخِلَق آَدُم ِمما ُوِصَف َلُكمْ 
 كبيٌر جًدا ال يعلم قدره إال اهللا عز وجل، ومما يدل على كثرة عددهم حديث ونؤمن أن عدد المالئكة

 َأطـِت الـسَماُء، َأْسَمُع َما َال تَـْسَمُعونَ ِإني َأَرى َما َال َتَرْوَن، وَ : " �قال رسول اهللا :  قال�أبي ذٍر 
، وكـذلك يـدل )٣( "َوُحق َلَها َأْن َتِئط َما ِفيَها َمْوِضُع َأْرَبِع َأَصاِبَع ِإال َوَمَلٌك َواِضٌع َجْبَهَتُه َسـاِجًدا ِللـهِ 

، َفَأَتْيــُت َعَلــى ِإْبــرَاِهيَم َفــَسلْمُت َعَلْيــهِ : "  فيــه�علــى كثــرة عــددهم حــديث اإلســراء، حيــث قــال النبــي 
ــالَ  ــَسأَْلتُ : َفَق ــوُر، َف ــُت الَمْعُم ــي الَبْي ــَع ِل ، َفُرِف ــي ــٍن َوَنِب ــَن اْب ــَك ِم ــا ِب ــالَ َمْرَحًب ــَل، َفَق ــُت :  ِجْبِري ــَذا الَبْي َه

  .)٤( "الَمْعُموُر ُيَصلي ِفيِه ُكل َيْوٍم َسْبُعوَن أَْلَف َمَلٍك، ِإَذا َخَرُجوا َلْم َيُعوُدوا ِإَلْيِه آِخَر َما َعَلْيِهمْ 
وأمــا اإليمــان بأســمائهم فنــؤمن بكــل مــن ورد ذكــره فــي الكتــاب والــسنة علــى وجــه التفــصيل، كجبريــل 

  . وكل من لم يرد اسمه فنؤمن بهم إجماًال  ومنكٍر ونكيٍر،وملك الموت،ائيل، وٕاسرافيل، ومالك، وميك
  
  :صفات المالئكة_ 

وأما اإليمان بما ورد من صفاتهم، فنؤمن بكل صفٍة لهم وردت في الكتـاب والـسنة، وصـفاتهم كثيـرٌة؛ 
  :منها
»�¬�®���»�¬�®���»�¬�®���»�¬�®����﴿:  اهللا عــز وجـــلأنهــم مخلوقــاٌت عظيمــٌة، موصــوفون بــالقوة والــشدة، كمــا قــال_ 

�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²�±�°�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²�±�°�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²�±�°�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²�±�°

                                       
 -م٢٠٠٤ -هــــ١٤٢٤  -٤ط  -دار الثريـــا للنـــشر -محمـــد بـــن صـــالح العثيمـــين -شـــرح ثالثـــة األصـــول: انظـــر (1)
   .١٥٨ ص- صالح الفوزان-، واإلرشاد إلى صحيح االعتقاد)٩١ -٩٠ص(

 -صــحيح مــسلم، و )٤/١٠٩ (-٣٢٠٧ حــديث رقــم - ذكــر المالئكــة بــاب- كتــاب بــدء الخلــق-صــحيح البخــاري (2)
  ).٤/٢٢٩٤ (-٢٩٩٦ حديث رقم - باب في أحاديث متفرقة-كتاب الزهد والرقائق

 حــديث رقـــم -"لــو تعلمــون مـــا أعلــم لــضحكتم قلــيًال : " � بــاب فـــي قــول النبــي - أبــواب الزهــد-ســنن الترمــذي (3)
  ).٢/٥٢٩ (-صحيح سنن الترمذي: نظر، وقد حسنه الشيخ األلباني، ا)٤/٥٥٦ (-٢٣١٢
 حـــديث رقـــم - إلـــى الـــسماوات وفـــرض الـــصلوات� بـــاب اإلســـراء برســـول اهللا - كتـــاب اإليمـــان-صـــحيح مـــسلم (4)
١/١٤٩ (-١٦٤.(  



 ١١٩

ÂÂÂÂ﴾)َث َعـْن َمَلـٍك ِمـْن : "  قـال� عن النبي �وجاء في الحديث عن جابٍر ، )١ُأِذَن ِلي َأْن ُأَحد
، وقـد )٢( "ِة اْلَعْرِش، ِإن َما َبْيَن َشْحَمِة ُأُذِنِه ِإَلى َعاِتِقِه َمِسيَرُة َسـْبِع ِماَئـِة َعـامٍ  ِمْن َحَملَ َمَالِئَكِة اللهِ 

] ٢٣: التكـوير[ ﴾������¡������¡������¡������¡�﴿:  عـن قولـه اهللا تعـالى�سألت عائشة رضي اهللا عنهـا النبـي 
���﴿: وقوله تعالى�~�}���~�}���~�}��، َلـْم َأَرُه َعَلـى ُصـوَرِتِه ِإنَما ُهـَو ِجْبِريـلُ : "  فقال لهـا،]١٣: النجم[ ﴾{�~�

َظـُم َخْلِقـِه َمـا َبـْيَن الـسَماِء ، رََأْيُتُه ُمْنَهِبًطا ِمَن السَماِء َسادا عِ الِتي ُخِلَق َعَلْيَها َغْيَر َهاَتْيِن اْلَمرَتْينِ 
 له ست مائة جناٍح، فقد جاء في الحديث عن عبد اهللا بن �، وقد ثبت أن جبريل )٣( "ِإَلى اْألَْرضِ 
  . وهذا يدل على ِعَظم خلقه)٤(" رََأى ِجْبِريَل َلُه ِست ِماَئِة َجَناحٍ  ����َأن ُمَحمًدا  : " �مسعوٍد 

  
فلقـد أخبـر اهللا تعـالى أن مـن  حٌة، وهـم متفـاوتون بعـدد األجنحـة، أن لهم أجن ومن صفات المالئكة_

 أكثـر مـن ذلـك، قـال اهللا همالمالئكة من له جناحان، ومـنهم مـنم لـه ثالثـٌة، ومـنهم مـن لـه أربعـٌة، ومـن
���¡�¢�£�������������������������������������������������������﴿: عز وجل������������������£�¢�¡���������������������£�¢�¡���������������������£�¢�¡��������������������

©� �̈§�¦�¥�¤©� �̈§�¦�¥�¤©� �̈§�¦�¥�¤©�   . له ست مائة جناحٍ �، وقد مر في الحديث السابق أن جبريل )٥(﴾¤�¥�¦�§̈�
  
�﴿: � جميلـٍة، قـال اهللا عـز وجـل عـن جبريـل ومن صفاتهم أن اهللا عز وجل خلقهم على صورةٍ _ 

Y�X�W�VY�X�W�VY�X�W�VY�X�W�V������������\�[�Z\�[�Z\�[�Z\�[�Z﴾)ظٍر ، وذو من وشدةٍ أي أنه ذو قوةٍ ) ذو مرةٍ (، وقد جاء في تفسير )٦
  )٧(.حسٍن جميلٍ 

 من جماله، وشـبهوه بأنـه ملـٌك مـن المالئكـة، قـال  النساء تعجبن يجد أن�والمتأمل بقصة يوسف 
�������������T�S�R�T�S�R�T�S�R�T�S�R������������X�W�V�UX�W�V�UX�W�V�UX�W�V�U���������\�[�Z�Y��\�[�Z�Y��\�[�Z�Y��\�[�Z�Y﴿:  تعالىاهللا �̀_� �̂]��� �̀_� �̂]��� �̀_� �̂]��� �̀_� �̂]��������������a�a�a�a﴾ )وهذا يدل على ) ٨ ،

  .أن الناس قد تقرر عندهم وصف المالئكة بالجمال

                                       
   .٦: سورة التحريم (1)
، وقد صححه الشيخ األلباني، )٤/٢٣٢ (-٤٧٢٧ حديث رقم - باب في الجهمية- كتاب السنة-سنن أبي داود (2)
  ). ١٥٦ -٣/١٥٥ (-صحيح سنن أبي داود: رانظ
، وهــل رأى ]١٣: الــنجم[ ﴾�{�~���﴿:  بــاب معنــى قــول اهللا عــز وجــل - كتــاب اإليمــان-صــحيح مــسلم (3)

  ).١/١٥٩ (-١٧٧ حديث رقم - ربه ليلة اإلسراء�النبي 
م  حـــديث رقـــ- ]١٠: الـــنجم [ ﴾�p�o�n�m�l﴿:  بـــاب قولـــه- كتـــاب تفـــسير القـــرآن-صـــحيح البخـــاري (4)

٦/١٤١ (-٤٨٥٧.(  
   .١: سورة فاطر (5)
  ).٦ -٥: (سورة النجم (6)
  ).٧/٤٤٤ (- ابن كثير-تفسير القرآن العظيم: انظر (7)
   .٣١: سورة يوسف (8)



 ١٢٠

¤�¥�¦�§�¤�¥�¦�§�¤�¥�¦�§�¤�¥�¦�§��﴿:  قـــال ســـبحانه مـــن اهللا تعـــالى،وفهم أنهـــم كثيـــروا العبـــادة؛ لخـــومـــن صـــفاتهم_ 

ª�©�¨ª�©�¨ª�©�¨ª�©�¨﴾)وقـــد أخبـــر اهللا عـــز وجـــل أنهـــم يعبدونـــه بكثـــرٍة مـــن غيـــر ملـــٍل وال ســـآمٍة، قـــال )١ ،

�	����������������﴿: سبحانه��������������������������	�
��������������������������	�
��������������������������	�
����������������������������¢�¡�¢�¡�¢�¡�¢�¡

ــــــًضا)٢(﴾£�¤�¥£�¤�¥£�¤�¥£�¤�¥ ¾�¿�������Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�����Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�����Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�����Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À﴿: ، وقــــــال أي

!!!!﴾)٣(.  
 ثــم ال  إلــى البيــت المعمــور فــي الــسماء، ألًفــا مــن المالئكــةســبعون  كــل يــوٍم يــدخل أنســابًقاوقــد مــر 

 رحمـه -ادة اهللا تعـالى، قـال ابـن كثيـرٍ  لعبـيعودون إليه إلى يوم القيامة، ودخلوهم لهذا البيت إنما هـو
يتعبدون فيه، ويطوفـون كمـا يطـوف أهـل األرض بكعبـتهم كـذلك ذاك البيـت، هـو كعبـة أهـل : " -اهللا

ا ظهره إلى البيـت المعمـور؛ ألنـه بـاني الكعبـة ، مسندً � وجد إبراهيم الخليلالسماء السابعة؛ ولهذا 
 فيـــه أهلهـــا، دُ بـــعَ تَ  يَ  بيـــتٌ األرضـــية، والجـــزاء مـــن جـــنس العمـــل، وهـــو بحيـــال الكعبـــة، وفـــي كـــل ســـماءٍ 

  )٤( ".مواهللا أعل. بيت العزة: ويصلون إليه، والذي في السماء الدنيا يقال له
  
  :فهمأعمال المالئكة ووظائ_ 

 بعــــض المالئكــــة بــــبعض د مــــن أعمــــالهم، فنــــؤمن أن اهللا عــــز وجــــل قــــد خــــصوأمــــا اإليمــــان بمــــا ور 
�z}�|�{��z}�|�{��z}�|�{��z}�|�{��﴿: كمـــا قـــال اهللا عـــز وجـــل فهـــو الـــذي ينـــزل بـــالوحي، �األعمـــال، مثـــل جبريـــل 

������	�
����������������~������	�
����������������~������	�
����������������~������	�
�����: ، وقــال ســبحانه)٥(﴾~�����������
﴿���������	��������	��������	��������	������������
�������
�������
�������
�����ن هــــــــو ، والــــــــروح األمــــــــي)٦(﴾��������������������������������������������������

  )٧(.�جبريل 
  

 موكـــٌل بـــالنفخ فـــي الـــصور، قـــال ابـــن �  موكـــٌل بالنبـــات والقطـــر والـــرزق، وٕاســـرافيل�وميكائيـــل 
 يخلــق منهمــا األرزاق فــي هــذه الــدار، نِ يْ ذَ وميكائيــل موكــل بــالقطر والنبــات اللــ : " - رحمــه اهللا-كثيـرٍ 

 وقـد ،ب كما يشاء الرب جل جالله والسحا يفعلون ما يأمرهم به بأمر ربه يصرفون الرياحوله أعوانٌ 
 يقـدرها فـي موضـعها مـن األرض، وٕاسـرافيل  تنـزل مـن الـسماء إال ومعهـا ملـكٌ ا أنه مـا مـن قطـرةٍ ينَ و رُ 

                                       
   .٥٠: سورة النحل (1)
  ).٢٠ -١٩: (سورة األنبياء (2)
   .٣٨: سورة فصلت (3)
  ).٤٢٨ -٧/٤٢٧ (-تفسير القرآن العظيم (4)
   .٩٧: سورة البقرة (5)
  ).١٩٤ -١٩٢: (سورة الشعراء (6)
  ).٣٩٦/ ١٩ (- الطبري-جامع البيان في تأويل القرآن: انظر (7)



 ١٢١

لقبــور، والحــضور يــوم البعــث والنــشور ليفــوز الــشكور، ويجــازى ا  بــالنفخ فــي الــصور للقيــام مــنموكــلٌ 
  )١( ".الكفور

 موكـٌل بـالوحي �المالئكـة، وهـم الموكلـون بالحيـاة، فجبريـل وجبريل وميكائيل وٕاسرافيل هم رؤساء 
ــــوب واألرواح، ــــاة القل ــــه حي ــــذي ب ــــل ال ــــاة األرض والنبــــات  موكــــلٌ � وميكائي ــــه حي ــــذي ب  بــــالقطر ال

، ووقـوفهم  بعـد ممـاتهم جميًعـا بالنفخ في الصور الذي بـه حيـاة الخلـقموكلٌ  �والحيوان، وٕاسرافيل 
   )٢(.للحساب عند اهللا عز وجل

�������������������������﴿: المالئكة من هو موكٌل بقبض األرواح، وهـو ملـك المـوت، قـال اهللا عـز وجـلومن 

��������	�
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������������	�
������������	�
يـساعدونه فـي قــبض األرواح، ولـه أعـواٌن مـن المالئكــة ، )٣(﴾����
���h�g�f�e�d�c�b�a﴿: كما قال سـبحانه �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�h�g�f�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y

j�ij�ij�ij�i﴾)٤(.  
��y�x�w�v�y�x�w�v�y�x�w�v�y�x�w�v�~�}�|�{�z�~�}�|�{�z�~�}�|�{�z�~�}�|�{�z﴿: ومـــنهم مـــن يحمـــل عـــرش الـــرحمن، قـــال اهللا عـــز وجـــل

����﴾)٥(.  
 �ومنهم مالئكٌة طوافون في األرض يلتمسون مجالس الذكر، كما جاء في الحديث عن أبي هريـرة 

، َفـِإَذا َوَجـُدوا ِإن ِللـِه َمَالِئَكـًة َيُطوفُـوَن ِفـي الطـُرِق َيْلَتِمـُسوَن َأْهـَل الـذْكرِ : " �قـال رسـول اهللا : قال
  )٦( ".َفَيُحفوَنُهْم ِبَأْجِنَحِتِهْم ِإَلى السَماِء الدْنَيا:  َقالَ ،ِإَلى َحاَجِتُكمْ َهُلموا : َقْوًما َيْذُكُروَن اللَه َتَناَدْوا

  
: �عائشة رضي اهللا عنها أنها قالـت للنبـي ومن المالئكة من هو موكٌل بالجبال، فعن أم المؤمنين 

َلَقْد َلِقيُت ِمْن َقْوِمِك َما َلِقيُت، َوَكاَن َأَشد َما َلِقيُت  :، َقالَ َهْل َأَتى َعَلْيَك َيْوٌم َكاَن َأَشد ِمْن َيْوِم ُأُحدٍ " 
 َيْوَم الَعَقَبِة، ِإْذ َعَرْضُت َنْفِسي َعَلى اْبِن َعْبِد َياِليَل ْبِن َعْبـِد ُكـَالٍل، َفَلـْم ُيِجْبِنـي ِإَلـى َمـا َأَرْدُت، ِمْنُهمْ 

ا َأَنا ِبَسَحاَبٍة َفاْنَطَلْقُت َوَأَنا َمْهُموٌم َعَلى َوْجِهي، َفَلْم َأْسَتِفْق ِإال َوَأَنا ِبَقْرِن الثَعاِلِب َفَرَفْعُت رَْأِسي، َفِإذَ 
ِإن اللـَه َقـْد َسـِمَع َقـْوَل َقْوِمـَك َلـَك، َوَمـا َردوا : َقْد َأَظلْتِنـي، َفَنَظـْرُت َفـِإَذا ِفيَهـا ِجْبِريـُل، َفَنـاَداِني َفَقـالَ 

، ثُـم َقـالَ َعَلْيَك، َوَقْد َبَعَث ِإَلْيَك َمَلَك الِجَباِل ِلتَْأُمَرُه ِبَما ِشْئَت ِفيِهْم، َفَناَداِني َم َعَليَمَلُك الِجَباِل َفَسل  :

                                       
  ).١٠٦ -١/١٠٥ (- ابن كثير-البداية والنهاية (1)
  ).٣٠١ -٣٠٠ص(- ابن أبي العز الحنفي-شرح العقيدة الطحاوية: انظر (2)
   .١١: سورة السجدة (3)
   .٦١: سورة األنعام (4)
   .١٧: ة الحاقةسور  (5)
، وصــحيح )٨/٨٦ (-٦٤٠٨ حــديث رقــم - بــاب فــضل ذكــر اهللا عــز وجــل- كتــاب الــدعوات-صــحيح البخــاري (6)
  ).٤/٢٠٦٩ (-٢٦٨٩ حديث رقم - باب فضل مجالس الذكر- كتاب الذكر والدعاء والتوبة واالستغفار-مسلم



 ١٢٢

َبْل َأْرُجو : ����؟ َفَقاَل النِبي )١(َيا ُمَحمُد، َفَقاَل، َذِلَك ِفيَما ِشْئَت، ِإْن ِشْئَت َأْن ُأْطِبَق َعَلْيِهُم اَألْخَشَبْينِ 
  )٢( ".ُه، َال ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئاَأْن ُيْخِرَج اللُه ِمْن َأْصَالِبِهْم َمْن َيْعُبُد اللَه َوْحدَ 

 عن النبي �األرحام، كما ثبت في الحديث عن أنس بن مالٍك  باألجنة داخل ومنهم من هو موكٌل 
 َعَلَقـٌة، َأْي َرب ُمـْضَغٌة، َفـِإَذا َأرَاَد َأْي َرب ُنْطَفـٌة، َأْي َرب : ، َفَيقُـولُ َوكَل اللـُه ِبـالرِحِم َمَلًكـا: "  قال�

ــالَ  ــا، َق ــِضَي َخْلَقَه ــا اَألَجــُل، : اللــُه َأْن َيْق ْزُق، َفَم ــا الــر ــى، َأَشــِقي َأْم َســِعيٌد، َفَم ــٌر َأْم ُأْنَث ، َأَذَك َأْي َرب
  )٣(". َفُيْكَتُب َكَذِلَك ِفي َبْطِن ُأمهِ 

��r�q�p�o�r�q�p�o�r�q�p�o�r�q�p�o�����������������s�s�s�s﴿: العباد ويسجلها، قال اهللا عز وجلوٕان من المالئكة من يراقب أعمال 

u�tu�tu�tu�t������������x�w�vx�w�vx�w�vx�w�v﴾)٤(.  
َيــا َأَبــا : ، َفَقــاُلوا����َأْقَبَلــْت َيُهــوُد ِإَلــى النِبــي : " �ومـنهم مــن هــو موكــٌل بالــسحاب، قـال ابــن عبــاٍس 

َمَلـٌك ِمـَن الَمَالِئَكـِة ُمَوكـٌل ِبالـسَحاِب َمَعـُه َمَخـاِريُق ِمـْن َنـاٍر :  َما ُهَو؟ َقالَ ِن الرْعدِ الَقاِسِم، َأْخِبْرَنا عَ 
َزْجَرٌة ِبالـسَحاِب ِإَذا : الَ ْوُت الِذي َنْسَمُع؟ قَ َفَما َهَذا الص :  َفَقاُلوا،السَحاَب َحْيُث َشاَء اللهُ َيُسوُق ِبَها 

  )٥(. "َزَجَرُه َحتى َيْنَتِهَي ِإَلى َحْيُث ُأِمرَ 
  

وٕان المتأمل في نصوص الكتاب والسنة يقف على كثيٍر من أعمال المالئكة، ومـا هـذه التـي ذكرتهـا 
���������﴿:  كما قال سبحانه،فلقد أوكل اهللا لهم تدبير أمر السماوات واألرضإال جزًءا من أعمالهم، 

  . وهذا كله بإذنه وأمره سبحانه)٦(﴾����
  
  

                                       
ـــْيٍس، وســـميا بـــذلك لعظمهمـــا األخـــشبين جـــبال مكـــة، يقـــال لهمـــا قعيقعـــا: - رحمـــه اهللا-قـــال ابـــن حجـــر (1) ن وأبـــو ُقَب

  ).١/٧٦ (-فتح الباري شرح صحيح البخاري: وخشونتهما، انظر
آمــين والمالئكــة فــي الــسماء، آمــين فوافقــت إحــداهما :  بــاب إذا قــال أحــدكم- كتــاب بــدء الخلــق-صـحيح البخــاري (2)

 باب مـا - كتاب الجهاد والسير-، وصحيح مسلم)٤/١١٥ (-٣٢٣١ حديث رقم -األخرى، غفر له ما تقدم من ذنبه
  ).٣/١٤٢٠ (-١٧٩٥ حديث رقم - من أذى المشركين والمنافقين�لقي النبي 

 كتــاب -، وصــحيح مــسلم)٨/١٢٢٩ (-٦٥٩٥ حــديث رقــم - بــاب فــي القــدر- كتــاب القــدر-صــحيح البخــاري (3)
 -٢٦٤٦ حــديث رقــم -ه بــاب كيفيــة خلــق اآلدمــي فــي بطــن أمــه وكتابــة رزقــه وأجلــه وعملــه وشــقاوته وســعادت-القــدر

)٤/٢٠٣٨.(  
  ).١٢ -١٠: (سورة اإلنفطار (4)
، وقـــال عنـــه )٥/٢٩٤ (-٣١١٧ حـــديث رقـــم -ومـــن ســـورة الرعـــد:  بـــاب- أبـــواب تفـــسير القـــرآن-ســـنن الترمـــذي (5)

سلــسلة االحاديــث الــصحيحة وشــيٌء مــن فقههــا : حــديٌث حــسٌن غريــٌب، وقــد حــسنه الــشيخ األلبــاني، انظــر: الترمــذي
  ).٤/٤٩١ (-١٨٧٢يث رقم  حد-وفوائدها

   .٥: سورة النازعات (6)



 ١٢٣

  .الرد على من جعل المالئكة إناثًا: ثالثالمطلب ال
إن مــن عقيــدة المــسلمين بــربهم، أنــه ســبحانه منــزٌه عــن كــل نقــٍص وعيــٍب، فهــو ســبحانه متــصٌف     

ين  علــى المــشركين الــذورد ، عــز وجــل قــد نــزه نفــسه عــن كــل نقــصٍ بــصفات الكمــال، لــذلك فــإن اهللا 
وصفوه بالنقائص في آياٍت كثيرٍة من القرآن، ومن هذه النقائص التي وصف بها المشركون ربهم أنه 

 عـن  قـال اهللا عـز وجـلقد جعل المالئكة إناًثأ، أو أن المالئكة هم بنات اهللا، تعالى اهللا عما يقولون،
¨�©����ª�©�¨�ª�©�¨�ª�©�¨�ª¡�¢£¤�¥�¦�§��¡�¢£¤�¥�¦�§��¡�¢£¤�¥�¦�§��¡�¢£¤�¥�¦�§�﴿:  فــــــي ســــــورة الزخــــــرفالمــــــشركينهــــــؤالء 

®�¬�«®�¬�«®�¬�«®�¬�«������������﴾.  
وا إناثًا، وهذا مترتٌب علـى قـولهم أن المالئكـة قُ لِ اهللا تعالى أن المشركين حكموا بأن المالئكة خُ فأخبر 

هــل هــؤالء المفتــرين شــهدوا خلــق المالئكــة حتــى : هــم بنــات اهللا، فــرد اهللا علــيهم وأنكــر مقــالتهم، وقــال
 يـسألون يـوم القيامـة  شهادتهم بذلك في صحائف أعمـالهم، ثـمبُ تَ كْ تُ يحكوا عليهم أنهم من اإلناث؟ سّ 

شــهادة   إلــى ذلــك، ألنهــا كانــتحقيقتهــا، ولــن يجــدوا ســبيالً  علــى ، وأن يــأتوا ببرهــانٍ عــن هــذه الــشهادة
 دليـلٍ  و دعـاء مـن غيـر برهـانٍ إل علـى أن ا بالعـذاب، ودليـلٌ  أكيـدٌ ، ووعيـدٌ  شـديدٌ  وهـذا تهديـدٌ ، منهمزورٍ 

  )١(.صاحبه العذاب األليم يستحق جريمةٌ 
  

�UUUU�����V��V��V��V����������W�W�W�W﴿: لى هذه الفرية في آياٍت كثيرٍة من كتابه، من ذلـك قولـه تعـالىوقد رد اهللا ع
�̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X�̀_� �̂]�\�[�Z�Y�X﴾)وقــــــــال ســــــــبحانه)٢ ، :﴿��G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A

J�I�HJ�I�HJ�I�HJ�I�H����S�R�Q�P�O�N�M�L�KS�R�Q�P�O�N�M�L�KS�R�Q�P�O�N�M�L�KS�R�Q�P�O�N�M�L�K��������ZY�X�W�V�U�T�ZY�X�W�V�U�T�ZY�X�W�V�U�T�ZY�X�W�V�U�T�\�[\�[\�[\�[﴾)أيـًضا، وقال سبحانه)٣  :
﴿Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾½�¼�»�º�¹�¸Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾½�¼�»�º�¹�¸Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾½�¼�»�º�¹�¸Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾½�¼�»�º�¹�¸���������������Æ�Å���Æ�Å���Æ�Å���Æ�Å

���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������B�A�B�A�B�A�B�A���������C�C�C�C��������E�DE�DE�DE�D���������F�F�F�F

H�GH�GH�GH�G����R�Q�P�O�NM�L�K�J�IR�Q�P�O�NM�L�K�J�IR�Q�P�O�NM�L�K�J�IR�Q�P�O�NM�L�K�J�I�﴾.)٤(  
  

سهم عـن البنـات، وينـسبوا ذلـك هللا فـن زعموا أن المالئكة هم بنات اهللا، فهم ينزهـون أنفهؤالء المشركو 
�[��m�n�o�p�q﴿: قال اهللا عز وجل في سورة الزخرفتعالى،  �̂_m�n�o�p�q�]� �̂_m�n�o�p�q�]� �̂_m�n�o�p�q�]� �̂_�������������k�l�k�l�k�l�k�l

�̀a�b�c�d�e�f�g�h�i�j�̀a�b�c�d�e�f�g�h�i�j�̀a�b�c�d�e�f�g�h�i�j�̀a�b�c�d�e�f�g�h�i�j������������﴾وقــــال ســــبحانه ، :﴿��Z�Y�X�Z�Y�X�Z�Y�X�Z�Y�X

                                       
 -التفــسير المنيــر فــي العقيــدة والــشريعة والمــنهج، و )٢١/٥٨٢ (- الطبــري-جــامع البيــان فــي تأويــل القــرآن: انظـر (1)

  ).١٣٣ -٢٥/١٣٢ (-وهبة الزحيلي
   .٤٠: سورة اإلسراء (2)
  ).٢٨ -٢٧: (سورة النجم (3)
  ).١٥٧ -١٤٩: (سورة الصافات (4)



 ١٢٤

�\�[�\�[�\�[�\�[�̀_�^�]�̀_�^�]�̀_�^�]�̀_�^�]������������j�i�h�g�f�e�d�c�b�aj�i�h�g�f�e�d�c�b�aj�i�h�g�f�e�d�c�b�aj�i�h�g�f�e�d�c�b�a�������������p�o�n�m�l�k�p�o�n�m�l�k�p�o�n�m�l�k�p�o�n�m�l�k
��~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q��~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q��~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q��~�}�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q﴾)١(.  

  
 البنـات، وهــو لـه ِفــْريتهم علـى ربهـم، أنهـم يجعلــون حِ بْ  فعلهـم، وقُـثِ ْبـم وخُ ِهــلِ هْ  مـن جَ ونفهـؤالء المـشرك

فقـد  أنثـى سـبحانه،  ذكـر والا، الال ينبغـي أن يكـون هللا ولـدً  مع أنـه رهم وأنعم عليهم، خلقهم ودب الذي
 فهم قد جعلوا ألنفسهم الذكور، وأضافوا هللا ما يكرهونه  نفسه عما أضافوا إليه ونسبوه من البنات،نزه

دة مـا أضـافه  أحد هؤالء الـذين جعلـوا هللا البنـات بـوالرَ ش ألنفسهم وال يرضونه لها، وهن البنات، وٕاذا بُ 
فتراه يتخفـى عـن أعـين  والغم، بسبب إنجابه للبنات، ، وامتأل قلبه بالحزن والهمهللا، ظل وجهه مسوًدا

ي ِقــالنــاس، ويغيــب عــنهم، بــسبب الحــزن والعــار والحيــاء الــذي يلحقــه بــسبب البنــت، ثــم إنــه إمــا أن ُيبْ 
ل أبنــاءه الــذكور ر وَ انــًة، ال يُ هَ هــذه البنــت علــى قيــد الحيــاة ولكنهــا تكــون مُ  ثهــا وال يعتنــي بهــا، ويفــض

ا حيــًة، وهــذا صــنيع أهــل الجاهليــة، فبــئس مــا قــالوا، وبــئس مــا فعلــوا، وبــئس مــا عليهــا، وٕامــا أن يــدفنه
  )٢(.نسبوا هللا عز وجل

  
أن الرب الخالق : فبين سبحانه" :  حيث قال- رحمه اهللا-وقد مر معنا كالم شيخ اإلسالم ابن تيمية

ن لكم، وتستحون من  عن األمور الناقصة منكم، فكيف تجعلون له ما تكرهون أن يكو هَ ز نَ أولي بأن يُ 
 ال محالـــة، وال تنزهونـــه عـــن ذلـــك وتنفونـــه عنـــه، وهـــو أحـــق بنفـــي أن ذلـــك واقـــعٌ  إضـــافته إلـــيكم، مـــع

  )٣( ".المكروهات المنقصات منكم؟
  

م من إنكار كون المالئكة إناثًا أنهم من الذكور، فـإن اهللا تعـالى قـد أنكـر أن يكونـوا إناثًـا، ولـم هَ فْ وال يُ 
، فالواجـب عـدم تجـاوز الكتــاب والـسنة، فـال نـصفهم باألنوثـة لـنص القـرآن فــي يـذكر أنهـم مـن الـذكور

عــدم ورود  لرد كــالم اهللا تعــالى، وال نــصفهم بــأنهم ذكــورٌ يــذلــك، فمــن وصــفهم بــذلك فهــو كــافٌر ألنــه 
  .  واهللا أعلم.  ذلكالدليل على

  
  
  
  

                                       
  ).٥٩ -٥٧: (سورة النحل (1)
 - ابــن كثيــر-، وتفــسير القــرآن العظــيم) ٢٢٩ -١٧/٢٢٧ (- الطبــري-جــامع البيــان فــي تفــسير القــرآن: انظــر (2)
)٥٧٨ -٤/٥٧٧.(  

  ).٣٧ -١/٣٦( -درء تعارض العقل والنقل (3)



 ١٢٥

  .ذكر مالك خازن النار: المطلب الرابع
ـــد ســـب     ة ، وتخـــصيص بعـــضهم بـــبعض األعمـــال، وقـــد ورد فـــي ســـور  وظـــائف المالئكـــةق ذكـــرلق

لـه اهللا تعـالى بنـار جهـنم، ولـم  وك  وبيان وظيفته، وهـو مالـك، الـذي أحد المالئكة بإسمهالزخرف ذكر
��Z�Y�X�W�V��\�[�Z�Y�X�W�V��\�[�Z�Y�X�W�V��\�[�Z�Y�X�W�V]�\�﴿:  فــي قولــه تعــالى، وذلــكيــذكر اســمه فــي القــرآن إال فــي ســورة الزخــرف

_� �̂]_� �̂]_� �̂]_� �̂]�g�f�e�d�c�b�a�`g�f�e�d�c�b�a�`g�f�e�d�c�b�a�`g�f�e�d�c�b�a�`﴾.  
وقـد ذكـر اهللا عـز ، خلقه اهللا لغضبه، إذا زجر النار زجرًة أكل بعضها بعًضا، فمالٌك هو خازن جهنم

أسـوا مـن الخـروج مـن النـار؛ فـإنهم لغـه، وييا يبلـغ بهـم العـذاب مبوجل في هذه اآلية أن أهل النار لمـ
إدع ربـك أن يميتنـا، ويقـبض أرواحنـا حتـى نـستريح ممـا : ينادون على خازن النار مالٌك، ويقولون له

  إنكم ماكثون في العذاب، ال خروج لكم من النار، وال محيد لكم عنها،: ن فيه، فيرد عليهم قائالً نح
إنكــم : وقيــل أن مالًكــا ال يجيــبهم علــى طلــبهم إال بعــد ألــف عــاٍم، فيقــول لهــم بعــد هــذه الــسنين الطــوال

لقـد بينـا :  لهـم، وقـد وضـح اهللا سـبب عـذابهم قـائًال  واآلهـاتلـيهم الحـسراتماكثون في النار، فتزيـد ع
صــراط اهللا لكتــب، فــدعوكم إلــى لكــم الحــق ووضــحناه وفــسرناه، وأرســلنا إلــيكم الرســل، وأنزلنــا علــيهم ا

كانت سجاياكم ال تقبل الحق وال تُْقِبل عليه، وٕانما تنقـاد ، و باهللا أبيتم وكذبتم وكفرتم ولكنكم ،المستقيم
  )١( . تنفع الندامةللباطل، فعودوا على أنفسكم بالمالمة، واندموا حيث ال

  
وقـد ذكـر اهللا تعـالى أن أهـل النــار يـدعون خزنـة جهـنم أن يخفـف عــنهم اهللا يوًمـا واحـًدا مـن العــذاب، 


������������				�����������������ÁÁÁÁ�����Â��Â��Â��Â������Å�Ä�Ã�Å�Ä�Ã�Å�Ä�Ã�Å�Ä�Ã���������Æ�Æ�Æ�Æ﴿: ولكــن ال كرامــة لهــم، قــال هللا تعــالى��
��
��
����������������������������������

����������������������������AAAA���������B��B��B��B����������C�C�C�C��������DDDD����E�E�E�E����������H�G�F��H�G�F��H�G�F��H�G�F����������������������J�I�J�I�J�I�J�I��������KKKK��������L�L�L�L���������O�N�M�O�N�M�O�N�M�O�N�M�������������P�P�P�P���������������������
QQQQ����S�R�S�R�S�R�S�R�﴾)د حكـــم اهللا علـــى أهـــل النـــار بعـــدم المـــوت، فقـــال ســـبحانه، وقـــ)٢ :﴿���������������������������������

ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡������������ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡������������ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡������������ª�©�¨�§�¦�¥�¤�£�¢�¡�������������������������®�¬�«�®�¬�«�®�¬�«�®�¬�«
�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�&� �́³�²�±�°�,�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�&� �́³�²�±�°�,�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�&� �́³�²�±�°�,�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶�&� �́³�²�±�°�,

-�Æ�Å�Ä-�Æ�Å�Ä-�Æ�Å�Ä-�Æ�Å�Ä﴾)٣(.  
  
  
  

                                       
 - القرطبـــي-ن، والجـــامع ألحكـــام القـــرآ)٦٤٢ -٢١/٦٤٠ (- الطبـــري-جـــامع البيـــان فـــي تأويـــل القـــرآن: انظـــر (1)
، والتفــسير المنيــر فــي العقيــدة والــشريعة )٢٤١ -٧/٢٤٠ (- ابــن كثيــر-، وتفــسير القــرآن العظــيم)١١٨ -١٦/١١٦(

  ).٢٥/١٩٠ (- وهبة الزحيلي-والمنهج
  ).٥٠ -٤٩: (سورة غافر (2)
  ).٣٧ -٣٦: (سورة فاطر (3)



 ١٢٦

  .ثمرات اإليمان بالمالئكة: المطلب الخامس
  )١(:، منهاين عند المؤمن عدة ثمراتثُ ر وَ إليمان بالمالئكة يُ اإن    
أن اإليمان بهم يدل على عظمة الخالق جل جالله، فالمالئكة مخلوقاٌت عظيمٌة، وهذا يدل _ ١

  .على عظم من خلقهم وقوته وسلطانه
 تعالى على عنايته بعباده، حيث وكل بهم مالئكًة يقومون على حفظهم وكتابة  اهللا شكر_ ٢

  .نيا واآلخرةأعمالهم، وغير ذلك مما تتحقق به مصالحهم في الد
 محبــة المالئكــة علــى مــا يقومــون بــه مــن عبــادة اهللا عــز وجــل علــى الوجــه األكمــل، واســتغفارهم _٣

  .للمؤمنين
تطهير عقيدة المسلم من شوائب الشرك وأدرانه، ألن المسلم إذا آمن بوجود المالئكة، وآمن أن  _ ٤

 هــذا م فــي تــسييرٍت وهميــٍة تُــْسهِ خلوقــااهللا قــد كلفهــم بأعمــاٍل عظيمــٍة؛ تخلــص مــن االعتقــاد بوجــود م
  .الكون
حـــث المـــؤمن علـــى العمـــل الـــصالح وزجـــره عـــن الـــسيئات، حيـــث أن المالئكـــة يترصـــدون جميـــع _ ٥

  .أعماله، ويكتبوها في صحيفة أعماله، ويسجلونها عليه
 -عز وجل -الئكة وأعمالهم ويرى كيف أن اهللالمسلم عندما يؤمن بالمفإن  ،حب اهللا عز وجل_ ٦
 وكل ذلك من ،إلخ.. كل مالئكة بالسماء، ومالئكة باألرض، ومالئكة بالجبال، ومالئكة بالسحاب و 

 فتزداد محبة اهللا في قلبه ويعمل ، يتوجه إلى اهللا بالشكر، فحرٌي بهذا المسلم أنأجل اإلنسان وراحته
  .على طاعته

  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 - محمـــد العثيمـــينحمـــد بـــن صـــالح بـــن م-عقيـــدة أهـــل الـــسنة والجماعـــة: انظــر تفـــصيل ذلـــك فـــي الكتـــب التاليـــة (1)

 محمــد بــن عبــد اهللا بــن -اإلســالم أصــوله ومبــادؤه، و ٣٢ص -هـــ١٤٢٢، ٤ط  - المدينــة المنــورة-الجامعــة األســالمية
 -هــ١٤٢١، ١ط  - المملكـة العربيـة الـسعودية-المية واألوقـاف والـدعوة واإلرشـاد وزارة الـشؤون اإلسـ-صالح الـسحيم

ـــ-َأركـــان اإليمـــان، و ١٣٣ص  ـــايف الـــشحود عل  -٦٢ص (-م٢٠١٠ -هــــ١٤٣١، ٤ط   -بـــدون:  الناشـــر-ي بـــن ن
٦٣.(  



 ١٢٧

  
  

                        

  
  المبحث الثاني

                   

  اإليمان باليوم اآلخر
  
  

  :وفيه سبعة مطالب
  .معنى اإليمان باليوم اآلخر: المطلب األول
  .الساعة تأتي بغتة: المطلب الثاني
  . األصحاب من بعضهم يوم القيامة إال المتقينتبرؤ: المطلب الثالث
  .مهاالجنة ونعي: المطلب الرابع

  .النار وجحيمها: المطلب الخامس
  . الشفاعة:المطلب السادس
  .ثمرات اإليمان باليوم اآلخر: المطلب السابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٨

  .اإليمان باليوم اآلخر: المبحث الثاني
إن اإليمـان بـاليوم اآلخـر شــأنه كـشأن اإليمـان بالمالئكــة والرسـل، فهـو ركــٌن مـن أركـان اإليمــان،     

: ن اإليمـان فقـال لـه عـ� النبـي �وقد ثبت ذلك في الحديث الذي سبق ذكره، حينما سأل جبريـل 
  )١(. "، َواْلَيْوِم اْآلِخِر، َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيرِِه َوَشرهِ َأْن ُتْؤِمَن ِباِهللا، َوَمَالِئَكِتِه، َوُكُتِبِه، َوُرُسِلهِ " 


�	���������{{{{����|�|�|�|��﴿:  باليوم اآلخر، فقال سبحانهوقد حكم اهللا بكفر من لم يؤمن���~��	�
���~��	�
���~��	�
���~�

��������������������������������������������﴾)٢(.  
  

 من صفحاته إال وفيها ذكر اليـوم اآلخـر، ومـا وٕان المتأمل في كتاب اهللا تعالى، يكاد ال يجد صفحةً 
ذلك نجـد أن اهللا تعــالى وكـ  ممـا يبـين االهتمـام البـالغ بهـذا اليـوم،سـيكون فيـه مـن األهـوال واألحـداث،

���U�U�U�U��������VVVV���������W��W��W��W﴿:  سـبحانهومن أمثلة ذلك قولـهيربط بين اإليمان به واإليمان باليوم اآلخر، كثيًرا ما 

�X�X�X�X��������������Y���Y���Y���Y���������������Z��Z��Z��Z��������������[��[��[��[��������������\��\��\��\�������������b�a�`�_� �̂]�b�a�`�_� �̂]�b�a�`�_� �̂]�b�a�`�_� �̂]���������c��c��c��c����������d��d��d��d�﴾ )عز وجل، وقوله) ٣   :﴿���°���°���°���°��

�� �́³�²�±�� �́³�²�±�� �́³�²�±�� �́³�²�±﴾)٤(.  
: ثــل موم بأسـماء كثيــرٍة ومتعـددٍة؛ أنـه قـد ســمي هـذا اليــ أيــًضا بــاليوم اآلخـرلقــرآن الكـريمهتمـام ااومـن 

ة والقار و  حاقــة، والواقعــة، والقيامــة،ال ــة والــصاخ يــوم الــدين، ويــوم الحــساب، ويــوم و  عــة،الغاشــية والطام
كـل  : " - رحمـه اهللا- قال القرطبـيواليوم الموعود،، الخلود، ويوم الخروج، ويوم الحسرة، ويوم التناد
كثـرت أهوالهـا، سـماها فالقيامـة لمـا عظـم أمرهـا، و .... ما عظم شأنه تعددت صفاته وكثـرت أسـماؤه 

  )٥(. " كثيرةٍ اهللا تعالى في كتابه بأسماء عديدة، ووصفها بأوصافٍ 
  

  .معنى اإليمان باليوم اآلخر: المطلب األول
.  التـــصديق الجـــازم بإتيانـــه ال محالـــة، والعمـــل بموجـــب ذلـــك: "يمـــان بـــاليوم اآلخـــر معنـــاهاإلإن     

 وبـالموت ومـا بعـده مـن ، التي تكون قبلهـا ال محالـةاراتهاويدخل في ذلك اإليمان بأشراط الساعة وأم
 وبالنفخ في الصور وخروج الخالئق من القبور وما في موقف القيامة من ،فتنة القبر وعذابه ونعيمه

نـــــشر الــــصحف، ووضــــع المــــوازين، وبالــــصراط والحـــــوض، : األهــــوال واألفــــزاع وتفاصــــيل المحــــشر

                                       
   .٩٠ص: سبق تخريجه (1)
   .١٣٦: سورة النساء (2)
   .٣٩: سورة النساء (3)
   .٩٩: سورة التوبة (4)
   .٥٤٤ ص-التذكرة بأحوال الموتى وأمور اآلخرة (5)



 ١٢٩

 النظر إلى وجه اهللا عـز وجـل، وبالنـار وعـذابها الـذي والشفاعة وغيرها، وبالجنة ونعيمها الذي أعاله
  )١(. "أشده حجبهم عن ربهم عز وجل

  )٢(:اإليمان بهذا اليوم يتضمن عدة أموٍر، منهاف
اإليمان بالحياة البرزخية في القبر بعد الموت، وأن هذه الحياة هـي أول منـازل اآلخـرة، فـالقبر إمـا _ 

  . يكون روضًة من رياض الجنةأن يكون حفرًة من حفر النار، وٕاما أن
 بــإقتراب اليـــوم اآلخــر، وهـــي التــي جـــاءت رُ ذِ ْنـــاإليمــان بأشـــراط الــساعة وعالماتهـــا، وأن وقوعهــا يُ _ 

  .مفصلًة في القرآن والسنة النبوية الصحيحة
يبعـث اهللا عـز وجـل المـوتى مـن قبـورهم، وتـرد ف  ُيـْنَفخ فـي الـصور، حيث:اإليمان بالبعث والنشور_ 

��1¶�������������¬�®�(�°�±�²¬�®�(�°�±�²¬�®�(�°�±�²¬�®�(�°�±��²﴿ : قـال اهللا عـز وجـللى األجساد مرة أخـرى،األرواح إ �́³�¶�1� �́³�¶�1� �́³�¶�1� �́³

���������a��a��a��a�����bbbb������������d�cd�cd�cd�c�������������e�e�e�e�����������������f�f�f�f̀̀̀̀����_�_�_�_���������̂̂̂^����������������[�[�[�[�����������������\\\\������������]�]�]�]��﴿: ، وقــــــال ســــــبحانه)٣(﴾̧̧̧¸

�g�g�g�g��������i�hi�hi�hi�h�����j�j�j�j��������kkkk��������llll����n�m�n�m�n�m�n�m�﴾)ٍن واحــٍد،  فيقــوم النــاس إلــى رب العــالمين، ويحــشرون فــي مكــا،)٤
قـال : م المـؤمنين عائـشة رضـي اهللا عنهـا قالـت جاء في الحديث عن أ كما غير مختونين،حفاة عراة
َيـا َرُسـوَل اِهللا النـَساُء َوالرَجـاُل :  ُقْلتُ ،)٥(َياَمِة ُحَفاًة ُعرَاًة ُغْرًال ُيْحَشُر الناُس َيْوَم اْلقِ : " �رسول اهللا 
 َيـا َعاِئـَشُة اْألَْمـُر َأَشـد ِمـْن َأْن َيْنُظـَر َبْعـُضُهْم ِإَلـى َبْعـضٍ : ���� ُظُر َبْعُضُهْم ِإَلى َبْعٍض، َقـالَ َجِميًعا َينْ 

.")٦(  
 حيـث يحاسـب اهللا تعـالى الخالئـق جميًعـا علـى أعمـالهم، مـن لـدن آدم : والميزاناإليمان بالحساب_ 
ورسوله نجا وكان حسابه يسيًرا، ومن لم يطع  إلى آخر رجٍل تقوم عليه الساعة، فمن أطاع اهللا �

، فمــن النــاس مــن هــو آخــٌذ كتابــه بيمينــه،  فتتطــاير صــحف األعمــال يــوم القيامــةكــان حــسابه عــسيًرا،
��m�l�k�j�m�l�k�j�m�l�k�j�m�l�k�j﴿:  قـال هللا عـز وجـلومنهم والعياذ باهللا من يأخذ كتابه بشماله، أو من وراء ظهـره،

                                       
حــازم :  تحقيــق- بــن علــي الحكمــي حــافظ بــن أحمــد-ة أعــالم الــسنة المنــشورة العتقــاد الطائفــة الناجيــة المنــصور (1) 

  .٥٥ص -هـ١٤٢٢، ٢ط - المملكة العربية السعودية-المية واألوقاف والدعوة واإلرشاد وزارة الشؤون اإلس-القاضي
 -٥/١٢٧ (-ح العثيمـين محمـد بـن صـال-مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمـين:  انظر(2)
١٣٠.(  
  ).١٦ -١٥: (لمؤمنونسورة ا (3)
  ).٤٤ -٤٣: (سورة المعارج (4)
أي غيــر مختــونين، وهــي جمــع َأْغــَرَل، وهــو الــذي لــم يختــتن وبقيــت ُغْرَلُتــُه وهــي الجلــدة التــي تكــون علــى : غــرالً  (5)

، والمنهــاج )١١/٣٨٤ (- ابــن حجــر العــسقالني-فــتح البــاري شــرح صــحيح البخــاري: الــذكر ويقطعهــا الخــاتن، انظــر
  ).١٧/١٩٣ (- النووي-مسلم بن الحجاجشرح صحيح 

 كتـاب -، وصـحيح مـسلم)٨/١٠٩ (-٦٥٢٧ حـديث رقـم -كيـف الحـشر:  باب- كتاب الرقاق-صحيح البخاري (6)
  ).٤/٢١٩٤ (-٢٨٥٩ حديث رقم - باب فناء الدنيا وبيان الحشر يوم القيامة-الجنة وصفة نعيمها وأهلها



 ١٣٠

�o�n�o�n�o�n�o�n�����������������t�s�r�q�p�t�s�r�q�p�t�s�r�q�p�t�s�r�q�p���������u�u�u�u�������������v��v��v��v���������������w���w���w���w�������������������x��x��x��x�����������������y�y�y�y����������������������z��z��z��z��������������{��{��{��{�|�|�|�|������������������}���}���}���}�������������������~��~��~��~����������������������������������������������������������������������������������������

����������������������������������Z�Z�Z�Z﴿: ، وبعـــد الحـــساب تـــوزن األعمـــال بـــالميزان، كمـــا قـــال اهللا عـــز وجـــل)١(﴾ 

\�[\�[\�[\�[�����̀_� �̂]��̀_� �̂]��̀_� �̂]��̀_� �̂]������a��a��a��a���������e�d�c�be�d�c�be�d�c�be�d�c�b����������������i�h�g�f�i�h�g�f�i�h�g�f�i�h�g�f����������j��j��j��j������n�m�l�k�n�m�l�k�n�m�l�k�n�m�l�k����

oooo ﴾)٢(.  
فبعد الحساب والميزان إمـا جنـٌة أو نـاٌر، فمـن رجحـت حـسناته علـى سـيئاته : اإليمان بالجنة والنار_ 
 وذلـك يكـون بعـد مـرور ،ه كـان مـن أهـل النـاران من أهل الجنة، ومن رجحت سـيئاته علـى حـسناتك

  .الناس على الصراط، فمن نجا منه فاز بالجنة، ومن وقع عنه كان من أهل النار، والعياذ باهللا
  
  

  .الساعة تأتي بغتة: المطلب الثاني
 ،ه، فــال يعلــم أحــٌد متــى تقــوم اهللا بعلمــ يعتبــر مــن علــم الغيــب الــذي اســتأثروقــت قيــام الــساعةإن     

 عن الساعة فقـال لـه عليـه الـصالة � نفسه ال يعلم بوقت مجيئها، فقد سأله جبريل �حتى النبي 
 عـز وجـل اخـتص بعلـم الـساعة، كمـا قـال  فـاهللا،)٣( "َما الَمْسُئوُل َعْنَها ِبَأْعَلَم ِمَن الـساِئلِ : " والسالم

���������������¥�¦�§��¥�¦�§��¥�¦�§��¥�¦�§���������¤�¤�¤�¤���﴿:  سبحانه في سورة الزخرف �̈�� �̈�� �̈�� �̈���������������������±�°���®�¬�«�ª�©�±�°���®�¬�«�ª�©�±�°���®�¬�«�ª�©�±�°���®�¬�«�ª�©
، ومادام أن اهللا تعـالى لـم يخبـر أحـًدا مـن خلقـه بوقـت الـساعة؛ فإنهـا ال تـأتي إال بغتـًة وفجـأًة، ﴾²²²²

  .﴾;�:��6�7�8�9@�?�<�=�>;�:��6�7�8�9@�?�<�=�>;�:��6�7�8�9@�?�<�=�>;�:��6�7�8�9@�?�<�=�>�﴿: قال سبحانه في سورة الزخرف
 هـــؤالء المـــشركون هـــل ينتظـــر: يقـــول تعـــالى: "  فـــي تفـــسيره لهـــذه اآليـــة- اهللا رحمـــه-قـــال ابـــن كثيـــرٍ 

،  ال محالـــة وواقعـــةٌ فإنهـــا كائنـــةٌ : ؟ أيعة أن تـــأتيهم بغتـــة وهـــم ال يـــشعرونإال الـــساالمكـــذبون للرســـل 
فإذا جاءت إنما تجيء وهم ال يشعرون بها، فحينئذ يندمون ، فلون عنها غير مستعدين لهاوهؤالء غا
  )٤(. " حيث ال ينفعهم وال يدفع عنهمكل الندم،

  
 تخبـر بمجـيء الـساعة فجـأًة فـي وقـت ال يخطـر علـى  عـز وجـل فـي كتـاب اهللاوقد جاءت عدة آياتٍ 

����������Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á���������Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á���������Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á���������Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á﴿:  اهللا تعالى ستقوم، ومن هذه اآليات قولبال الناس أنها

��������������������������������������������������������������������������������������������������������� �!����������������� �!����������������� �!����������������� �!�����"�"�"�"�����#�#�#�#��������$�%�&$�%�&$�%�&$�%�&���������'��'��'��'����������(�(�(�(����������������������)��)��)��)�������������*�*�*�*������������

                                       
  ).١٢ -٧: (سورة اإلنشقاق (1)
   .٤٧: ياءسورة األنب (2)
   .٩٠ص: سبق تخريجه هذا النص جزٌء من حديٍث جبريل الطويل الذي (3)
  ).٧/٢٣٧ (-تفسير القرآن العظيم (4)



 ١٣١


�	���������������������������������������������������������������������������﴿:  ، وقال سبحانه)١(﴾�/�/�/�/���������.�.�.�.���������-�,�-�,�-�,�-�,��������++++�����������	�
�����������	�
�����������	�
����������������������������������������������������������������������
����������������������������﴾)٢(.  

فالذي ثبت في شأن الساعة إنما هو عالماتهـا التـي تـدل علـى قـرب وقوعهـا، أمـا لحظـة وقوعهـا فـال 
هـــي العالمـــات يعلمــه أحـــٌد إال اهللا، وهـــذه العالمــات منهـــا مـــا ظهـــر ومنهــا لـــم يظهـــر، فــالتي ظهـــرت 

مانة، وتطاول الناس في البنيان، وأن ياع األ، وموته، وٕانشقاق القمر، وض�الصغرى، كبعثة النبي 
 تلد األمة ربتها، وغيرها من العالمات الصغرى الثابتة في السنة النبوية، وأما العالمات الكبرى فهـي

اطَلــَع   ":حيــث قــال، �ري حذيفــة بــن أســيد الغفــا وهــي التــي وردت فــي حــديث تعقبهــا الــساعة، التــي
 ِبياَعَة، َقالَ :  َقاُلواَما َتَذاَكُروَن؟: ، َفَقالَ َوَنْحُن َنَتَذاَكرُ َعَلْيَنا  ����النى : " َنْذُكُر السَها َلـْن َتقُـوَم َحتـِإن

اَل، َوالدابَة، َوُطُلوَع الـشْمِس ِمـْن َمْغِرِبَهـا، َوُنـُزوَل - َفَذَكرَ -َياٍت َلَها َعْشَر آَتَرْوَن َقبْ  جَخاَن، َوالدالد 
ــَأُجوَج َوَمــْأُجوَج، َوَثَالَثــَة ُخــُسوفٍ ����ِعيــَسى اْبــِن َمــْرَيَم  ــاْلَمْغِرِب، : ، َوَي َخــْسٌف ِباْلَمــْشِرِق، َوَخــْسٌف ِب

  )٣(. " َوآِخُر َذِلَك َناٌر َتْخُرُج ِمَن اْلَيَمِن، َتْطُرُد الناَس ِإَلى َمْحَشرِِهمْ َوَخْسٌف ِبَجِزيَرِة اْلَعَرِب،
  

َال َتقُـوُم الـساَعُة َحتـى " : هم عندما تقـوم الـساعة علـيهم، فقـالاس وغفلت حال الن�وقد وضح النبي 
�������������V�U�V�U�V�U�V�U�����X�W�X�W�X�W�X�W﴿: ، َفِإَذا َطَلَعْت َفَرآَها النـاُس آَمُنـوا َأْجَمُعـوَن، َفـَذِلَك ِحـينَ َتْطُلَع الشْمُس ِمْن َمْغِرِبَها

b�a�`�_�^�]�\�[�Z�Yb�a�`�_�^�]�\�[�Z�Yb�a�`�_�^�]�\�[�Z�Yb�a�`�_�^�]�\�[�Z�Y﴾] ُجَالِن ] ١٥٨: األنعــامــر ــَشَر ال ــْد َن ــساَعُة َوَق ــوَمن ال َوَلَتُق
َيَعاِنـِه، َوَال َيْطِوَياِنـِه، َوَلَتقُـوَمن الـساَعُة َوَقـِد اْنـَصَرَف الرُجـُل ِبَلـَبِن ِلْقَحِتـِه َفـَال َثْوَبُهَما َبْيَنُهَما َفَال َيَتَبا

َيْطَعُمُه، َوَلَتُقوَمن الساَعُة َوُهَو َيِليُط َحْوَضُه َفَال َيْسِقي ِفيِه، َوَلَتُقوَمن الساَعُة َوَقْد َرَفَع َأَحُدُكْم ُأْكَلَتُه 
  )٤(."ِإَلى ِفيِه َفَال َيْطَعُمَها 

  
  
  
  
  
  
  

                                       
   .١٨٧: سورة األعراف (1)
   .١٨: سورة محمد (2)
   .١٠٤ص: سبق تخريجه (3)
صــحيح ، و )٨/١٠٦ (-٦٥٠٦ حــديث رقــم - بــاب طلــوع الــشمس مــن مغربهــا- كتــاب الرقــاق-صــحيح البخــاري (4)
  ).٤/٢٢٧٠ (-٢٩٥٤ حديث رقم - باب قرب الساعة- كتاب الفتن وأشراط الساعة-مسلم



 ١٣٢

  . األصحاب من بعضهم يوم القيامة إال المتقينتبرؤ: المطلب الثالث
�﴿: عـــن حـــال األصـــحاب يـــوم القيامـــة، فقـــال ســـبحانهفـــي ســـورة الزخـــرف لقـــد أخبـــر اهللا تعـــالى     

X�Y�Z�[�\�]� �̂_X�Y�Z�[�\�]� �̂_X�Y�Z�[�\�]� �̂_X�Y�Z�[�\�]� �̂_���﴾.  
 لغير اهللا فإنها تنقلب يوم  كانت في الدنيا وصداقةٍ فاهللا عز وجل وضح في هذه اآلية أن كل صحبةٍ 

�﴿:  لقومـه� بدوامـه، ولقـد قـال إبـراهيم ، إال مـا كـان هللا عـز وجـل، فإنـه دائـمٌ  وبغـًضاالقيامة عداوةً 
WWWW����X�X�X�X������Y��Y��Y��Y������Z�Z�Z�Z�����_� �̂]�\�[�_� �̂]�\�[�_� �̂]�\�[�_� �̂]�\�[�������������a�`�a�`�a�`�a�`���������h�g�f�e�d�c�b�h�g�f�e�d�c�b�h�g�f�e�d�c�b�h�g�f�e�d�c�b���������i�i�i�i

r�q�p�o�n�m�l�k�jr�q�p�o�n�m�l�k�jr�q�p�o�n�m�l�k�jr�q�p�o�n�m�l�k�j﴾)٢(.)١(  
خلـــيالن مؤمنـــان، وخلـــيالن  : قـــال، حيـــث�  فـــي تفـــسير هـــذه اآليـــة أثـــًرا عــن علـــيوذكــر المفـــسرون

ا كـان يـأمرني بطاعتـك وطاعـة رسـولك، ويـأمرني يـا رّب إن فالًنـ: ن فقـاليْ كافران، فمـات أحـد المـؤمنَ 
 يا رّب فال تضله بعدي واهده كما هديتني وأكرمـه ،بالخير، وينهاني عن الشّر ويخبرني أني مالقيك
يـا رّب : ن أحدكما علـى صـاحبه فيقـولثْ يُ لِ : ينهما فيقولكما أكرمتني، فإذا مات خليله المؤمن جمع ب

إنـــه كـــان يـــأمرني بطاعتـــك وطاعـــة رســـولك، ويـــأمرني بـــالخير، وينهـــاني عـــن الـــشّر، ويخبرنـــي أنـــي 
يـا رّب : ن فيقـوليْ ويمـوت أحـد الكـافرَ : قـال؛ نعم الخليل، ونعم األخ، ونعـم الـصاحب: مالقيك، فيقول

اعــة رسـولك، ويــأمرني بالــشّر، وينهــاني عــن الخيــر، ويخبرنــي ا كــان ينهــاني عــن طاعتــك وطإن فالًنـ
  )٣(.بئس األخ، وبئس الخليل، وبئس الصاحب: أني غير مالقيك، فيقول

��SSSS�����T��T��T��T���������V�UV�UV�UV�U���������W��W��W��W﴿:  فـي المهالـك كمـا قـال اهللا عـز وجـلفالصاحب السيء قد يـردي أصـحابه

XXXX�������������Y�Y�Y�Y�����Z�Z�Z�Z��������[[[[����\�\�\�\������̂]��̂]��̂]��̂]����������̀_�̀_�̀_�̀_�����c�b�a��c�b�a��c�b�a��c�b�a�����dddd﴾)نـسان علـى ، ويوم القيامـة يتنـدم اإل)٤
���������������������������������������������������������﴿:  ال ينفـــع النـــدم، قـــال اهللا تعـــالىصـــحبته الـــسيئة ولكـــن حينئـــذٍ 

	�
�����	�
�����	�
�����	�
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������¢�¡�����������¢�¡�����������¢�¡�����������¢�¡��������������

¦�¥�¤�£¦�¥�¤�£¦�¥�¤�£¦�¥�¤�£﴾)٥(  
  

الــشاب المــسلم أن يختــار الرفقــة الــصالحة، التــي قــد أرشــد  � النبــي ولخطــورة هــذه القــضية نــرى أن
 بصاحبه الذي يالزمـه، حيـث قـال عليـه الـصالة  مرهونٌ نياه، ووضح أن كل إنسانٍ تنفعه في دينه ود

                                       
   .٢٥: سورة العنكبوت (1)
  ).٧/٢٣٧ (- ابن كثير-تفسير القرآن العظيم: انظر (2)
-١٦/١١٠(، والقرطبـــي فـــي تفـــسيره )٧/٢٢١(، والبغـــوي فـــي تفـــسيره )٦٣٨/ ٢١(أخرجـــه الطبـــري فـــي تفـــسيره  (3)
 الريـــاض، - مكتبـــة الرشـــد للنـــشر والتوزيـــع-عبـــد العلـــي حامـــد:  تحقيـــق-قـــي فـــي كتابـــه شـــعب اإليمـــان، والبيه)١١١

  ). ١٢/٤٧ (-٨٩٩٧ حديث رقم -م٢٠٠٣هـ، ١٤٢٣ -١ ط- الهند- بومباى-بالتعاون مع الدار السلفية
  ).٥٧ -٥٥: (سورة الصافات (4)
  ).٢٩ -٢٧: (سورة الفرقان (5)



 ١٣٣

ثـاًال يوضـح م � النبـي ضـربو  )١(، "الرُجُل َعَلى ِديـِن َخِليِلـِه، َفْلَيْنُظـْر َأَحـُدُكْم َمـْن ُيَخاِلـلُ : " والسالم
اِلِح َوالـسْوِء، َكَحاِمـِل الِمـْسِك : " فيه أثر الصحبة الصالحة والصحبة السيئة، فقال َمَثُل الَجِليِس الـص

ـا َأنْ : ، َفَحاِمُل الِمْسكِ َوَناِفِخ الِكيرِ  َبـًة، ِإمـا َأْن َتِجـَد ِمْنـُه ِريًحـا َطي ـا َأْن َتْبتَـاَع ِمْنـُه، َوإِم ُيْحـِذَيَك، َوإِم 
  )٢(. "ِإما َأْن ُيْحِرَق ِثَياَبَك، َوإِما َأْن َتِجَد ِريًحا َخِبيَثةً : َوَناِفُخ الِكيرِ 

  
  .الجنة ونعيمها: المطلب الرابع

لعباده الصالحين، جزاًء لما فعلوه فـي حيـاتهم، مـن طـاعتهم الجنة هي تلك الدار التي جعلها اهللا     
رسله وأنبيائه، فهي داٌر للتنعم والتلذذ، ومهما تصور اإلنسان وتخيل نعيم ل ابعتهملربهم، وتوحيده ومت

َقـاَل اللـُه : "  قـال� عن رسول اهللا �الجنة فلن يهديه عقله إلى حقيقة نعيمها، فقد روى أبو هريرة 
اِلِحينَ : َتَعـاَلىَتَبـاَرَك وَ  َمــا َال َعـْيٌن رََأْت، َوَال ُأُذٌن َسـِمَعْت، َوَال َخَطـَر َعَلـى َقْلــِب َأْعـَدْدُت ِلِعَبـاِدي الـص ،
����������﴿: مْ اْقــَرُءوا ِإْن ِشــْئتُ : " ُهَرْيــَرةَ  َأُبــوقــال " َبــَشٍر ������� �!�"�#�$���������������� �!�"�#�$���������������� �!�"�#�$���������������� �!�"�#�$﴾ 

  )٣( ".]١٧: السجدة[
  

  .نعيم أهل الجنة: المسألة األولى
لقـــد جـــاءت النـــصوص الكثيـــرة مـــن الكتـــاب والـــسنة توضـــح وتبـــين نعـــيم أهـــل الجنـــة، ففـــي ســـورة     

̀��﴿: الزخرف قال اهللا عز وجل عن أهل الجنة �a�b�c�d�e�f�g�h�̀ �a�b�c�d�e�f�g�h�̀ �a�b�c�d�e�f�g�h�̀ �a�b�c�d�e�f�g�h�����������������V�W�V�W�V�W�V�W
�£�¢�¡�U�£�¢�¡�U�£�¢�¡�U�£�¢�¡�U���������©� �̈§�¦�¥�¤�©� �̈§�¦�¥�¤�©� �̈§�¦�¥�¤�©� �̈§�¦�¥�¤�����������������ª�ª�ª�ª����������������������«��«��«��«���������¬�¬�¬�¬���������l�®��l�®��l�®��l�®����������±�°��±�°��±�°��±�°�

½�¼�»�º�¹� �̧¶�w� �́³�²½�¼�»�º�¹� �̧¶�w� �́³�²½�¼�»�º�¹� �̧¶�w� �́³�²½�¼�»�º�¹� �̧¶�w� �́³�²�������������Ã�Â�Á�À�¿�¾�Ã�Â�Á�À�¿�¾�Ã�Â�Á�À�¿�¾�Ã�Â�Á�À�¿�¾
Å�ÄÅ�ÄÅ�ÄÅ�Ä��������������������Æ������������Æ������������Æ������������Æ﴾.  

 حيـــث يطمئـــنهم أال تخـــافوا مـــن ؛هـــذه اآليـــات فيهـــا خطـــاٌب مـــن اهللا تعـــالى ألهـــل الجنـــة قبـــل دخولهـــا
عقابي، فإني قد أمنتكم منه ورضيت عنكم، وال تحزنوا على فراق الدنيا فإن الذي ينتظركم من النعيم 

يــا : النــاس وهــم فــي فــزعهم يــوم القيامــة ينــاَدْون هــذا النــداء فيقــال لهــمفم مــن الــدنيا ومــا فيهــا،  لكــخيــرٌ 

                                       
 -، وســنن الترمــذي)٤/٢٥٩ (-٤٨٣٣ حــديث رقــم -بــاب مــن يــؤمر أن يجــالس - كتــاب األدب-ســنن أبــو داود (1)

سلـسلة األحاديـث الـصحيحة : ، وقد حسنه الـشيخ األلبـاني، انظـر)٤/٥٨٩ (-٢٣٧٨ حديث رقم - بابٌ -كتاب الزهد
  ).٥٩٨ -٢/٥٩٧ (-٩٢٧ حديث رقم -وشيٌء من فقهها وفوائدها

 كتـاب -، وصـحيح مـسلم)٧/٩٦ (-٥٥٣٤ حـديث رقـم -ك بـاب المـس- كتاب الذبائح والصيد-صحيح البخاري (2)
  ).٤/٢٠٢٦ (-٢٦٢٨ حديث رقم - باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء-البر والصلة واآلداب

ــــه- كتــــاب تفــــسير القــــرآن-صــــحيح البخــــاري (3) ���������﴿:  بــــاب قول������� �!�"�#�$﴾ 
 حــديث رقــم - كتــاب الجنــة وصــفة نعيمهــا وأهلهــا- مــسلم، وصــحيح)٦/١١٥ (-٤٧٧٩ حــديث رقــم -]١٧: الــسجدة[

٤/٢١٧٤ (-٢٨٢٤.(  



 ١٣٤

عبــادي ال خــوٌف علــيكم اليــوم وال أنــتم تحزنــون، فيستبــشرون خيــًرا ويرجوهــا النــاس كلهــم، ثــم يتبعهــا 
بهذا فالمقصود  الذي آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين، فييأس الناس منها غير المسلمين،: المنادي فيقول
 كانوا فـي الـدنيا يؤمنـون بآيـات اهللا، ويتبعـون رسـله، ويخـضعون هللا بقلـوبهم، ويقبلـون نالنداء هم الذي

أدخلـوا الجنـة أنـتم وأزواجكـم أو قرنـاؤكم تكرمـون : ما جاءتهم به الرسل من عند اهللا، فهؤالء يقال لهـم
خبر أن أهــل الجنــة يطــاف علــيهم بآنيــة فيهــا وتنعمــون، ثــم وضــح اهللا شــيًئا مــن نعــيمهم فــي الجنــة فــأ

 وكــذلك فــإن فــي الجنــة كــل مــا تــشتهيه الــنفس الــذهب التــي فيهــا مــن الطعــام والــشراب الــشيء الكثيــر،
وتستلذ به العين مـن الطعـام والـشراب والملـبس والمركـب والتلـذذ بـالنظر فـي الجنـة وال شـك أن أعظـم 

 ونعــيم أهــل الجنــة غيــر منقطــٍع عــنهم ألنهــم  فــي الجنــة هــو النظــر إلــى وجــه الملــك جــل جاللــه،نعــيمٍ 
خالـدون فــي الجنــة دائمــون، ال يخرجــون منهــا وال يموتـون وال يمرضــون، ثــم قــال اهللا عــز وجــل ألهــل 

مـا كنـتم فـي ل ، وهـي جـزاءٌ  جهنم في أورثكموها اهللا عن أهل النار الذين أدخلهمقدوهذه الجنة : الجنة
لكــم فــي الجنــة غيــر الطعــام والــشراب أخبــر ســبحانه أن ثــم ،  والطاعــاتالــدنيا تعملــون مــن الخيــرات

  )١(. تجدد لكم أخرى، كلما قطفتم ثمرةً  شئتمتى األنواع، تأكلون منها م كثيرةُ فاكهةٌ 
ولقد ورد وصف نعـيمهم فـي آيـاٍت كثيـرٍة مـن  كما وصفته لنا سورة الزخرف،  حال أهل الجنة هوهذا

  :بعض هذه اآلياتالقرآن، ال مجال لذكرها جميًعا، وٕانما أذكر 
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ــــــــــــــال ســــــــــــــبحانه_  
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، والتفــسير المنيــر فــي العقيــدة والــشريعة )٦٤٣ -٦٣٨/ ٢١ (- الطبــري-جــامع البيــان فــي تأويــل القــررآن: انظــر (1)

  ).١٨٥ -١٨٣/ ٢٥ (- وهبة الزحيلي-والمنهج
   .١٥: سورة محمد  (2)
  ).٢٢ -١٣: (سورة اإلنسان (3)
  ).٥٥ -٥١: (ورة الدخانس (4)



 ١٣٥


�	�����������������﴿: وقال سبحانه عن نساء أهـل الجنـة_ ���������������	�
���������������	�
���������������	�
����������������¢�¡�¢�¡�¢�¡�¢�¡

¥�¤�£¥�¤�£¥�¤�£¥�¤�£���������̈§�¦�̈§�¦�̈§�¦�̈§�¦﴾)١(.  
  : الجنة ونعيمها، ومن هذه األحاديثفوكذلك فإن نصوص السنة النبوية الصحيحة مليئٌة بوص

َل ُزْمـَرٍة َيـْدُخُلوَن اْلَجنـَة َعَلـى ُصـوَرِة اْلَقَمـرِ : "  أنـه قـال� عـن النبـي � أبو هريـرة ما رواه_  َأو ِإن 
ُطـوَن َوَال  َماِء ِإَضـاَءًة، َال َيُبولُـوَن َوَال َيَتَغوِفـي الـس يَكْوَكـٍب ُدر ِذيَن َيُلوَنُهْم َعَلى َأَشـدَلْيَلَة اْلَبْدِر، َوال

ــ ــوَن، َأْمــَشاُطُهُم ال ــوُة، َوَأْزَواُجُهــُم اْلُحــوُر َيْمَتِخُطــوَن َوَال َيْتُفُل ذَهُب َوَرْشــُحُهُم اْلِمــْسُك، َوَمَجــاِمُرُهُم اْألَُل
، فأهـل )٢( "اْلِعيُن، َأْخَالُقُهْم َعَلى ُخُلِق َرُجٍل َواِحـٍد َعَلـى ُصـوَرِة َأِبـيِهْم آَدَم ِسـتوَن ِذرَاًعـا ِفـي الـسَماءِ 

، فــإن اهللا تعـالى يجعلهــم علـى صــورة أبــيهم آدم  وألطــف منظـرٍ الجنـة يــدخلونها وهـم فــي أجمـل صــورةٍ 
، وال يبولــون وال يتغوطــون، وال يخــرج مــنهم أي شــيء مــن القــذر الــذي كــان فــي الــدنيا وٕانمــا هــو �

  .المسك
ِإن ِفـي اْلَجنـِة َلـُسوًقا، َيْأُتوَنَهـا ُكـل ُجُمَعـٍة، َفَتُهـب : "   قال� عن النبي �وروى أنس بن مالك _ 

 َفَتْحثُــو ِفــي ُوُجــوِهِهْم َوِثَيــاِبِهْم، َفَيــْزَداُدوَن ُحــْسًنا َوَجَمــاًال، َفَيْرِجُعــوَن ِإَلــى َأْهِلــيِهْم َوَقــِد َمالِ ِريــُح الــش 
َوَأْنـُتْم، : َواِهللا َلَقـِد اْزَدْدتُـْم َبْعـَدَنا ُحـْسًنا َوَجَمـاًال، َفَيُقولُـونَ : وُل َلُهـْم َأْهلُـوُهمْ اْزَداُدوا ُحْسًنا َوَجَماًال، َفَيقُ 

  )٣( ".َواِهللا َلَقِد اْزَدْدُتْم َبْعَدَنا ُحْسًنا َوَجَماًال 
فقد ن أهل الجنة ال يمرضون وال يهرمون وال يموتون وال ينقطع  عنهم النعيم،  أ�وقد بين النبي _ 

ِإن َلُكـْم َأْن : ُيَنـاِدي ُمَنـادٍ " :  قـال�روى أبو سعيد الخـدري وأبـو هريـرة رضـي اهللا عنهمـا عـن النبـي 
وا َفَال َتْسَقُموا َأَبًدا َلُكْم َأْن َتْحَيْوا َفَال َتِصح َوإِن ، وا َفَال َتْهَرُموا َأَبًدا، َوإِنَلُكْم َأْن َتِشب َتُموُتوا َأَبًدا، َوإِن 

ـــَذِلَك َقْوُلـــُه َعـــز َوَجـــل " َلُكـــْم َأْن َتْنَعُمـــوا َفـــَال َتْبَأُســـوا َأَبـــًدا  ���������������������������������������������������������﴿: َف

  )٤( ".]٤٣: األعراف[﴾				
 عـن �عز وجل، فقـد روى صـهيٌب الرومـي  وٕان أعظم نعيٍم ألهل الجنة هو النظر إلى وجه اهللا -

ُتِريـُدوَن َشـْيًئا َأِزيـُدُكْم؟ : َيقُـوُل اُهللا َتَبـاَرَك َوَتَعـاَلى: ، َقـالَ ِإَذا َدَخَل َأْهُل اْلَجنِة اْلَجنـةَ : "  قال�النبي 

                                       
  ).٥٨ -٥٦: (سورة الرحمن (1)
ـــاب خلـــق آدم صـــلوات اهللا عليـــه وذريتـــه- كتـــاب أحاديـــث األنبيـــاء- صـــحيح البخـــاري(2) ـــم - ب  -٣٣٢٧ حـــديث رق
 بـاب أول زمـرة تـدخل الجنـة علـى صـورة القمـر ليلـة - كتاب الجنـة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا-صحيح مسلمو  ،)٤/١٣٢(

  ). ٤/٢١٧٩ (-٢٨٣٤ حديث رقم -همالبدر وصفاتهم وأزواج
 - بـاب فـي سـوق الجنـة ومـا ينـالون فيهـا مـن النعـيم والجمـال-كتـاب الجنـة وصـفة نعيمهـا وأهلهـا - صحيح مسلم(3)

  ).٤/٢١٧٨ (-٢٨٣٣حديث رقم 
�������﴿:  بـاب فـي دوام نعـيم أهـل الجنـة وقولـه تعـالى-كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها -صحيح مسلم(4) 

  ).٤/٢١٨٢ (-٢٨٣٧ حديث رقم -]٤٣: األعراف[﴾��������	



 ١٣٦

َنـا ِمـَن النـاِر؟ َقـالَ أََلـْم ُتَبـيْض ُوُجوهَ : َفَيُقولُـونَ  ــَة، َوُتَنجَفَيْكـِشُف اْلِحَجـاَب، َفَمــا : َنـا؟ أََلـْم تُـْدِخْلَنا اْلَجن
 َوَجل ِهْم َعزَظِر ِإَلى َربِإَلْيِهْم ِمَن الن ١( ".ُأْعُطوا َشْيًئا َأَحب(  

 روى ه فـي الـدرجات؟كيـف بمـن هـو أعلـى منـبل إن أدنى أهل الجنة له مثل عشرة أمثال الدنيا، ف_ 
 ِإني َألَْعَلُم آِخَر َأْهِل الناِر ُخُروًجا ِمْنَها، َوآِخـَر َأْهـِل اْلَجنـةِ : "  قال�عبد اهللا بن مسعوٍد عن النبي 

اْذَهْب َفاْدُخْل اْلَجنَة، َفَيْأِتيَهـا : ُجٌل َيْخُرُج ِمَن الناِر َحْبًوا، َفَيُقوُل اُهللا َتَباَرَك َوَتَعاَلى َلهُ ُدُخوًال اْلَجنَة، رَ 
، َوَجْدُتَها َمْألَى، َفَيقُـوُل اُهللا َتَبـاَرَك َوَتَعـاَلى َلـهُ : َفُيَخيُل ِإَلْيِه َأنَها َمْألَى، َفَيْرِجُع َفَيُقولُ  اْذَهـْب : َيا َرب

، َوَجْدُتَها َمْألَى، َفَيُقوُل :  َفَيْأِتيَها، َفُيَخيُل ِإَلْيِه َأنَها َمْألَى، َفَيْرِجُع َفَيُقولُ : َفاْدُخِل اْلَجنَة ، َقالَ  َيا َرب
، -َشَرَة َأْمثَاِل الـدْنَيا  َأْو ِإن َلَك عَ -ْدُخْل اْلَجنَة، َفِإن َلَك ِمْثَل الدْنَيا َوَعَشَرَة َأْمثَاِلَها اْذَهْب َفا: اُهللا َلهُ 

 َضـِحَك ����َلَقْد رََأْيـُت َرُسـوَل اِهللا : ، َقالَ  َوَأْنَت اْلَمِلُك؟-َحُك ِبي  َأْو َأَتضْ - َأَتْسَخُر ِبي: َفَيُقولُ : " َقالَ 
 ِة َمْنِزَلًة : َفَكاَن ُيَقالُ : " ى َبَدْت َنَواِجُذُه، َقالَ َحت٢(."َذاَك َأْدَنى َأْهِل اْلَجن(  
  
  

  .دخول الجنة برحمة اهللا: المسألة الثانية
لقد وردت آيات كثيرٌة في كتاب اهللا تبين أن سبب دخول الجنة إنما هـو بـسبب مـا فعلـه اإلنـسان     

¾�¿������Â�Á�À�¿�¾�Â�Á�À�¿�¾�Â�Á�À�¿�¾�Â�Á�À﴿: ك في سورة الزخـرف فـي قولـه تعـالىمن العمل الصالح، وقد ورد ذل
Å�Ä�ÃÅ�Ä�ÃÅ�Ä�ÃÅ�Ä�Ã﴾في موضٍع آخر من كتابـه، وقال اهللا عز وجل  :﴿�����������������������������������������

�©��ª»�¬�®���°��﴿: ، وقـــــــال ســـــــبحانه)٣(﴾����	����	����	����	 �̈§�¦�¥�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¥
  . إلى غير ذلك من اآليات،)٤(﴾²�±²�±²�±²�±

 ولـيس  تعـالى،هللا قـد علـق دخـول الجنـة علـى رحمـة ا�وٕان المتأمل في السنة النبوية يجد أن النبـي 
َي َأَحًدا ِمـْنُكْم  َلْن ُينَ ": � قال رسول اهللا �عن أبي هريرة ، فقد جاء في الحديث على عمل العبد ج

ـَدِني اللـُه ِبَرْحَمـٍة، َسـدُدوا َوَقـاِرُبوا، َوَال َأَنـا، ِإال َأْن َيَتغَ : َوَال َأْنـَت َيـا َرُسـوَل اللـِه؟ َقـالَ :  َقـاُلوا،َعَمُلهُ  م
، وال يوجـد تعـارض بـين تلـك اآليـات )٥(" َواْغُدوا َوُروُحوا، َوَشْيٌء ِمَن الدْلَجِة، َوالَقْصَد الَقـْصَد َتْبُلُغـوا

    وقـد وهذا الحديث إطالًقـا، فـإن هـذه النـصوص كلهـا خرجـت مـن مكـشاٍة واحـدٍة، فـأنى لهـا التعـارض، 
                                       

 -١٨١ حـديث رقـم - باب إثبات رؤية المؤمنين في اآلخـرة ربهـم سـبحانه وتعـالى- كتاب اإليمان-صحيح مسلم (1)
)١/١٦٣.(  

  ).١/١٧٣ (-١٨٦ حديث رقم - باب آخر أهل النار خروًجا- كتاب اإليمان-صحيح مسلم (2)
   .٤٣: سورة األعراف (3)
   .٣٢:  النحلسورة (4)
، وصـحيح )٨/٩٨ (-٦٤٦٣ حـديث رقـم - بـاب القـصد والمداومـة علـى العمـل- كتاب الرقـاق-صحيح البخاري (5)
 حـــديث رقـــم - بـــاب لـــن يـــدخل أحـــٌد الجنـــة بعملـــه بـــل برحمـــة اهللا تعـــالى- كتـــاب صـــفة القيامـــة والجنـــة والنـــار-مـــسلم
٤/٢١٦٩ (-٢٨١٦.(  



 ١٣٧

هـل العلـم فــي تعـارض، وسـوف أذكـر بعـًضا مـن كـالم أجمـع العلمـاء بـين هـذه األدلـة التـي ظاهرهـا ال
  :ذلك
¬�®���°�¬�®���°�¬�®���°�¬�®���°�»�»�»�»�����﴿:  الباء في قوله تعالى ذكر أن- رحمه اهللا- االسالم ابن تيمية شيخ_ 

ـــاء ﴾²�±²�±²�±²�± ـــة، ولكـــن مجـــرد ب  الـــسبب، أي أن أعمـــالكم كانـــت ســـبًبا مـــن أســـباب دخـــولكم الجن
 بــل كــم مــن بمجــرد إنــزال المــاء فــي رحــم المــرأة؛جــب حــصول المــسبب، كالولــد ال يولــد األســباب ال يو 

شاء خلقـه فتحبـل المـرأة وتربيـه فـي الـرحم وسـائر مـا يـتم بـه أنزل ولم يولد له، لذلك فالبد من أن اهللا 
 وكذلك أمر اآلخرة، فإن األعمال الصالحة ليس بمجـرد فعلهـا ينـال ،خلقه من الشروط وزوال الموانع

 بـل ال بـد مـن عفـو ؛في دخول الجنةاإلنسان السعادة ويدخل الجنة، فالعمل ليس عوًضا وثمًنا كافًيا 
  )١(.ت وفضله ورحمته فبعفوه يمحو السيئات وبرحمته يأتي بالخيرات وبفضله يضاعف البركا اهللا
  
بالطاعــة،  علــى عــدم اســتحقاق الثــواب والجنــة دل  الحــديث  أن- رحمــه اهللا-ذكــر اإلمــام النــووي و _

واآليـــات بينـــت أن دخـــول الجنـــة بـــسبب األعمـــال الـــصالحة، ولـــيس فـــي ذلـــك تعـــارض إذا علمنـــا أن 
فيـصح  ومنتـه، إنما يكون برحمة اهللا تعالى وفـضلهمال والهداية لإلخالص فيها وقبولها التوفيق لألع

 بسببها وهي  ويصح أنه دخل باألعمال أيحديث،بمجرد العمل وهو مراد الالجنة  لم يدخل  العبدأن
  )٢( . واهللا أعلم،من الرحمة

ويظهر لي في الجمـع بـين : "  فقال كالًما قريًبا من كالم النووي،- رحمه اهللا- ابن حجروقد ذكر_ 
 وهو أن يحمل الحديث على أن العمل من حيث هـو عمـل ال يـستفيد بـه ؛ آخراآلية والحديث جوابٌ 

ان كــذلك فــأمر القبــول إلــى اهللا تعــالى وٕانمــا يحــصل  وٕاذا كــ،العامــل دخــول الجنــة مــا لــم يكــن مقبــوالً 
 أي تعملونـه مـن ﴾®���°�±�²®���°�±�²®���°�±�²®���°�±�����²﴿ :  وعلـى هـذا فمعنـى قولـه،برحمة اهللا لمـن يقبـل منـه

  )٣( ".العمل المقبول
وبالجملــــة فالجنــــة ومنازلهــــا ال تنــــال إال برحمتــــه، فــــإذا دخلوهــــا  : " - رحمــــه اهللا-قــــال القرطبــــيو  _

  )٤( ".ودخلوها برحمته، إذ أعمالهم رحمة منه لهم وتفضل عليهمبأعمالهم فقد ورثوها برحمته، 
بــسبب أعمـــالكم نـــالتكم الرحمـــة فــدخلتم الجنـــة، وتبـــوأتم منـــازلكم  : " - رحمـــه اهللا-وقــال ابـــن كثيـــرٍ _ 

  )٥( ".بحسب أعمالكم

                                       
    ).٧١ -٨/٧٠ (-مجموع الفتاوى: انظر (1)
  ).١٦١ -١٧/١٦٠ (-المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج: انظر(2) 
  ).١١/٢٩٦ (-فتح الباري شرح صحيح البخاري (3)
  ).٧/٢٠٩ (-الجامع ألحكام القرآن (4)
  ).٣/٤١٦ (-تفسير القرآن العظيم (5)



 ١٣٨

  وأقوال أهل العلم في ذلك كثيرٌة جًدا، والذي يفهم من كالمهم أن األصل في دخول الجنة هو رحمـة
اهللا تعالى، فال أحد يدخل الجنة إبتداًء بغير رحمة اهللا وفضله، وأن األعمال الصالحة ما فعلها العبد 

 ، وٕاعانته وتوفيقهإال بتوفيق اهللا له ورحمته به، فأصل حصول العمل الصالح هو بفضل اهللا ورحمته
ثيــٍر فــي كالمــه وقــد تكــون األعمــال ســبًبا فــي تفــاوت المنــازل فــي الجنــة كمــا نــص علــى ذلــك ابــن ك

   .السابق
  

  .النار وجحيمها: المطلب الخامس
النــار هــي تلــك الــدار الموحــشة التــي جعلهــا اهللا لكــل مــن تمــرد علــى شــرعه وعــصاه، فهــي دار     

الكافرين والمنافقين والعصاة، فهي سـجٌن لكـل مـن حـارب اهللا ورسـله، وخـزٌي مـا بعـده خـزٌي، قـال اهللا 

�	�������¡�¢�£�¤��﴿: عـــــز وجـــــل�¤�£�¢�¡�������	�
�¤�£�¢�¡�������	�
�¤�£�¢�¡�������	�
ـــــد خـــــسر )١(﴾¥�¦�§¥�¦�§¥�¦�§¥�¦�§ ، ومـــــن دخلهـــــا فق

��k�j�i�h�k�j�i�h�k�j�i�h�k�j�i�h﴿:  قـال سـبحانه،الخـسارات أنـواع الخسران الحقيقـي الـذي ال يقـارن بـه أي نـوٍع مـن

v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�lv�u�t�s�r�q�p�o�n�m�lv�u�t�s�r�q�p�o�n�m�lv�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l﴾)٢(.  
 أنذر قومه من النار أشد اإلنذار، وحذرهم منهـا أشـد التحـذير، قـال أبـو هريـرة �لذلك نجد أن النبي 

ـــذِ : " � ـــْت َه ـــا ُأْنِزَل ِه اْآلَيـــُة َلم﴿�q�p�oq�p�oq�p�oq�p�o﴾]ـــشعراء ـــا َرُســـوُل اِهللا ] ٢١٤: ال  ����، َدَع
، َفَقالَ  َوَخص ارِ : ُقَرْيًشا، َفاْجَتَمُعوا َفَعمَأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمَن الن ، َة بِن َيا َبِني َكْعِب ْبِن ُلَؤيَيا َبِني ُمر ،

َكْعٍب، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمَن الناِر، َيا َبِني َعْبِد َشْمٍس، َأْنِقُذوا َأْنفُـَسُكْم ِمـَن النـاِر، َيـا َبِنـي َعْبـِد َمَنـاٍف، 
، َيــا َبِنــي َعْبــِد اْلُمطِلــِب، َأْنِقــُذوا َأْنِقــُذوا َأْنُفــَسُكْم ِمــَن النــاِر، َيــا َبِنــي َهاِشــٍم، َأْنِقــُذوا َأْنُفــَسُكْم ِمــَن النــارِ 

َأْنُفَسُكْم ِمَن الناِر، َيا َفاِطَمُة، َأْنِقِذي َنْفَسِك ِمَن الناِر، َفِإني َال َأْمِلُك َلُكْم ِمَن اِهللا َشْيًئا، َغْيَر َأن َلُكـْم 
  )٣(. "َرِحًما َسَأُبلَها ِبَبَالِلَها

  
  . جهنمعذاب أهل: المسألة األولى

��A��A��A��A﴿: ، حيـث قـال اهللا عـز وجـل فـي الـسورةعـذاب أهـل جهـنممـن  طرًفا سورة الزخرف ذكرتلقد     
G�F�E�D�C�BG�F�E�D�C�BG�F�E�D�C�BG�F�E�D�C�B������������N�M�L�K�J�I�HN�M�L�K�J�I�HN�M�L�K�J�I�HN�M�L�K�J�I�H������������U�T�S�R�Q�P�OU�T�S�R�Q�P�OU�T�S�R�Q�P�OU�T�S�R�Q�P�O�������������V�V�V�V

_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W������������g�f�e�d�c�b�a�`g�f�e�d�c�b�a�`g�f�e�d�c�b�a�`g�f�e�d�c�b�a�`﴾.  

                                       
   .١٩٢: سورة آل عمران (1)
   .١٥: سورة الزمر (2)
 -٢٠٤ حـــــديث رقــــــم -﴾�q�p�o﴿: تعــــــالى بــــــاب فـــــي قولـــــه - كتــــــاب اإليمـــــان-صـــــحيح مـــــسلم (3)
)١/١٩٢.(  



 ١٣٩

أهـل الـشقاء بعدما تكلم اهللا عن أهل الـسعادة ومـا وعـدهم بـه مـن النعـيم المقـيم، ناسـب أن يـتكلم عـن 
عـــذاًبا مـــستمًرا ال يخفـــف وال مـــن الكـــافرين والمجـــرمين، فقـــد جعـــل اهللا لهـــم نـــار جهـــنم، يعـــذبون فيهـــا 

����������¡�¢�£�����������¡�¢�£�����������¡�¢�£�����������¡�¢�£�����﴿:  قال اهللا عز وجل، وهم خالدون على حالهم هذا،ينقضي
 لهـم ممــا تـسلموا للعـذاب والـبالء، فــال نجـاة، لـذلك تـراهم قـد يأســوا مـن النجـاة والرحمــة فاس)١(﴾¤¤¤¤
 فإنه سبحانه منزٌه عن الظلم، وال حاجة له بهم سواء دخلـوا  وما فعل اهللا ذلك بهم ظلًما منه؛هم فيه،

وأعمـالهم الـسيئة، فلقـد أقـام اهللا علـيهم  ظلمـوا أنفـسهم بالـشرك والكفـر نيالجنة أم النـار، ولكـن هـم الـذ
،  للعبيـدا، وما ربـك بظـالمٍ اقً  وفالحجة وأرسل إاليهم الرسل، ولكنهم كذبوا وعصوا، فجوزوا بذلك جزاءً 

ثم أخبر اهللا عز وجل أنهم لما يأسوا من النجاة نـادوا علـى مالـك خـازن النـار وطلبـوا منـه أن يقـضي 
إنكـم مـاكثون، : اهللا عليهم فيموتوا حتى يـستريحوا ممـا هـم فيـه مـن العـذاب والـشقاء، فيقـول لهـم مالـكٌ 

 زيــادة فــي حــسرتهم وعــذابهم، ولــم يكــن الــرد كمــا  يــرد علــيهم بعــد ألــف ســنةٍ أن مالًكــا ســابًقاوقــد مــر 
يحبــون؛ وٕانمــا كــان موجًعــا مؤلمــًا لهــم، فــإنهم لــن يموتــوا ولــن يخرجــوا مــن هــذه النــار، ثــم أخبــرهم اهللا 

كرهــوا هــذا تعـالى أنــه قــد بعــث إلــيهم الرســل وأنــزل معهــم الكتــب، وأرشــدهم إلــى طريــق الحــق، ولكــنهم 
جـزاًء وفاًقـا مـن اهللا هـو ، فمـا هـم فيـه مـن العـذاب والـشقاء إنمـا  وتكبروا على رسل اهللالحق وحاربوه،

  )٢(.لهم
  

فمثًال قال اهللا عـن  تبين حقيقة النار وعذاب أهلها فيها، نصوٌص كثيرٌة من الكتاب والسنةوقد وردت 
�_�﴿: طعــام أهــل النــار �̂]�\_� �̂]�\_� �̂]�\_� �̂]�\������������b�a�`b�a�`b�a�`b�a�`������������g�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�c�������������i�h�i�h�i�h�i�h

jjjj������������p�o�n�m�l�kp�o�n�m�l�kp�o�n�m�l�kp�o�n�m�l�k������������x�w�v�u�t�s�r�qx�w�v�u�t�s�r�qx�w�v�u�t�s�r�qx�w�v�u�t�s�r�q������������{�z�y{�z�y{�z�y{�z�y�|��|��|��|�
، وقـال )٤(﴾¡�¢�£�¤�¥¡�¢�£�¤�¥¡�¢�£�¤�¥¡�¢�£�¤�¥����﴿: ما شرابهم فهو الحميم، قال اهللا عـز وجـل وأ،)٣(﴾{{{{
هل ، وأما ثياب أ) ٥( ﴾�z�y�x�w�v}�|�{�~��������z�y�x�w�v}�|�{�~��������z�y�x�w�v}�|�{�~��������z�y�x�w�v}�|�{�~���������﴿:  سبحانه


�	�������������¡��﴿: النار فقد قال اهللا عنه��������¡�������������	�
��������¡�������������	�
��������¡�������������	�
������������������������¢�¢�¢�¢

�̈§�¦�¥�¤�£�̈§�¦�¥�¤�£�̈§�¦�¥�¤�£�̈§�¦�¥�¤�£������������®�¬�«�ª�©®�¬�«�ª�©®�¬�«�ª�©®�¬�«�ª�©�������������¹� �̧¶���´�³�²�±�°�$�¹� �̧¶���´�³�²�±�°�$�¹� �̧¶���´�³�²�±�°�$�¹� �̧¶���´�³�²�±�°�$

                                       
   .٣٦: سورة فاطر (1)
 - القرطبـــي-، والجـــامع ألحكـــام القـــرآن)٦٤٥ -٦٤٣/ ٢١ (- الطبـــري-جـــامع البيـــان فـــي تأويـــل القـــرآن: انظـــر (2)
  ).٢٤١ -٢٤٠/ ٧ (- ابن كثير-، وتفسير القرآن العظيم)١١٨ -١٦/١١٥(

  ).٤٩ -٤٣: (سورة الدخان (3)
   .١٥: د سورة محم (4)
   .٢٩: سورة الكهف (5)



 ١٤٠

»�º»�º»�º»�º ﴾)وقال سبحانه)١ ،  :﴿�������������������¤�£�¢�¡���¤�£�¢�¡���¤�£�¢�¡���¤�£�¢�¡�������������������§�¦�¥�§�¦�¥�§�¦�¥�§�¦�¥

ª�©�¨ª�©�¨ª�©�¨ª�©�¨﴾)٢(.  
  

 � من نار جهنم، فعن أبي هريرة اَظم النار وشدتها أن نار الدنيا جزٌء من سبعين جزءً ومما يبين عِ 
:  َقـاُلوا،، ِمـْن َحـر َجَهـنمَ  ُجـْزًءاَناُرُكْم َهـِذِه الِتـي ُيوِقـُد اْبـُن آَدَم ُجـْزٌء ِمـْن َسـْبِعينَ : "  قال�أن النبي 

َلْت َعَلْيَها ِبِتْسَعٍة َوِستيَن ُجْزًءا، ُكلَها ِمْثـُل َحرَهـا: َيًة، َيا َرُسوَل اِهللا َقالَ َواِهللا ِإْن َكاَنْت َلَكافِ  َها ُفضَفِإن 
.")٣(  

ها أنها ُتَجر يـوم القيامـة بواسـطة اآلالف مـن المالئكـة، قـال رسـول َظموكذلك مما يبين شدة النار وعِ 
وَنَها، َمَع ُكل ِزَماٍم َسْبُعوَن أَْلَف َمَلٍك ُيْؤَتى ِبَجَهنَم َيْوَمِئٍذ َلَها َسْبُعوَن أَْلَف ِزَمامٍ : " �اهللا  ٤ (." َيُجر(  

 ِإن َأْهـَوَن َأْهـِل النـاِر َعـَذاًبا َمـْن َلـُه َنْعـَالنِ : "  عـن أهـون أهـل النـار عـذاًبا فقـال�ولقد أخبر النبي 
َمــا َيْغـِل اْلِمْرَجـُل، َمــا َيـَرى َأن َأَحــًدا َأَشـد ِمْنــُه َعـَذاًبا َوإِنــُه َوِشـرَاَكاِن ِمـْن َنــاٍر، َيْغِلـي ِمْنُهَمــا ِدَماُغـُه كَ 

يكون عــذاب مــن هــو أشــد ســ، فــإذا كــان هــذا هــو أهــون أهــل النــار عــذاًبا، فكيــف )٥( "َألَْهــَوُنُهْم َعــَذاًبا
  .نسأل العفو والعافية! منه؟
  

  .معنى الخلود في نار جهنم: المسألة الثانية
قــد وضــح ، و )٦(ن الخلــود يــأتي بمعنــى المكــث الطويــل، وطــول البقــاء أ فــي كــالم العلمــاءوردلقــد     

  :أهل العلم أن الخلود في النار نوعان
بعــد ذلــك يكــون الخــروج مــن النــار، وهــذا  ثــم أي إلــى مــدٍة معينــٍة ومحــددةٍ :  خلــوٌد أمــدي:النــوع األول

:  ودل عليه من القرآن قوله تعالىلمسلمين،وجل به أهل الكبائر من االخلود هو الذي توعد اهللا عز 

                                       
  ).٢٢ -١٩: (سورة الحج (1)
  ).٥٠ -٤٩: (سورة إبراهيم (2)
، وصحيح )٤/١٢١ (-٣٢٦٥ حديث رقم - باب صفة النار، وأنها مخلوقةٌ - كتاب بدء الخلق-صحيح البخاري (3)
 حـديث - مـن المعـذبين باب في شدة حـر نـار جهـنم وبعـد قعرهـا ومـا تأخـذ- كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها-مسلم
  ).٤/٢١٨٤ (-٢٨٤٣رقم 
 بــاب فــي شــدة حــر نــار جهــنم وبعــد قعرهــا ومــا تأخــذ مــن - كتــاب الجنــة وصــفة نعيمهــا وأهلهــا- صــحيح مــسلم(4)

  ).٤/٢١٨٤ (-٢٨٤٢ حديث رقم -المعذبين
 -، وصــحيح مــسلم)٨/١١٥ (-٦٥٦١ حــديث رقــم - بــاب صــفة الجنــة والنــار- كتــاب الرقــاق-صــحيح البخــاري (5)
  ).١/١٩٦ (-٢١٣ حديث رقم - باب أهون أهل النار عذاًبا-تاب اإليمانك

 دار ابــن -ســليم بــن عيــد الهاللــي:  تحقيــق-الــشهير بالــشاطبي إبــراهيم بــن موســى بــن محمــد -االعتــصام: انظــر (6)
مجمــوع فتــاوى ورســائل فــضيلة الــشيخ محمــد بــن صــالح ، و ٧٥٣ص -م١٩٩٢ -هـــ١٤١٢، ١ط -عفــان، الــسعودية

  ).٨/٢٢٠ (-ح العثيمينمحمد بن صال -العثيمين



 ١٤١

 بغيــر حــٍق علــوٌم أن قتــل الــنفس، وم)١(﴾	��������������	��������������	��������������	���������������﴿
  .ال يوجب الخلود في النار، وٕانما هو كبيرٌة من الكبائر

اهللا بــه أي أنــه ال ينتهــي فهــو مــستمٌر إلــى األبــد، وهــذا الخلــود قــد توعــد :  خلــوٌد أبــدي:النــوع الثــاني
�﴿: ، ومـن أمثلـة ذلـك قولـه تعـالى)أبًدا( القرآن بكلمة  في  هذا الخلود يقيدوأحياًناين والكفار، المشرك

�c�b�a� �̀_�^�]�\�[Z�Y�X�W�V�U�T�S�c�b�a� �̀_�^�]�\�[Z�Y�X�W�V�U�T�S�c�b�a� �̀_�^�]�\�[Z�Y�X�W�V�U�T�S�c�b�a� �̀_�^�]�\�[Z�Y�X�W�V�U�T�S﴾ )وقال سبحانه) ٢ ،  :﴿���¢�¡�¢�¡�¢�¡�¢�¡

«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£﴾)٤(.)٣(  
  

�����C�B�A�C�B�A�C�B�A�C�B�A﴿:  أن أهل النار خالدون في جهنم، حيث قال اهللا عز وجـلولقد ورد في سورة الزخرف
G�F�E�DG�F�E�DG�F�E�DG�F�E�D﴾.  

بـالرجوع إلـى كتـب التفـسير وجـدت أن  هل الخلود هنا يحمل علـى معنـى الخلـود األبـدي أم األمـدي؟ف
، وعلــى ذلــك يكــون الخلــود هنــا بمعنــى )٥(ن والمــشركين هــم الكفــارأن هــؤالء المجــرمين وْ رَ المفــسرين َيــ

  نـار جهـنم، فمن مـات علـى الكفـر فإنـه خالـٌد مخلـٌد فـي، وال انقضاءالخلود األبدي الذي ال انتهاء له
 صــحة مــا ذهــب إليــه المفــسرون، فقــد وضــحت  التــي بعــد تلــك اآليــة يــرىولعــل المتأمــل فــي اآليــات

حيـــث قـــال  اآليـــات حـــال المعـــذبين فـــي النـــار ولعـــل هـــذا العـــذاب بهـــذه الـــصفة ال يكـــون إال للكفـــار،
G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A�G�F�E�D�C�B�A��������������K�J�I�H�K�J�I�H�K�J�I�H�K�J�I�H��������N�M�LN�M�LN�M�LN�M�L�������������S�R�Q�P�O�S�R�Q�P�O�S�R�Q�P�O�S�R�Q�P�O﴿: ســــــــــــــــــــــبحانه
U�TU�TU�TU�T������������������V��V��V��V�����������������W�W�W�W����������Y�X���Y�X���Y�X���Y�X���������������\�[�Z��\�[�Z��\�[�Z��\�[�Z�_� �̂]�_� �̂]�_� �̂]�_� �̂]�����������������̀�̀�̀�̀�����������������g�f�e�d�c�b�a��g�f�e�d�c�b�a��g�f�e�d�c�b�a��g�f�e�d�c�b�a�﴾ .  

  
  
  
  
  
  

                                       
   .٩٣: سورة النساء (1)
  ).٦٥ -٦٤: (سورة األحزاب (2)
   .٢٣: سورة الجن (3)
عبـد العزيـز بـن :  مـع تعليقـات- ابن أبي العز الحنفي، وصالح آل الشيخ-جامع شروح العقيدة الطحاوية: انظر (4)

 -م٢٠٠٦هـــــ، ١٤٢٧ -١ ط- القــــاهرة-ن الجــــوزي دار ابــــ-بــــاز، ومحمــــد ناصــــر الــــدين األلبــــاني، وصــــالح الفــــوزان
)٨٩٨ -٢/٨٩٧.(  

 - البغـــوي-، ومعـــالم التنزيـــل فـــي تفـــسير القـــرآن)٢١/٦٤٣ (- الطبـــري-جـــامع البيـــان فـــي تأويـــل القـــرآن: انظـــر (5)
  ).٢٧/٦٤٣ (- الرازي-، ومفاتيح الغيب)٥/٩٦ (- البيضاوي-، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل)٧/٢٢٢(



 ١٤٢

  .الشفاعة: المطلب السادس
لتــسليم بوقوعــه عتبــر مــن علــم الغيــب الــذي يجــب اإليمــان بــه، واور اآلخــرة، ي مــن أمــكــل أمــرٍ إن     

الـصعاب مـا اهللا بـه و ، ومن المعلوم أن يوم القيامة فيه من األهوال �كما أخبر المعصوم وحصوله 
رحيٌم بعباده؛ لذلك شرع لهم الشفاعة يوم القيامة، رحمًة بهم وتخفيًفا عليهم مـن عليٌم، وٕان اهللا تعالى 

  .أهوال ذلك اليوم
  .تعريف الشفاعة: لىالمسألة األو 

  :الشفاعة لغةً : أوالً 
أي ضــممته إلــى الفــرد فــصار : فيقــال شــفعت الــشيءالــشفع فــي اللغــة ضــد الــوتر، وهــو الــزوج،     

 في كِ لِ كالم الشفيع للمَ : والشفاعةفي بطنها ولٌد، أو يتبعها ولٌد يشفعها، أي : ويقال ناقٌة شافعٌ زوًجا، 
ـــسألها لغيـــرهحاجـــةِ  ـــب إليـــه: وشـــفع إليـــه.  ي ـــشافع. فـــي معنـــى طل ـــه إلـــى ال: وال ـــره يتـــشفع ب طالـــب لغي

قـال لـه ف ، طلب منه الـشفاعةأي: استشفعه و  فشفعني فيه، إلى فالنٍ تشفعت بفالنٍ : يقالو  ،المطلوب
  )١(.الذي تقبل شفاعته: عُ ف شَ الذي يقبل الشفاعة، والمُ : عُ شف مَ والُ ، اكن لي شافعً 

  
  :الشفاعة اصطالًحا: ثانًيا
: " شفاعة بعــدة تعريفــات وكلهــا متقاربــة فــي المعنــى، فقيــل أن الــشفاعة هــيلقــد عــرف العلمــاء الــ    
 و أعلــى حرمــةً فــي انــضمام مــن هــ  عنــه، وأكثــر مــا يــستعملا لــه وســائالً نــضمام إلــى آخــر ناصــرً الا

هي السؤال فـي التجـاوز عـن : " ، وقيل هي)٢( "الشَفاَعُة في القيامة:  ومنه، إلى من هو أدنىومرتبةً 
سـؤال فعـل الخيـر وتـرك الـضر عـن الغيـر : " ، وقيـل هـي)٣( "ذنوب من الذي وقع الجنايـة فـي حقـهال

  .)٤( "ألجل الغير على سبيل الضراعة
  

فاعة الــشافعين عنــد الملــك جــل جاللــه يــوم القيامــة، حيــث إنهــم والمقــصود فــي هــذه المــسألة هــي شــ
  .يشفعون للمقصرين والمذنبين بأن يتجاوز اهللا عنهم برحمته وفضله

  
  

                                       
 -محمــــد بــــن أبــــي بكــــر الــــرازي -ومختــــار الــــصحاح، )١٨٤ -٨/١٨٣ (- ابــــن منظــــور-لعــــربلــــسان ا: انظــــر (1)
 –المكتبـة العلميـة  - الحمـوي أحمد بن محمد بن علي الفيومي-المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، و ١٦٦ص

  ).١/٣١٧ (-بدون: الطبعة -بيروت
صــفوان : تحقيــق -لراغــب األصــفهانىعــروف با أبــو القاســم الحــسين بــن محمــد الم-المفــردات فــي غريــب القــرآن(2) 

  ).٤٥٨ -٤٥٧ص (-هـ١٤١٢ -١ط - بيروت، دمشق- دار القلم، الدار الشامية-عدنان الداودي
   .١٢٧ ص- الجرجاني-التعريفات (3)
   .٥٣٦ ص- الكفوي-الكليات (4)



 ١٤٣

  .شروط تحقق الشفاعة: المسألة الثانية
  :د اهللا عز وجل البد من توفر ثالثة شروط، قد ذكرها اهللا في كتابه، وهي الشفاعة عنلُ بَ قْ حتى تُ     

��D�C�B�A�D�C�B�A�D�C�B�A�D�C�B�A﴿:  اهللا عز وجل ودليل ذلك قول إذن اهللا تعالى للشافع أن يشفع،:ألولالشرط ا

H�G�F�EH�G�F�EH�G�F�EH�G�F�E﴾)١(أيًضا، وقال سبحانه : ﴿�±�°���®�¬�«�ª±�°���®�¬�«�ª±�°���®�¬�«�ª±�°���®�¬�«�ª﴾)٢(.  
£�¤�¥�£�¤�¥�£�¤�¥�£�¤�¥��﴿:  سـبحانه ودليـل ذلـك قولـهرضـا اهللا عـز وجـل عـن العبـد المـشفوع لـه،: الشرط الثـاني

�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¬�«�ª�©�¨�§�¦�¬�«�ª�©�¨�§�¦�����®�®�®�®����������k�j�i�k�j�i�k�j�i�k�j�i�p�o�n�m�l�p�o�n�m�l�p�o�n�m�l�p�o�n�m�l﴿: ، وقال سـبحانه)٣(﴾
qqqq﴾)٤(.  

���﴿: رضــا اهللا عــن الــشافع، ودليــل ذلــك قــول اهللا تعــالى :الــشرط الثالــث������� �!�"��������� �!�"��������� �!�"��������� �!�"

ـــاِنيَن َال : " �، وفـــي الحـــديث قـــال النبـــي )٥(﴾-�,�+�*�(�)�'�&�%�$�#-�,�+�*�(�)�'�&�%�$�#-�,�+�*�(�)�'�&�%�$�#-�,�+�*�(�)�'�&�%�$�# عالل ِإن
  .)٦( "َيُكوُنوَن ُشَهَداَء، َوَال ُشَفَعاَء َيْوَم اْلِقَياَمةِ 

 فكــل إال بإذنــه،  أحــدٌ يــشفع عنــدهومــن تمــام ملكــه أنــه ال  : " - رحمــه اهللا-قــال الــشيخ الــسعدي    
���������������������������������������� ﴿،  حتـى يـأذن لهـمفاعةٍ ، ال يقـدمون علـى شـ لـه مماليـكٌ الوجهاء والشفعاء عبيدٌ 

����	�
����	�
����	�
����	�
 أن يشفع إال فيمن ارتضى، وال يرتـضي إال توحيـده، هللا ال يأذن ألحدٍ  وا)٧(﴾
  )٨(. "واتباع رسله، فمن لم يتصف بهذا، فليس له في الشفاعة نصيبٌ 

  
  .ذكر الشفاعة في سورة الزخرف: المسألة الثالثة

���m﴿: كـرت الـشفاعة فـي آيـة واحـدٍة مـن سـورة الزخـرف، وهـي فـي قولـه تعـالىلقد ذُ      �́³�m� �́³�m� �́³�m� �́³
¹�¸�¶¹�¸�¶¹�¸�¶¹�¸�¶Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�����﴾.� �� �� �� �

يخبـر سـبحانه فـي هـذه اآليـة أن المعبـودات التـي عبـدت مـن دون اهللا ال تملـك الـشفاعة ألحـٍد، حيث 
إال مــن آمــن بــاهللا ووحــده علــى علــٍم وَصــدق رســله؛ فــإنهم يملكــون الــشفاعة عنــد اهللا بإذنــه لهــم بهــا، 

                                       
   .٢٣: سورة سبأ (1)
   .٢٥٥: سورة البقرة (2)
   .١٠٩: سورة طه (3)
   .٢٨: سورة األنبياء (4)
   .٢٦: سورة النجم (5)
 -٢٥٩٨ حـــديث رقــــم - بـــاب النهــــي عـــن لعـــن الـــدواب وغيرهـــا- كتـــاب البـــر والـــصلة واآلداب-صـــحيح مـــسلم (6)
)٤/٢٠٠٦.(  

   .٤٤: سورة الزمر (7)
   .٩٥٤ ص-تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان (8)



 ١٤٤

وثــان التـي عبــدت مــن دونــه؛ ولكنــه  أن اهللا تعــالى نفــى فــي هــذه اآليـة الــشفاعة عــن اآللهــة واأل:وقيـل
  )١(.استثنى من هذه المعبودات من شهد بالحق وهم المالئكة وعيسى وعزيٌر، فأثبت لهم الشفاعة

فأمـا المنفيـة فهـي الـشفاعة الـشركية التـي يفعلهـا النـاس مـع فاآلية فيهـا شـفاعٌة منفيـٌة وشـفاعٌة مثبتـٌة، 
 ستـــشفع لهــم عنـــد اهللا تعـــالى، قـــال هــة التـــي يعبـــدوهامعبــوداتهم مـــن دون اهللا، ويعتقـــدون أن هـــذه اآلل


�	����������������������������������������������������﴿: سبحانه�������������	�
�������������	�
�������������	�
�������������������������������������﴾ )٢ ( ،
وأما الشفاعة المثبتة فهي التـي أثبتهـا اهللا عـز وجـل لعبـاده الـصالحين مـن المالئكـة واألنبيـاء والرسـل 

  .ع له ال تكون إال بإذن اهللا تعالى للشافع، ورضاه عن المشفو  التيوغيرهم، وهي
شـفاعة الــشريك فإنـه ال شــريك لـه، والتــى : فالــشفاعة التـى أبطلهــا اهللا : " - رحمـه اهللا-قـال ابـن القــيم

اشفع فى :  ويقول،يتقدم بين يدى مالكه حتى يأذن لهشفاعة العبد المأمور الذى ال يشفع وال : أثبتها
لتوحيـد، الـذين جـردوا التوحيـد  ولهذا كان أسعد النـاس بـشفاعته سـيد الـشفعاء يـوم القيامـة أهـل ا،فالن

  )٣(. "وخلصوه من تعلقات الشرك وشوائبه، وهم الذين ارتضى اهللا سبحانه
  

  .أنواع الشفاعة يوم القيامة: المسألة الرابعة
  :، وهي)٤( أن أنواع الشفاعة يوم القيامة ثمانيةلقد ذكر ابن أبي العز الحنفي    

 حتــى �حيــث يــشفع لهــم النبــي ، فــي أرض المحــشر  العظمــى ألهــل الموقــف الــشفاعة:النــوع األول
 مـن بـين � خاصـٌة بـالنبي محمـٍد  الـشفاعةوهـذه مـنهم مـصيره،  تعالى، ويعلم كـل واحـدٍ يحاسبهم اهللا
فاعة الطويــل، فعــن أبــي  فــي حــديث الــشه مــن األنبيــاء والمرســلين، وقــد ورد تفــصيل ذلــكســائر إخوانــ

َي ِبَلْحٍم َفُرِفَع ِإَلْيِه الذرَاُع، َوَكاَنْت ُتْعِجُبُه َفَنَهَش ِمْنَهـا َنْهـَشًة، ُأتِ  ����َأن َرُسوَل اللِه : "  قـال�هريرة 
ِلـيَن َواآلِخـِريَن ، َوَهْل َتْدُروَن ِمـم َذِلـَك؟ َيْجَمـُع اللـُه النـاَس َأَنا َسيُد الناِس َيْوَم الِقَياَمةِ : " ُثم َقالَ  اَألو 

ِفي َصِعيٍد َواِحٍد، ُيْسِمُعُهُم الداِعي َوَيْنُفُذُهُم الَبَصُر، َوَتْدُنو الشْمُس، َفَيْبلُـُغ النـاَس ِمـَن الَغـم َوالَكـْرِب 
 َأَال َتْنُظُروَن َمْن َيْشَفُع َلُكـْم ِإَلـى َأَال َتَرْوَن َما َقْد َبَلَغُكْم،: َما َال ُيِطيُقوَن َوَال َيْحَتِمُلوَن، َفَيُقوُل الناُس 

َأْنـَت َأُبـو : َعَلـْيُكْم ِبـآَدَم، َفَيـْأُتوَن آَدَم َعَلْيـِه الـسَالُم َفَيُقولُـوَن َلـهُ : َربُكْم؟ َفَيُقوُل َبْعُض الناِس ِلـَبْعضٍ 
 الَمَالِئَكَة َفَسَجُدوا َلَك، اْشـَفْع َلَنـا ِإَلـى َربـَك، َأَال الَبَشِر، َخَلَقَك اللُه ِبَيِدِه، َوَنَفَخ ِفيَك ِمْن ُروِحِه، َوَأَمرَ 

ِإن َربـي َقـْد َغـِضَب الَيـْوَم َغـَضًبا َلـْم : َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيـِه، َأَال تَـَرى ِإَلـى َمـا َقـْد َبَلَغَنـا؟ َفَيقُـوُل آَدمُ 
َلـُه، َوإِنـُه َقـْد َنَهـاِني َعـِن الـشَجَرِة َفَعـَصْيُتُه، َنْفـِسي َنْفـِسي َيْغَضْب َقْبَلـُه ِمْثَلـُه، َوَلـْن َيْغـَضَب َبْعـَدُه ِمثْ 

ُل الرُسـِل : َنْفِسي، اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِري، اْذَهُبوا ِإَلى ُنـوٍح، َفَيـْأُتوَن ُنوًحـا َفَيُقولُـونَ  ـَك َأْنـَت َأوَيـا ُنـوُح، ِإن
                                       

  ).٦٥٥ -٢١/٦٥٤ (- الطبري-جامع البيان في تأويل القرآن: انظر (1)
   .١٨: سورة يونس (2)
  ).١/٢٢٠ (-إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان (3)
، وٕانـي قـد دعمـت كـالم ابـن أبـي العـز بـبعض األدلـة الـواردة )٢٣٥ -٢٢٩ص (-شـرح العقيـدة الطحاويـة: انظر (4)

  .على ثبوت هذه الشفاعات



 ١٤٥

ُه َعْبــًدا َشــُكورًا، اْشــَفْع َلَنــا ِإَلــى َربــَك، َأَال تَــَرى ِإَلــى َمــا َنْحــُن ِفيــِه؟ ِإَلــى َأْهــِل اَألْرِض، َوَقــْد َســماَك اللــ
ِإن َربي َعز َوَجل َقْد َغـِضَب الَيـْوَم َغـَضًبا َلـْم َيْغـَضْب َقْبَلـُه ِمْثَلـُه، َوَلـْن َيْغـَضَب َبْعـَدُه ِمْثَلـُه، : َفَيُقولُ 

 َدَعْوُتَها َعَلى َقْوِمي، َنْفـِسي َنْفـِسي َنْفـِسي، اْذَهُبـوا ِإَلـى َغْيـِري، اْذَهُبـوا ِإَلـى َوإِنُه َقْد َكاَنْت ِلي َدْعَوةٌ 
َيا ِإْبرَاِهيُم َأْنَت َنِبي اللِه َوَخِليُلُه ِمْن َأْهـِل اَألْرِض، اْشـَفْع َلَنـا ِإَلـى : ِإْبرَاِهيَم، َفَيْأُتوَن ِإْبرَاِهيَم َفَيُقوُلونَ 

 ِإن َربـي َقـْد َغـِضَب الَيـْوَم َغـَضًبا َلـْم َيْغـَضْب َقْبَلـُه ِمْثَلـُه،  َنْحُن ِفيِه، َفَيُقوُل َلُهـمْ َرى ِإَلى َماَربَك َأَال تَ 
 - َفــَذَكَرُهن َأُبــو َحيــاَن ِفــي الَحــِديِث -َوَلــْن َيْغــَضَب َبْعــَدُه ِمْثَلــُه، َوإِنــي َقــْد ُكْنــُت َكــَذْبُت ثَــَالَث َكــِذَباٍت 

َيـا ُموَسـى : ي َنْفِسي َنْفِسي، اْذَهُبـوا ِإَلـى َغْيـِري، اْذَهُبـوا ِإَلـى ُموَسـى َفَيـْأُتوَن، ُموَسـى َفَيُقولُـونَ َنْفسِ 
َلَك اللـُه ِبِرَسـاَلِتِه َوِبَكَالِمـِه َعَلـى النـاِس، اْشـَفْع َلَنـا ِإَلـى َربـَك، َأَال تَـَرى ِإَلـى َمـا  ِه، َفضَأْنَت َرُسوُل الل

ِإن َربي َقْد َغِضَب الَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغـَضْب َقْبَلـُه ِمْثَلـُه، َوَلـْن َيْغـَضَب َبْعـَدُه ِمْثَلـُه، :  ِفيِه؟ َفَيُقولُ َنْحنُ 
ى َوإِني َقْد َقَتْلُت َنْفًسا َلْم ُأوَمْر ِبَقْتِلَهـا، َنْفـِسي َنْفـِسي َنْفـِسي، اْذَهُبـوا ِإَلـى َغْيـِري، اْذَهُبـوا ِإَلـى ِعيـسَ 

َيـا ِعيـَسى َأْنـَت َرُسـوُل اللـِه، َوَكِلَمتُـُه أَْلَقاَهـا ِإَلـى َمـْرَيَم َوُروٌح : اْبِن َمْرَيَم، َفَيْأُتوَن ِعيَسى، َفَيُقولُـونَ 
: وُل ِعيـَسىِمْنُه، َوَكلْمَت الناَس ِفي الَمْهِد َصِبيا، اْشَفْع َلَنا ِإَلى َربَك َأَال َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيـِه؟ َفَيقُـ

ِإن َربي َقْد َغِضَب الَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلُه َقط، َوَلْن َيْغـَضَب َبْعـَدُه ِمْثَلـُه، َوَلـْم َيـْذُكْر َذْنًبـا، 
ـًدا َفيَ  ـٍد، َفَيـْأُتوَن ُمَحم ـُد َأْنـَت : ُقولُـونَ َنْفِسي َنْفِسي َنْفِسي اْذَهُبوا ِإَلى َغْيِري اْذَهُبـوا ِإَلـى ُمَحم َيـا ُمَحم

َر، اْشـَفْع َلَنـا ِإَلـى َربـَك َأَال  َم ِمْن َذْنِبـَك َوَمـا تَـَأخُه َلَك َما َتَقدْنِبَياِء، َوَقْد َغَفَر الل َرُسوُل اللِه َوَخاِتُم اَأل
، ُثم َيْفَتُح اللـُه َعَلـي َتَرى ِإَلى َما َنْحُن ِفيِه، َفَأْنَطِلُق َفآِتي َتْحَت الَعْرِش، َفَأَقُع سَ  َوَجل ي َعزاِجًدا ِلَرب

ـُد اْرَفـْع رَْأَسـَك : ِمْن َمَحاِمِدِه َوُحْسِن الثَناِء َعَلْيِه َشْيًئا، َلـْم َيْفَتْحـُه َعَلـى َأَحـٍد َقْبِلـي، ثُـم ُيَقـالُ  َيـا ُمَحم
، َفُيَقـالُ : َفَأُقولُ َسْل ُتْعَطْه، َواْشَفْع ُتَشفْع َفَأْرَفُع رَْأِسي،  ِتـي َيـا َرب ُأم ، ِتي َيـا َربُأم ، ِتي َيا َربَيـا : ُأم

ِتَك َمْن َال ِحَساَب َعَلْيِهْم ِمَن الَباِب اَألْيَمِن ِمْن َأْبَواِب الَجنِة، َوُهْم ُشـَرَكاُء النـاِس  ُد َأْدِخْل ِمْن ُأمُمَحم
َوالــِذي َنْفــِسي ِبَيــِدِه، ِإن َمــا َبــْيَن الِمــْصرَاَعْيِن ِمــْن َمــَصاِريِع : اِب، ثُــم َقــالَ ِفيَمــا ِســَوى َذِلــَك ِمــَن اَألْبــوَ 

  )١(. "- َأْو َكَما َبْيَن َمكَة َوُبْصَرى -الَجنِة، َكَما َبْيَن َمكَة َوِحْمَيَر 
  

 فهـو أول مـن يفـتح � وهذه أيًضا خاصٌة بالنبي الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة،: النوع الثاني
ُل النـاِس َيـْشَفُع ِفـي اْلَجنـِة َوَأَنـا : " �قال رسـول اهللا :  قال�باب الجنة، عن أنس بن مالٍك  َأَنا َأو

                                       
 -]٣: ســراءاإل [﴾�n�m�l�k�j�i�h�g�f�e﴿:  بــاب- كتــاب تفــسير القــرآن-صــحيح البخــاري (1)

 حـــديث رقـــم - بـــاب أدنـــى أهـــل الجنــة منزلـــًة فيهـــا- كتــاب اإليمـــان–، وصـــحيح مـــسلم )٦/٨٤ (-٤٧١٢حــديث رقـــم 
١/١٨٤ (-١٩٤.(  



 ١٤٦

آِتي َباَب اْلَجنـِة َيـْوَم اْلِقَياَمـِة " :  أنه قـال� عن النبي �، وكذلك روى أنٌس )١(" َأْكَثُر اْألَْنِبَياِء َتَبًعا
  .)٢("ْفَتُح ِألََحٍد َقْبَلَك ِبَك ُأِمْرُت َال أَ : ُمَحمٌد، َفَيُقولُ : َمْن َأْنَت؟ َفَأُقولُ : ، َفَيُقوُل اْلَخاِزنُ َفَأْستْفِتحُ 

  
 فـي تخفيـف �الشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه، ويقصد بذلك شـفاعة النبـي : النوع الثالث

: � سـعيٍد الخـدري فعـن أبـي، �العذاب عـن عمـه أبـي طالـب، فهـذه الـشفاعة أيـًضا خاصـٌة بـالنبي 
 ِبــيــُه َســِمَع النــ����َأن ــُه، فَ ، َوُذِك ــَدُه َعم ــْوَم الِقَياَمــةِ " : َقــالَ َر ِعْن ، َفُيْجَعــُل ِفــي َلَعلــُه َتْنَفُعــُه َشــَفاَعِتي َي

  )٣( ".َضْحَضاٍح ِمَن الناِر َيْبُلُغ َكْعَبْيِه، َيْغِلي ِمْنُه ِدَماُغهُ 
 على ذلك بالحديث الذي رواه لُ دَ تَ سْ الجنة بغير حساٍب، ويُ  الشفاعة في أقواٍم أن يدخلوا :النوع الرابع
ِتــي ُزْمــَرٌة ُهــْم َســْبُعوَن أَْلًفــا: َيُقــولُ  ����َســِمْعُت َرُســوَل اللــِه :  قــال�أبـو هريــرة  ــَة ِمــْن ُأمَيــْدُخُل الَجن ،

َفَقاَم ُعكاَشُة ْبُن ِمْحَصٍن اَألَسـِدي َيْرَفـُع :  َوَقاَل َأُبو ُهَرْيَرةَ ،َءَة الَقَمِر َلْيَلَة الَبْدرِ  ُوُجوُهُهْم ِإَضاُتِضيءُ 
 ثُـم َقـاَم َرُجـٌل ،مْ اللُهم اْجَعْلُه ِمْنهُ :  َيْجَعَلِني ِمْنُهْم، َقالَ َيا َرُسوَل اللِه، اْدُع اللَه َأنْ : َنِمَرًة َعَلْيِه، َفَقالَ 

  .)٤(  "َسَبَقَك ِبَها ُعكاَشةُ : َيْجَعَلِني ِمْنُهْم، َفَقالَ َيا َرُسوَل اللِه، اْدُع اللَه َأْن : ِمَن اَألْنَصاِر، َفَقالَ 
  

شفاعة فــي رفــع درجــات مــن يــدخل الجنــة، فــوق مــا كــان يقتــضيه ثــواب أعمــالهم، الــ :النــوع الخــامس
اللُهـم اْغِفـْر " :  حينما مـات، حيـث دعـا لـه فقـال� ألبي سلمة �دعاء النبي  لهذه الشفاعةويشهد 

َن، َواْغِفــْر َلَنــا َوَلــُه َيــا َرب ، َواْخُلْفــُه ِفــي َعِقِبــِه ِفــي اْلَغــاِبِريِألَِبــي َســَلَمَة َواْرَفــْع َدَرَجتَــُه ِفــي اْلَمْهــِديينَ 
ْر َلُه ِفيهِ  ٥( "اْلَعاَلِميَن، َواْفَسْح َلُه ِفي َقْبرِِه، َوَنو(.  

  
، وقـد بحثـت فلـم فـي أقـواٍم قـد تـساوت حـسناتهم وسـيئاتهم أن يـدخلوا الجنـة الـشفاعة :النـوع الـسادس

 مـن أهـل العلـم فـي كتـبهم، وقـد ذكرهـا وٕانمـا يتناقلهـا كثيـرٌ أجد حديثًا صحيًحا صريًحا لهذه الـشفاعة، 
 أنواع الشفاعة، وقد ُيْقَصد بهؤالء األقوام أهـل األعـراف، الـذين ذكـرهم اهللا فـي ضمنشارح الطحاوية 

                                       
 -أنــا أول النــاس يــشفع فــي الجنــة وأنــا أكثــر األنبيــاء تبًعــا: � بــاب قــول النبــي - كتــاب اإليمــان-صــحيح مــسلم (1)

  ).١/١٨٨ (-١٩٦حديث رقم 
 -أنــا أول النــاس يــشفع فــي الجنــة وأنــا أكثــر األنبيــاء تبًعــا: � بــاب قــول النبــي -اب اإليمــان كتــ-صــحيح مــسلم(2) 

  ).١/١٨٨ (-١٩٧حديث رقم
 -، وصــحيح مــسلم)٥/٥٢ (-٣٨٨٥ حــديث رقــم - بــاب قــصة أبــي طالــب- كتــاب المناقــب-صــحيح البخــاري (3)

  ).١/١٩٥ (-٢١٠ رقم  حديث- ألبي طالب والتخفيف عنه بسببه� باب شفاعة النبي -كتاب اإليمان
، )٨/١١٣ (-٦٥٤٢ حـديث رقـم - باب يدخل الجنـة سـبعون ألًفـا بغيـر حـساب- كتاب الرقاق-صحيح البخاري (4)

 حديث - باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساٍب وال عذابٍ - كتاب اإليمان-وصحيح مسلم
  ).١/١٩٧ (-٢١٦رقم 
  ).٢/٦٣٤ (-٩٢٠ حديث رقم -اب إغماض الميت والدعاء له إذا حضر ب- كتاب الكسوف-صحيح مسلم (5)



 ١٤٧

�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k}�|�{��z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k}�|�{��z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k}�|�{��z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k}�|�{�﴿: كتابــه فــي قولــه

����~����~����~����~�������������������� �!�"�#�$���������������� �!�"�#�$���������������� �!�"�#�$�������������، وقد ذكر المفسرون أن )١(﴾$�#�"�!� ���
 واختلفـوا فـي هـؤالء الرجـال، والمعظـم وٌر بين الجنة والنار، ويقف عليـه رجـاٌل،األعراف حجاٌب أو س
 أصحاب األعراف رجاٌل قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فإذا نظروا إلـى أهـل من أهل العلم يرون أن

ربنــا ال تجعلنــا مــع القــوم الظــالمين، : ســالم علــيكم، وٕاذا نظــروا إلــى أهــل النــار قــالوا: الجنــة قــالوا لهــم
  )٢(.يدخلهم اهللا الجنة برحمته وعفوهف

 - رحمـه اهللا-يخ ابن عثيمين الش، وذكر استحق دخول النار أال يدخلها فيمنالشفاعة :النوع السابع
َمـا ِمـْن َرُجـٍل ُمـْسِلٍم َيُمـوُت، َفَيقُـوُم َعَلـى َجَناَزِتـِه  ": � الشفاعة قد ُيْسَتدل لها بقـول الرسـول أن هذه

، فهذه الـشفاعة تكـون لهـذا الميـت قبـل )٣( "، َال ُيْشِرُكوَن ِباِهللا َشْيًئا، ِإال َشفَعُهُم اُهللا ِفيهِ َأْرَبُعوَن َرُجًال 
  )٤(.أن يدخل النار، فيشفعهم اهللا فيه فال يدخل النار

  
 ، أن يخـرج منهـا، مـنهم، لمـن دخـل النـار� فـي أهـل الكبـائر مـن أمـة محمـد الـشفاعة :امنالنوع الث

  )٥( ".َشَفاَعِتي ِألَْهِل اْلَكَباِئِر ِمْن ُأمِتي: " � النبي ويشهد لهذه الشفاعة قول
، وال يـشاركه فيهـا أحـٌد يـوم �ث األولى خاصٌة بـالنبي محمـٍد وقد ذكر أهل العلم أن الشفاعات الثال

ولعـل  )٦(قد يشاركه غيـره فيهـا أو فـي بعـضها، ولغيره، فالقيامة، أما غيرها من أنواع الشفاعة فهي له
 خاصــًة  أيــًضاالــشفاعة الرابعــة وهــي الــشفاعة ألنــاٍس أن يــدخلوا الجنــة بغيــر حــساٍب وال عقــاٍب تكــون

  .لم، واهللا أع�بالنبي 
  :هممنفيوم القيامة  �وأما الشفعاء غير النبي     
��p�o�n�m�l�k�j�i�p�o�n�m�l�k�j�i�p�o�n�m�l�k�j�i�p�o�n�m�l�k�j�i﴿: وقــــــد أثبــــــت اهللا لهــــــم الــــــشفاعة فــــــي قولــــــه: المالئكــــــة_ 
qqqq﴾)٧(.  

                                       
  ).٤٧ -٤٦: (سورة األعراف (1)
 - ابـــن كثيـــر-، وتفـــسير القـــرآن العظـــيم)٤٥٣ -١٢/٤٥٢ (- الطبـــري-جـــامع البيـــان فـــي تأويـــل القـــرآن: انظـــر (2)
)٤١٩ -٣/٤١٧.(  

  ).٢/٦٥٥ (-٩٤٨حديث رقم  - باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه- كتاب الكسوف-صحيح مسلم (3)
  ).٣٣٤ -١/٣٣٣ (-القول المفيد على كتاب التوحيد: انظر (4)
 أبــواب -، وســنن الترمــذي)٤/٢٣٦ (-٤٧٣٩ حــديث رقــم - بــاب فــي الــشفاعة- كتــاب الــسنة-ســنن أبــو داوود (5)

ك الـشيخ ، والحـديث صـحيٌح كمـا صـرح بـذل)٤/٦٢٥ (-٢٤٣٥ حـديث رقـم - باب منه-صفة القيامة والرقائق والورع
 حـديث - محمد بن عبد اهللا الخطيب العمري التبريـزي-مشكاة المصابيح: األلباني في تحقيقه لكتاب المشكاة ، انظر

  ).٣/١٥٥٨ (-٥٥٩٨رقم 
   .١٥٧ ص- عبد اهللا بن عبد الحميد-اإليمان حقيقته، خوارمه، نواقضه عند أهل السنة والجماعة: انظر (6)
   .٢٨: سورة األنبياء (7)



 ١٤٨

 عـن � ودليل ذلـك الحـديث الطويـل الـذي رواه أبـو سـعيٍد الخـدري :مؤمنون الصالحوناألنبياء وال_ 
ـــوُل اُهللا َعـــز : " ، حيـــث جـــاء فيـــه�النبـــي  ـــونَ :  َوَجـــل َفَيُق ِبيـــُة، َوَشـــَفَع الن ، َوَشـــَفَع َشـــَفَعِت اْلَمَالِئَك

  .)١( "اْلُمْؤِمُنوَن، َوَلْم َيْبَق ِإال َأْرَحُم الراِحِمينَ 
ُيـَشفُع : " �قـال رسـول اهللا :  قـال�أهلـه، فعـن أبـي الـدرداء فإن الـشهيد يـشفع لـبعض : الشهداء_ 

  .)٢( "الشِهيُد ِفي َسْبِعيَن ِمْن َأْهِل َبْيِتهِ 
ســمعت :  قــال�وكــذلك فقــد ورد أن القــرآن يــشفع لــصاحبه يــوم القيامــة، فعــن أبــي أمامــة البــاهلي _ 

ــِفيًعا ِألَْصــَحاِبهِ : "  يقــول�رســول اهللا  ــِة َش ــْوَم اْلِقَياَم ــْأِتي َي ــُه َي ــْرآَن َفِإن ــَرُءوا اْلُق ــرَاَوْيِن اْق ــَرُءوا الزْه ، اْق
ْمــرَاَن، َفِإنُهَمــا تَْأِتَيــاِن َيــْوَم اْلِقَياَمــِة َكَأنُهَمــا َغَماَمَتــاِن، َأْو َكَأنُهَمــا َغَياَيَتــاِن، َأْو اْلَبَقــَرَة، َوُســوَرَة آِل عِ 

ـاِن َعـْن َأْصـَحاِبِهَما، اْقـَرُءوا ُسـوَرَة اْلَبَقـَرِة، َفـِإن َأْخـَذَها َبَرَكـٌة،  ُتَحاج ، ُهَما ِفْرَقاِن ِمـْن َطْيـٍر َصـَوافَكَأن
  .)٣("َلُة َتْرَكَها َحْسَرٌة، َوَال َتْسَتِطيُعَها اْلَبطَ وَ 
  

  .ثمرات اإليمان باليوم اآلخر: المطلب السابع
الشك أن اإليمان باليوم اآلخر ُيَورث الكثير من الثمرات التي تنفع المـسلم فـي دينـه ودنيـاه، وقـد     

أي [  العلــــم بــــذلك أن:  منهــــا: " فقــــال، جملــــًة مــــن هـــذه الثمــــرات- رحمــــه اهللا-ذكـــر الــــشيخ الــــسعدي
ن إن خــال القلــب يْ  حقيقــة المعرفــة، يفــتح لإلنــسان بــاب الخــوف والرجــاء، اللــذَ ]بتفاصــيل اليــوم اآلخــر 

منهما خرب كل الخراب، وٕان عمر بهما أوجب له الخوف االنكفـاف عـن المعاصـي، والرجـاء تيـسير 
 التـي يخـاف منهـا وتحـذر؛ كـأحوال القبـر الطاعة وتـسهيلها، وال يـتم ذلـك إال بمعرفـة تفاصـيل األمـور

وبمعرفة تفاصيل الجنة وما فيها من النعـيم ، قف الهائلة، وصفات النار المفظعةوشدته، وأحوال المو 
المقيم، والحبرة والسرور، ونعيم القلب والروح والبدن، فيحدث بـسبب ذلـك االشـتياق الـداعي لالجتهـاد 

أنــه يعـرف بــذلك فـضل اهللا وعدلــه، فــي : ومنهـا،  عليــهمحبـوب المطلــوب، بكـل مــا يقـدرفـي الــسعي لل
وعلــى ، ل حمـده والثنــاء عليــه بمــا هــو أهلــهالمجـازاة علــى األعمــال الــصالحة، والــسيئة، الموجــب لكمــا

  )٤(. "قدر علم العبد بتفاصيل الثواب والعقاب، يعرف بذلك فضل اهللا وعدله وحكمته
ح القلـوب وأصـل الرغبـة فـي الخيـر، والرهبـة مـن اإليمـان بالبعـث والجـزاء، أصـل صـال: " وقال أيًضا
  )٥(. "ن هما أساس الخيراتيْ الشر، اللذّ 

                                       
  ).١/١٦٧ (-١٨٣ حديث رقم - باب معرفة طريق الرؤية- كتاب اإليمان-حيح مسلمص (1)
، وقــد صــححه الــشيخ )٣/١٥ (-٢٥٢٢ حــديث رقــم - بــاب فــي الــشهيد يــشفع- كتــاب الجهــاد-ســنن أبــي داود (2)

  ).٣/١٠٣( -صحيح سنن أبي داود: األلباني، انظر
 -٨٠٤ حــديث رقــم -اءة القــرآن، وســورة البقــرة بــاب فــضل قــر - كتــاب صــالة المــسافرين وقــصرها-صــحيح مــسلم (3)
)١/٥٥٣.(  

   .٣٧ ص-تيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان (4)
   .٩٦٣ص: المصدر السابق (5)



 ١٤٩

ولإليمـان بـاليوم اآلخــر : "  بعــًضا مـن هـذه الثمـرات، فقـال- رحمـه اهللا-وقـد ذكـر الـشيخ ابـن عثيمـين
  : منها جليلةٍ ثمراتٍ 
  . لثواب ذلك اليومالرغبة في فعل الطاعة والحرص عليها رجاءً : األولى

  . من عقاب ذلك اليوماعند فعل المعصية والرضى بها خوفً الرهبة : ثانيةال
  )١(. "تسلية المؤمن عما يفوته من الدنيا بما يرجوه من نعيم اآلخرة وثوابها: الثالثة

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
   .١٠٥ص -شرح ثالثة األصول (1)



 ١٥٠

  
  
  
  

                          

                    المبحث الثالث
  

  ن بالقضاء والقدر اإليما                
  

  :وفيه أربعة مطالب
  .ريف القضاء والقدرتع: المطلب األول
  .مراتب اإليمان بالقضاء والقدر: المطلب الثاني
  .حكم االحتجاج بالقدر على المعاصي: المطلب الثالث
  .ثمرات اإليمان بالقدر: المطلب الرابع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥١

  .اإليمان بالقضاء والقدر: المبحث الثالث
هو ركـٌن مـن أركـان اإليمـان، وبدونـه ال  بل كل مؤمٍن؛إن اإليمان بقضاء اهللا وقدره واجٌب على     

 حينمـا سـأله عـن اإليمـان، فقـال � لجبريـل � النبـي ان العبد، وقد مر معنـا مـراًرا جـوابيصح إيم
ولقـد ، )١( "، َواْلَيْوِم اْآلِخِر، َوُتْؤِمَن ِباْلَقَدِر َخْيرِِه َوَشـرهِ َأْن ُتْؤِمَن ِباِهللا، َوَمَالِئَكِتِه، َوُكُتِبِه، َوُرُسِلهِ : " له

�������������������������﴿:  اهللا عـز وجـلمـن هـذه األدلـة قـولدلٌة كثيرٌة في الكتاب والسنة تدل على القـدر، وردت أ

��Q�P�O�N�Q�P�O�N�Q�P�O�N�Q�P�O�N﴿:  وقال سبحانه�)٣(﴾ �������������ÀÀÀÀ������������Á�Á�Á�Á�����������������Â�Â�Â�Â¾�¿¾�¿¾�¿¾�¿�﴿:  وقال سبحانه،)٢(﴾������������

RRRR��������_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S�﴾)٤(.  
َكتَـَب اُهللا َمَقـاِديَر اْلَخَالِئـِق  : " يقـول�سـمعت رسـول اهللا : عبد اهللا بن عمرو بن العاص، قالوعن 

  .)٥( "َوَعْرُشُه َعَلى اْلَماءِ :  ِبَخْمِسيَن أَْلَف َسَنٍة، َقالَ َقْبَل َأْن َيْخُلَق السَماَواِت َواْألَْرَض 
، َخْيــٌر َوَأَحــب ِإَلــى اهللاِ ا : " �قــال رســول اهللا :  قــال� أبــي هريــرة نوعـ ِمــَن اْلُمــْؤِمِن ْلُمــْؤِمُن اْلَقــِوي 

ِعيِف، َوِفي ُكل َخْيٌر اْحِرْص َعَلـى َمـا َيْنَفُعـَك، َواْسـَتِعْن ِبـاِهللا َوَال َتْعَجـْز، َوإِْن َأَصـاَبَك َشـْيٌء، َفـَال  الض
 اَء َفَعـَل، َفـِإن َلـْو َتْفـَتُح َعَمـَل الـشْيَطانِ َتُقْل َلْو َأني َفَعْلُت َكاَن َكَذا َوَكَذا، َوَلِكـْن ُقـْل َقـَدُر اِهللا َوَمـا َشـ

".)٦(  
َيـا ُغـَالُم ِإنـي ُأَعلُمـَك َكِلَمـاٍت، :  َيْوًمـا، َفَقـالَ ����ُكْنـُت َخْلـَف َرُسـوِل اللـِه : "  قـال�وعن ابن عبـاٍس 
، اْحَفِظ اللَه َتِجـْدُه ُتَجاَهـَك، ِإَذا َسـأَْلَت َفاْسـَأِل اللـَه، َوإَِذا اْسـَتَعْنَت َفاْسـَتِعْن ِباللـِه، اْحَفِظ اللَه َيْحَفْظكَ 

َبـُه اللـُه َلـَك، َوَلـْو َواْعَلْم َأن اُألمَة َلْو اْجَتَمَعْت َعَلى َأْن َيْنَفُعوَك ِبـَشْيٍء َلـْم َيْنَفُعـوَك ِإال ِبـَشْيٍء َقـْد َكتَ 
وَك ِإال ِبـَشْيٍء َقـْد َكَتَبـُه اللـُه َعَلْيـَك، ُرِفَعـِت اَألْقـَالُم َوَجفـْت  وَك ِبَشْيٍء َلْم َيُضر اْجَتَمُعوا َعَلى َأْن َيُضر

ُحفُ  ٧(. "الص(  
  
  

                                       
   .٩٠ص: سبق تخريجه (1)
   .٤٩: سورة القمر (2)
   .٢: سورة الفرقان (3)
   .١١: سورة التغابن (4)
   .١٩ص: جهسبق تخري (5)
 حـديث - بـاب فـي األمـر بـالقوة وتـرك العجـز واالسـتعانة بـاهللا وتفـويض المقـادير هللا- كتاب القدر-صحيح مسلم (6)
  ).٤/٢٠٥٢ (-٢٦٦٤رقم 
   .٦٨ص: سبق تخريجه (7)
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 مت هذا المبحث إلى أربعة مطالبولبيان القضاء والقدر فإني قد قس.  
  .تعريف القضاء والقدر: ولالمطلب األ 

  . والقدر لغةً تعريف القضاء: أوال
وقيـل هـو إحكـام الـشيء وٕامـضاؤه والفـراغ  وٕاتقانـه وٕانفـاذه لجهتـه،  ماهو إحكام أمرٍ : القضاء لغةً     

  )١(.منه، لذلك فالقضاء يكون بمعنى الخلق
ء وكنهه ونهايتـه، فيقـال عـن فالقاف والدال والراء أصٌل صحيٌح تدل على مبلغ الشي: لغةً  وأما القدر

 والتفكيـر ،هو الترويـة: ، والتقديرمبلغه، وَقَدْرُت الشيء َأْقِدُره وأْقُدُرُه من التقدير: الشيء قْدره كذا، أي
 الــدال مخففــًة، إذا والقــدر تفــتح دالــه وُتــسَكن، وهــو مــصدر َقــَدْرُت الــشيء، بفــتحفــي تــسوية أمــٍر مــا، 

أن التقــدير يــستعمل فــي أفعــال اهللا عــز وجــل وأفعــال : القــدر والتقــديروالفــرق بــين  )٢(أحطــت بمقــداره،
  )٣(.العباد، أما القدر فال يستعمل إال في أفعال اهللا تعالى

  
  :تعريف القضاء والقدر اصطالًحا: ثانًيا
لقــد ذكــر العلمــاء تعــاريف كثيــرة للقــضاء والقــدر، ولعــل التعريــف الجــامع للقــضاء والقــدر أن يقــال     
ر مقـادير  قـد - عـز وجـل - سـبق بـه العلـم وجـرى بـه القلـم، ممـا هـو كـائن إلـى األبـد، وأنـه ما: " هو

 أنهـا سـتقع فـي - سـبحانه وتعـالى -الخالئق وما يكـون مـن األشـياء قبـل أن تكـون فـي األزل، وعلـم 
  )٤( ".، فهي تقع على حسب ما قدرها مخصوصةٍ ، وعلى صفاتٍ - تعالى - عنده  معلومةٍ أوقاتٍ 
ي المطلـب الثـاني أذكرهـا فـتعريف قد جمع مراتـب اإليمـان بالقـضاء والقـدر، وهـي التـي سـوف فهذا ال

  .من هذا المبحث
فالقضاء والقدر أمران متالزمان ال ينفك أحدهما عن اآلخر؛ ألن أحدهما بمنزلة األساس، وهو " إًذا 

 )٥(، "م هـدم البنـاء ونقـضهالقدر، واآلخر بمنزلة البناء، وهو القـضاء، فمـن رام الفـصل بينهمـا، فقـد را

ذي يريـد أي أن القضاء البد أن يسبقه قدٌر، فاهللا تعـالى يقـدر األشـياء ومـن ثـم يقـضيها ويخلقهـا، كالـ
أن يبنـــي بيًتـــا فإنـــه أوًال يخطـــط لهـــذا البنـــاء ويرســـم ويعـــد لـــه الُعـــدة ومـــن ثـــم يقـــوم ببنائـــه، وهللا المثـــل 

                                       
  ).٤/٧٨ (- ابن األثير-، والنهاية في غريب الحديث واألثر)٥/٩٩ (- ابن فارس-معجم مقاييس اللغة: انظر (1)
ع األنوار لوام، و ٤٦٠ ص- الفيروزآبادي-، والقاموس المحيط)٥/٦٢ (- ابن فارس-معجم مقاييس اللغة: انظر (2)

  ).١/٣٤٥ (- السفاريني شمس الدين-األثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية البهية وسواطع األسرار
محمــد إبــراهيم :  حققــه وعلــق عليــه-العــسكري  أبــو هــالل الحــسن بــن عبــد اهللا بــن ســهل-الفــروق اللغويــة:  انظــر(3)
   .١٩١ ص-بدون: الطبعة - مصر، القاهرة- دار العلم والثقافة للنشر والتوزيع-سليم
  شـــمس الـــدين-األثريـــة لـــشرح الـــدرة المـــضية فـــي عقـــد الفرقـــة المرضـــية ع األنـــوار البهيـــة وســـواطع األســـرارلوامـــ (4)

  ).١/٣٤٨ (-السفاريني
  ).١٥/١٨٦ (- ابن منظور-، ولسان العرب)٤/٧٨ (- ابن األثير-ديث واألثر النهاية في غريب الح(5)



 ١٥٣

قديره لهذا األمر، وهذا التقـدير قـائٌم علـى العلـم والكتابـة األعلى، فإنه سبحانه ال يقضي أمًرا إال بعد ت
  . والمشيئة ومن ثم القضاء الذي هو خلقه سبحانه لهذا الشيء

  
  .مراتب اإليمان بالقضاء والقدر: المطلب الثاني

  )١(: مراتب يجب اإليمان بها، وهذه المراتب هيةإن للقدر أربع    
 لم اهللا تعالى، وأن علمه قد أحاط بكل شيٍء، وأنه يعلم ما كـان اإليمان بع، أيالعلم :المرتية االولى
 لـو كـان كيـف يكـون،  فـي المـستقبل وما سـوف يكـون اآلن في الحاضر، وما هو كائنفي الماضي،

آجـــالهم وأقـــوالهم وأعمـــالهم ويعلـــم و وأنـــه ســـبحانه يعلـــم أحـــوال الخلـــق قبـــل أن يخلقهـــم، فـــيعلم أرزاقهـــم 
  .خرة، إن كان من األشقياء أو السعداءمصير كل إنسان في الحياة اآل

�����﴿: ولقد دلت سورة الزخرف على هـذه المرتبـة، قـال اهللا عـز وجـل �������������������������������������������������������������������
�©��ª»�¬���������﴿:  ، وقال سبحانه في موضٍع آخر﴾��¡�¢�£��¡�¢�£��¡�¢�£��¡�¢�£ �̈§�¦�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¬�«�ª�©� �̈§�¦�¬�«�ª�©� �̈§�¦

 وفـي هـذا داللـٌة )٢(م،فبين سبحانه في هاتين اآليتين أن من أسمائه العلـي ،﴾®���°�±®���°�±®���°�±®���°�±
ـــمبـــواضـــحٌة علـــى مرت ��������̈̈̈¨��������§§§§����¤�¥�¦�¤�¥�¦�¤�¥�¦�¤�¥�¦�﴿ :وقـــال اهللا تعـــالى فـــي ســـورة الزخـــرف أيـــًضا، ة العل

��®¬«�ª�©��®¬«�ª�©��®¬«�ª�©��®¬«�ª�©²�±�°²�±�°²�±�°²�±�°﴾ فقــد أثبــت اهللا فــي هــذه اآليــة أنــه يعلــم األشــياء ،
الـــساعة قبـــل مجيئهـــا، ومـــا دام اهللا تعـــالى لـــه ملـــك الـــسماوات  يعلـــم وقـــت قبـــل حـــدوثها، فـــأخبر أنـــه

  .يحصل فيهماالسماوات واألرض وما  يعلم ما في  سبحانهواألرض وما بينهما؛ فال شك أنه
��z�y�x�w�v�u�t�s�z�y�x�w�v�u�t�s�z�y�x�w�v�u�t�s�z�y�x�w�v�u�t�s﴿:واألدلة في القرآن على مرتبٌة العلم كثيـرٌة جـًدا، منهـا قـول اهللا تعـالى
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��������������������~�}�|�{�
������﴿:  وقال اهللا عز وجل  ،) ٣( ﴾}�|�{�~���������������
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شـــفاء العليـــل فـــي مـــسائل القـــضاء والقـــدر والحكمـــة ، و )١٥٠ -٣/١٤٨ (- ابـــن تيميـــة-مجمـــوع الفتـــاوى: انظـــر (1)

 -١ ط - القـاهرة، مـصر- مكتبـة الـصفا-أحمد شعبان أحمـد:  خرج أحاديثه-ابن قيم الجوزيةشمس الدين  -والتعليل
 دار النفـائس للنـشر والتوزيـع، - عمـر بـن سـليمان األشـقر-القـضاء والقـدر وما بعـدها، و ٧٩ ص-م٢٠٠٨هـ، ١٤٢٩
ــــــرآن الكــــــريم ، و)٣٣ -٢٦ص (-م٢٠٠٥ -هـــــــ١٤٢٥، ١٣ط  -األردن ــــــي الق مــــــد محمــــــد -الوســــــطية ف ــــــي َمح  َعل

البي م٢٠٠١ -هــــ١٤٢٢، ١ط  - مـــصر،مـــارات، مكتبـــة التـــابعين، القـــاهرة اإل، الـــشارقة- مكتبـــة الـــصحابة-الـــص- 
  ). ٣٥٥ -٣٥٣ص(

  ).٣٩ -٣٨ص(، راجع "العليم " وقد مر معنا سابًقا توضيح اسم اهللا  (2)
   .٣: سورة سبأ (3)
   .٥٩: سورة األنعام (4)



 ١٥٤

أي اإليمان بأن اهللا تعالى قد كتب في اللوح المحفوظ كل ما هـو كـائٌن مـن  ، الكتابة:انيةالمرتبة الث
وداللـة سـورة الزخـرف علـى هـذه المرتبـة واضـحٌة جليـٌة، حيـث قـال ،  قيام الساعةإلىمقادير الخالئق 

أي أن القــرآن ، ﴾|�{�~�(�)�'�&�%|�{�~�(�)�'�&�%|�{�~�(�)�'�&�%|�{�~�(�)�'�&�%�﴿: اهللا عــز وجــل فــي الــسورة عــن القــرآن
هللا تعالى في اللوح المحفوظ بأنه علٌي شريٌف، آياته محكمـٌة، ال يأتيـه الباطـل مـن الكريم مثبٌت عند ا
  .)٢(﴾Ä�Ã�Â�Á�ÀÄ�Ã�Â�Á�ÀÄ�Ã�Â�Á�ÀÄ�Ã�Â�Á�À������Æ�Å��Æ�Å��Æ�Å��Æ�Å﴿: وهذا مصداق قوله تعالى )١(ه،بين يديه وال من خلف

������������������������������������﴿ : اهللا تعــالى، فمــن هـذه األدلــة قــولوالقـرآن والــسنة مليئــان باألدلــة علـى هــذه المرتبــة

������	�
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�����������������	�
�������y�x�w�v�y�x�w�v�y�x�w�v�y�x�w�v﴿: وقال سبحانه ،)٣(﴾�¡�¢�£�¤�¥�¡�¢�£�¤�¥�¡�¢�£�¤�¥�¡�¢�£�¤�¥������

}�|�{�z}�|�{�z}�|�{�z}�|�{�z﴾)وقــال ســبحانه أيــًضا)٤ ، :﴿����������������������������������������������������������H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A�H�G�F�E�D�C�B�A

L�K�J�IL�K�J�IL�K�J�IL�K�J�I﴾)ســمعت رســول اهللا : عبــد اهللا بــن عمــرو بــن العــاص، قــالعــن ومــر معنــا  ،)٥� 
ــَق الــسَماَواتِ  ": يقــول ــَل َأْن َيْخُل ــِق َقْب ــاِديَر اْلَخَالِئ ــَب اُهللا َمَق ــالَ َواْألَْرَض  َكَت ــَف َســَنٍة، َق ــِسيَن أَْل :  ِبَخْم

َلما َقـَضى اللـُه الَخْلـَق َكتَـَب : " �قال رسـول اهللا :  قال�، وعن أبي هريرة )٦( "َوَعْرُشُه َعَلى اْلَماءِ 
  .)٧( " َفْوَق الَعْرِش ِإن َرْحَمِتي َغَلَبْت َغَضِبيتَاِبِه َفُهَو ِعْنَدهُ ِفي كِ 
  

أي اإليمان بمشيئة اهللا النافذة، وقدرته الكاملة، فمـا شـاء اهللا كـان، ومـا لـم  المشيئة،: المرتبة الثالثة
 عدم معدوٌم إال بمشيئته، فكـل مـا يجـري بهـذا الكـون إنمـا ينـشأ عـن واليشأ لم يكن، وما وجد موجوٌد 

°�±�°�±�°�±�°�±��﴿:  ولقـد دلـت سـورة الزخـرف علـى هـذه المرتبـة، حيـث قـال اهللا فـي الـسورةمشيئة اهللا تعالى،
Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶���´�³�²Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶���´�³�²Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶���´�³�²Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶���´�³�²﴾ وقــال ســبحانه فــي موضــٍع آخــر مــن ،

������﴿: الـــسورة��������������������������، وكـــذلك فـــإن النـــصوص الدالـــة علـــى هـــذه ﴾��������������������������������

: ، وقــال ســبحانه)٨(﴾���Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À��Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À��Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À��Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À﴿: المرتبــة كثيــرٌة جــًدا، قــال اهللا عــز وجــل

                                       
  ).١٦/٦٢ (- القرطبي-، والجامع ألحكام القرآن)٧/٢٠٢ (- البغوي-معالم التنزيل في تفسير القرآن: انظر (1)
  ).٢٢ -٢١: (لبروجسورة ا (2)
   .٧٠: سورة الحج (3)
   .٥١: سورة التوبة (4)
  ).٥٢ -٥١: (سورة طه (5)
   .١٩ص: سبق تخريجه (6)
[�^�_�`����c�b�a﴿:  بـــاب مـــا جـــاء فـــي قـــول اهللا تعـــالى- كتـــاب بـــدء الخلـــق-صـــحيح البخـــاري (7)

e�d﴾ ]بـاب سـعة رحمـة - كتاب التوبة-، وصحيح مسلم)٤/١٠٦ (-٣١٩٤ حديث رقم -]٢٧: سورة الروم 
  ).٤/٢١٠٧ (-٢٧٥١ حديث رقم -اهللا تعالى وأنها سبقت غضبه

   .٢٩: سورة التكوير (8)



 ١٥٥

﴿� �!�"�#�$�%�&�'�(�)�*�+�~�}�|�{�z�y�x�w� �!�"�#�$�%�&�'�(�)�*�+�~�}�|�{�z�y�x�w� �!�"�#�$�%�&�'�(�)�*�+�~�}�|�{�z�y�x�w� �!�"�#�$�%�&�'�(�)�*�+�~�}�|�{�z�y�x�w

وعن عبد اهللا بن عمرو بن العـاص رضـي اهللا عنهمـا أنـه سـمع رسـول . )١(﴾:�4�5�6�7�8�9�:4�5�6�7�8�9�:4�5�6�7�8�9�:4�5�6�7�8�9
ُفُه  ُقلُـوَب َبِنـي آَدَم ُكلَهـا َبــْيَن ِإْصـَبَعْيِن ِمـْن َأَصـاِبِع الــرْحَمنِ ِإن : "   يقـول�اهللا  َكَقْلـٍب َواِحـٍد، ُيــَصر ،

  ، )٢( "َصرَف اْلُقُلوِب َصرْف ُقُلوَبَنا َعَلى َطاَعِتكَ اللُهم مُ : ���� ُثم َقاَل َرُسوُل اِهللا ،َحْيُث َيَشاءُ 
ــُدُكمْ : "  قــال� عــن النبــي �وعــن أبــي هريــرة  ــْل َأَح ــْر ِلــي ِإْن ِشــْئتَ : َال َيُق ــي ِإْن اللُهــم اْغِف ، اْرَحْمِن

، إلـى غيـر ذلـك مـن )٣( "ي ِإْن ِشْئَت، َولَيْعِزْم َمْسأََلَتُه، ِإنـُه َيْفَعـُل َمـا َيـَشاُء، َال ُمْكـرَِه َلـهُ ِشْئَت، اْرُزْقنِ 
  .األدلة

ومــشيئة اهللا النافــذة وقدرتــه الــشاملة يجتمعــان فيمــا كــان ومــا ســيكون، ويفترقــان فيمــا لــم يكــن وال هــو 
ه ال محالـة، ومـا لـم يـشأ كونـه فهـو غيـر كـائٍن، كائن، فكـل مـا شـاء اهللا تعـالى كونـه فهـو كـائن بقدرتـ

، قـال اهللا وليس هذا لعدم قدرتـه عليـه، فهـو سـبحانه قـادٌر علـى كـل شـيٍء، وٕانمـا لـم يـشأ كونـه وخلقـه
���t�s�r�q�t�s�r�q�t�s�r�q�t�s�r�q﴿:  ، وقال سبحانه) ٤( ﴾�Z�Y�X�W�V�U�T�S]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S]�\�[�Z�Y�X�W�V�U�T�S]�\�[�﴿: تعالى مبيًنا ذلك

z�y�x�w�v�uz�y�x�w�v�uz�y�x�w�v�uz�y�x�w�v�u﴾)وقـــال ســـبحانه)٥ ، :﴿���_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W_� �̂]�\�[�Z�Y�X�W﴾)٦( ،
 وجـوده لعـدم مـشيئته  اهللا تعـالى تـدل علـى عـدم وجـود مـا لـم يـشأ، فهـيالدالة على ذلـك كثـرةٌ واآليات 

  .ذلك، ال لعدم قدرته عليه
  

أي اإليمـان بـأن جميـع الكائنـات مخلوقـٌة هللا تعـالى، خلقهـا بـذواتها وصـفاتها  الخلق،: المرتبة الرابعة
اهللا من العدم، ولقد دلت سورة الزخرف داللًة واضحًة وحركاتها، وأن كل من سوى اهللا مخلوٌق أوجده 
�©��ª»�¬�®���﴿:  على هذه المرتبة، قال اهللا عز وجل في السورة �̈§�¦�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�®�¬�«�ª�©� �̈§�¦

±�°��±�°��±�°��±�°��������������¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶��� �́³�²�������������B�A�B�A�B�A�B�A
N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�CN�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�CN�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�CN�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�������������V�U�T�S�R�Q�P�O�V�U�T�S�R�Q�P�O�V�U�T�S�R�Q�P�O�V�U�T�S�R�Q�P�O

Z�Y�X�WZ�Y�X�WZ�Y�X�WZ�Y�X�W﴾ ه هــو الــذي توضــح هــذه اآليــات أن النــاس مفطــورون علــى اإليمــان بــاهللا، وأنــ

                                       
   .٢٦: سورة آل عمران (1)
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  ).٤/٢٠٦٣ (-٢٦٧٩رقم 
   .٤٥: سورة الفرقان (4)
   .٢٥٣: سورة البقرة (5)
   .٩٩: سورة يونس (6)



 ١٥٦

خلق السموات واألرض وما فيهما من بدائع صنعه، فالكفار أنفـسهم يقـرون بـأن اهللا هـو الـذي خلقهـم 
وسواهم، ولكنهم عبدوا غيره فضلوا ودخلـوا فـي زمـرة الكـافرين الجاحـدين، ومظـاهر خلـق اهللا واضـحٌة 

 الــسماء وٕانــزال خلــق األرض وبــسطها وٕانــشاء الطــرق والــسبل فيهــا، وخلــق: فــي هــذه اآليــات؛ ومنهــا
المطــر منهــا، وخلــق األزواج مــن كــل شــيٍء، وخلــق الــسفن والحيوانــات ليركــب النــاس عليهــا وتــسهل 

  .عليهم اعمالهم ومهامهم
}�|�{�}�|�{�}�|�{�}�|�{�����������������z�y�x�w�v�u�t�s�r�qz�y�x�w�v�u�t�s�r�qz�y�x�w�v�u�t�s�r�qz�y�x�w�v�u�t�s�r�q﴿: وقــال اهللا تعــالى فــي الــسورة أيــًضا

���~���~���~��أي خلقنــــي، فقـــــد تبــــرأ مــــن كـــــل : إال الـــــذي فطرنــــي �، والــــشاهد قــــول إبــــراهيم ﴾~�
  .لمعبودات إال الذي خلقه وهو اهللا عز وجلا

_�_�_�_��﴿: وفي موضـٍع آخـر مـن سـورة الزخـرف قـال سـبحانه فـي رده علـى مـن جعـل المالئكـة بنـات اهللا
m�n�o�p�q�]�^m�n�o�p�q�]�^m�n�o�p�q�]�^m�n�o�p�q�]�^���﴾والشاهد من اآلية أن اهللا تعالى أثبت صفة الخلق ،.  

  
��u�t�s�r�u�t�s�r�u�t�s�r�u�t�s�r﴿: لىواألدلة من القـرآن والـسنة علـى مرتبـة الخلـق كثيـرٌة، فمنهـا قـول اهللا تعـا

w�vw�vw�vw�v﴾)ــــــــًضا)١ ��º�¹«�¼�½�¾�﴿: ، وقــــــــال اهللا أي �̧¶�"� �́³�²¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�"� �́³�²¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�"� �́³�²¾�½�¼�»�º�¹� �̧¶�"� �́³�²﴾)٢( ،
، الزَماُن َقْد اْسَتَداَر َكَهْيَئِتِه َيْوَم َخَلَق اللُه السَمَواِت َواَألْرَض : "  قال� عن النبي �وعن أبي بكرة 

ـِة َوالُمَحـرُم، َوَرَجـُب : السَنُة اْثَنا َعَشَر َشْهرًا، ِمْنَها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم، َثَالَثٌة ُمَتَواِلَياتٌ  ُذو الَقْعـَدِة َوُذو الِحج
:  ِبَيـِدي َفَقـالَ ����وُل اِهللا َأَخـَذ َرُسـ: "  قال�وعن أبي هريرة ، )٣( "ُمَضَر، الِذي َبْيَن ُجَماَدى َوَشْعَبانَ 

ْثَنـْيِن، َخَلَق اُهللا َعز َوَجل التْرَبَة َيْوَم السْبتِ  ، َوَخَلَق ِفيَهـا اْلِجَبـاَل َيـْوَم اْألََحـِد، َوَخَلـَق الـشَجَر َيـْوَم اِال
َه َيْوَم الثَالثَاِء، َوَخَلَق النوَر َيْوَم اْألَْرِبَعاِء، َوَبث ِفيَها الدَواب َيْوَم اْلَخِميِس، َوَخَلَق آَدَم َوَخَلَق اْلَمْكُرو 

َعَلْيِه السَالُم َبْعَد اْلَعْصِر ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة، ِفي آِخِر اْلَخْلـِق، ِفـي آِخـِر َسـاَعٍة ِمـْن َسـاَعاِت اْلُجُمَعـِة، 
  .، إلى غير ذلك من األدلة الدالة على خلق اهللا لألشياء)٤( "يَما َبْيَن اْلَعْصِر ِإَلى اللْيلِ فِ 

هذه هي المراتب األربعة للقضاء والقدر، والتي يجب على كل مؤمٍن أن يؤمن بها جميًعا، فـإن آمـن 
  .لٌل، نسأل اهللا السالمة من ذلكببعضها وترك البعض اآلخر فإن في إيمانه خ

                                       
   .٦٢: سورة غافر (1)
   .٣٣: سورة األنبياء (2)
، وصـحيح )٤/١٠٧ (-٣١٩٧ حـديث رقـم - باب ما جاء في سبع أرضين- كتاب بدء الخلق-صحيح البخاري (3)
 حــديث رقــم - بــاب تغلــيظ تحــريم الــدماء واألعــراض واألمــوال- كتــاب القــسامة والمحــاربين والقــصاص والــديات-مــسلم
٣/١٣٠٥ (-١٦٧٩.(  
 -٢٧٨٩ حــديث رقــم -� بــاب ابتــداء الخلــق وخلــق آدم - كتــاب صــفة القيامــة والجنــة والنــار-صــحيح مــسلم (4)
)٤/٢١٤٩.(  



 ١٥٧

  .حكم االحتجاج بالقدر على المعاصي: المطلب الثالث
 قديمٌة جديـدٌة، فمنـذ أن خلـق اهللا الخلـق وهـم يحتجـون إن االحتجاج بالقدر على المعاصي شبهةٌ     

لـسجود آلدم؛ فلمـا أبعــده قــد عـصى اهللا تعـالى ورفـض اعلـى معاصـيهم بالقـدر، فهـذا عـدو اهللا إبلـيس 
لق ســبحانه، قــال اهللا امعــصيته وركبــه العنــاد والتكبــر علــى الخــ عليــه احــتج بالقــدر علــى اهللا وغــضب
، ومن بعد إبليس إلى زماننا )١(﴾�z�y�x�w�v�u�t}�|�{�z�y�x�w�v�u�t}�|�{�z�y�x�w�v�u�t}�|�{�z�y�x�w�v�u�t}�|�{�﴿: تعالى عنه

 إبلـــيس وا بـــذلك قــد اتبعـــم، وهـــم وكفــرهون بالقــدر علـــى معاصـــيهمهــذا تـــرى الكثيـــر مــن النـــاس يحتجـــ
  . بهواوتشبه

مــشركين بالقــدر علــى شــركهم، حيــث قــال اهللا عــز احتجــاج الالــرد علــى ولقــد ورد فــي ســورة الزخــرف 
�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶���´�³�²�±�°Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶���´�³�²�±�°Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶���´�³�²�±�°Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶���´�³�²�±�°��Ä�Ã�Ä�Ã�Ä�Ã�Ä�Ã﴿: وجــــــل فــــــي الــــــسورة

|�}�~�����Æ�Å|�}�~�����Æ�Å|�}�~�����Æ�Å|�}�~�����Æ�Å﴾.  
فهـــؤالء المـــشركون قـــالوا لـــو شـــاء اهللا لمـــا عبـــدنا المالئكـــة، أو األصـــنام التـــي صـــنعوها علـــى صـــورة 

 لم يمنعنا من ذلك ولم يعاقبنا فإنـه راٍض المالئكة، فإنه قادٌر على منعنا من عبادتهم، ومادام أن اهللا
 علـٍم وٕانمـا يقولـون ذلـك عن عبادتنا لهذه األصـنام، فـرد اهللا علـيهم وأخبـر أن كالمهـم لـيس قـائٌم علـى

 ورد علـيهم سـبحانه بـأن يكـون قـد أنـزل إلـيهم كـذًبا، فلـيس لـديهم برهـاٌن أو دليـٌل علـى ذلـك،تخرًصا و 
ألن اهللا تعـالى منـذ بعـث الرسـل وأنـزل  ة غيـره، فـإن األمـر لـيس كـذلك؛كتاًبا قبل القـرآن يـأمرهم بعبـاد

��i�h�g�f�e�d�i�h�g�f�e�d�i�h�g�f�e�d�i�h�g�f�e�d﴿: الكتب يأمر بعبادته وحده، وينهى عن عبادة ما سـواه، قـال سـبحانه
�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j�|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j

�N�²�±�°�N�²�±�°�N�²�±�°�N°�±���²﴿: ، وقــــال ســــبحانه فــــي ســــورة الزخــــرف)٢(﴾{�~�'�&�%{�~�'�&�%{�~�'�&�%{�~�'�&�%
½�¼�»�º�¹� �̧¶�V� �́³½�¼�»�º�¹� �̧¶�V� �́³½�¼�»�º�¹� �̧¶�V� �́³½�¼�»�º�¹� �̧¶�V� �́³﴾.)٣(  

  
قــد ورد فــي القــرآن عــدة آيــاٍت تبــين احتجــاج المــشركين بالقــدر، ومــن ثــم رد اهللا تعــالى علــيهم، قــال و 

���������]]]]����������P�OP�OP�OP�O�����Q��Q��Q��Q�������������X�W�V�U�T�S�RX�W�V�U�T�S�RX�W�V�U�T�S�RX�W�V�U�T�S�R�����Z�Y��Z�Y��Z�Y��Z�Y﴿: ســــبحانه �̀_� �̂]�\�� �̀_� �̂]�\�� �̀_� �̂]�\�� �̀_� �̂]�\�

�d�c�b�a�d�c�b�a�d�c�b�a�d�c�b�a���������f�e�f�e�f�e�f�e��������l�k�j�i�h�gl�k�j�i�h�gl�k�j�i�h�gl�k�j�i�h�g������q�p�o�n�m���q�p�o�n�m���q�p�o�n�m���q�p�o�n�m������������������w�v�u�t�s�r�w�v�u�t�s�r�w�v�u�t�s�r�w�v�u�t�s�r������������

+�,�~�}�|�{�z�y�x+�,�~�}�|�{�z�y�x+�,�~�}�|�{�z�y�x+�,�~�}�|�{�z�y�x﴾)وقــــال اهللا عــــز وجــــل)٤ ، :﴿����F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�A�F�E�D�C�B�A�G�G�G�G

                                       
   .٣٩: سورة الحجر (1)
  .٣٦: لسورة النح )2(

/ ٧ (-ابـن كثيـر: ، وتفـسير القـرآن العظـيم)٥٨٣ -٥٨٢/ ٢١ (- الطبـري-جامع البيان في تأويل القرآن: انظر (3)
  ).٧/٢٠٩ (- البغوي-، ومعالم التنزيل في تفسير القرآن)٢٢٤ -٢٢٣
  ).١٤٩ -١٤٨: (سورة األنعام (4)



 ١٥٨

�I�H�I�H�I�H�I�H�������������M�L�K�J��M�L�K�J��M�L�K�J��M�L�K�J�����������Q�P�O�N���Q�P�O�N���Q�P�O�N���Q�P�O�N��������������R�R�R�R�������������T�S��T�S��T�S��T�S��������������W�V�U��W�V�U��W�V�U��W�V�U��������������_� �̂]�\�[�Z�Y�X��_� �̂]�\�[�Z�Y�X��_� �̂]�\�[�Z�Y�X��_� �̂]�\�[�Z�Y�X�
b�a�`b�a�`b�a�`b�a�`﴾)وقــال ســبحانه أيــًضا)١ ، :﴿���������������~�}�|�{�z���������������~�}�|�{�z���������������~�}�|�{�z���������������~�}�|�{�z��������

��������������������������������������������������������������������������������������������﴾)٢(.  
  

قــال شــيخ وكمـا أن االحتجــاج بالقــدر علــى المعاصــي مرفــوٌض بالــشرع؛ فهــو أيــًضا مرفــوٌض بالعقــل، 
 أن يحتج بالقدر علـى الـذنب باتفـاق المـسلمين وسـائر ليس ألحدٍ  : " -اهللا رحمه -سالم ابن تيميةاال

 أن يفعـل مـا يخطـر لـه مـن قتــل  ألمكـن كـل أحـدٍ أهـل الملـل وسـائر العقـالء؛ فـإن هـذا لـو كـان مقبـوالً 
 ونفـــس المحـــتج بالقـــدر إذا ،اع الفـــساد فـــي األرض ويحـــتج بالقـــدرالنفـــوس وأخـــذ األمـــوال وســـائر أنـــو 

ــاعْ  ــم يقبــل منــه بــل يتنــاقضاحــتج المُ  عليــه و يَ دِ ُت  وتنــاقض القــول يــدل علــى فــساده؛ ،عتــدي بالقــدر ل
  )٣(. "ة العقولهتجاج بالقدر معلوم الفساد في بدافاالح
  

 بـصيرتهم علـى االحتجـاج بالقـدر علـى المعاصـي وقد يستدل بعض الناس ممن قل علمهـم وَضـُعَفت
قـال رسـول اهللا :  قـال�د روى أبـو هريـرة والمعايب بحـديث احتجـاج آدم وموسـى عليهمـا الـسالم، فقـ

َأْنَت آَدُم الـِذي : ، َفَحج آَدُم ُموَسى، َقاَل ُموَسىاْحَتج آَدُم َوُموَسى َعَلْيِهَما السَالُم ِعْنَد َربِهَما: " �
َيِدِه َوَنَفَخ ِفيَك ِمْن ُروِحـِه، َوَأْسـَجَد َلـَك َمَالِئَكتَـُه، َوَأْسـَكَنَك ِفـي َجنِتـِه، ثُـم َأْهَبْطـَت النـاَس َخَلَقَك اُهللا بِ 

اَح َأْنَت ُموَسى الِذي اْصَطَفاَك اُهللا ِبِرَساَلِتِه َوِبَكَالِمِه َوَأْعَطـاَك اْألَْلـوَ : ِبَخِطيَئِتَك ِإَلى اْألَْرِض، َفَقاَل آَدمُ 
َبَك َنِجيا، َفِبَكْم َوَجْدَت اَهللا َكَتَب التْورَاَة َقْبَل َأْن ُأْخَلَق، َقاَل ُموَسى َشْيٍء َوَقر ِبَأْرَبِعيَن : ِفيَها ِتْبَياُن ُكل

ُمِني َعَلى َأْن َعِمْلـُت َأَفَتُلو : َنَعْم، َقالَ : َفَهْل َوَجْدَت ِفيَها َوَعَصى آَدُم َربُه َفَغَوى، َقالَ : َعاًما، َقاَل آَدمُ 
 َفَحج آَدُم ُموَسى: ���� َقاَل َرُسوُل اِهللا ي ِبَأْرَبِعيَن َسَنًة؟َعَمًال َكَتَبُه اُهللا َعَلي َأْن َأْعَمَلُه َقْبَل َأْن َيْخُلَقنِ 

.")٤(  
 بـل إن آحـاد بنيـه لـذنب، فهـو أعلـم النـاس بربـه وذنبـه؛ لم يحتج بالقـدر علـى ا�والصحيح أن آدم 

فمن اعتقد هذا فإن إعتقاده ! ن المؤمنين ال يحتجون بالقدر على المعاصي فكيف هو يحتج بذلك؟م
على المصيبة التي أخرجـت أوالده مـن الجنـة، ولـم يلمـه علـى  � إنما الم آدم �وموسى باطٌل، 

  ويعلـم أن اهللان ذنبه واستغفر ربه وأناب إليـه،يعلم أن أباه آدم قد تاب م �المعصية؛ فإن موسى 
 احـتج بالقـدر � لـذلك فـإن آدم !كيف يلومه علـى ذنـٍب قـد تـاب منـه؟قد تاب عليه واجتباه وهداه، ف

                                       
   .٣٥: سورة النحل (1)
   .٤٧: سورة يس (2)
  ).٨/١٧٩ (-مجموع الفتاوى (3)
صــحيح و  ،)٨/١٢٦ (-٦٦١٤ حــديث رقــم - بــاب تحــاج آدم وموســى عنــد اهللا- كتــاب القــدر- صــحيح البخــاري(4)
  ).٤/٢٠٤٣ (-٢٦٥٢ حديث رقم - باب حجاج آدم وموسى عليهما السالم- كتاب القدر-مسلم



 ١٥٩

على المصيبة، ال على الخطيئة، فالقدر يحتج به عند المصائب ال عند المعائب والمعاصي، والعبد 
 تعــالى، يجـب عليــه أن يستــسلم للقـدر عنــد المــصائب ويعلـم أن هــذه المــصيبة مـا وقعــت إال بقــدر اهللا

����������b�a^�^�^�^��﴿:  قــال اهللا عــز وجــلفـإن فعــل ذلــك فهــذا مــن تمــام الرضــا بــاهللا رًبــا، �̀_�b�a� �̀_�b�a� �̀_�b�a� �̀_�����d�c�d�c�d�c�d�c
g�f�eg�f�eg�f�eg�f�e﴾)الذنوب فإنـه يجـب علـى العبـد االسـتغفار منهـا والتوبـة إلـى اهللا ممـا وقـع فيـه،  وأما ،)١

  )٢(.يس له أن يحتج بالقدر على معصيتهول
االحتجـاج :  فقـاللذي وقع في الحديث بجواٍب آخر، عن اإلشكال ا- رحمه اهللا-وقد أجاب ابن القيم

 بعـد وقوعـه والتوبـة  العبـد فينفـع إذا احـتج بـه، ويضر فـي موضـعٍ بالقدر على الذنب ينفع في موضعٍ 
 فيكون فـي ذكـر القـدر إذ ذاك مـن التوحيـد ومعرفـة ،� ترك معاودته كما فعل آدمالعزم على منه و 

 لُ ِطـبْ ا وال يُ ا وال نهًيـ ألنه ال يدفع بالقدر أمرً ؛الذاكر والسامعأسماء الرب وصفاته وذكرها ما ينتفع به 
  ويوضـح ذلـك أن بل يخبر بالحق المحـض علـى وجـه التوحيـد والبـراءة مـن الحـول والقـوة،؛به شريعةً 

 اإلنـسان إذا أذنـب ف؟خلـق قبـل أن أُ ا علـي  كان مكتوبً  أتلومني على أن عملت عمالً :آدم قال لموسى
 منـه أن يحـتج بالقـدر بعـد ذلـك ويقـول نَ سُ  َحـ؛ عليـه والمـهبٌ نـؤَ بـه مُ  فأن  صـادقةً نـه توبـةً ا ثم تاب مذنبً 

 ، لـه علـى باطـلٍ  وال ذكـره حجـةً ،ا لـم يـدفع بالقـدر حقًـألنـه ؛خلـقر علـّي قبـل أن أُ  كـان قـد قـد هذا أمرٌ 
  اإلنـسانب يرتكـكـأن ؛ الحـال والمـستقبلهـو الـذي يكـون فـيا الموضع الذي يضر االحتجاج بـه فوأم
 ى الذنبٕاقامته علو   معصيته فيحتج بالقدر على بعض الناسا فيلومه عليها أو يترك واجبً  محرمً أمًرا

المـشركين الـذين احتجـوا  ، وهـذا كحـالا ويرتكب باطالً  حقً  اإلنسانبه لُ طِ بْ يُ فاالحتجاج هنا  ؛وٕاصراره
  )٣(.بالقدر على شركهم باهللا تعالى وعبادتهم غيره

  
القـــدر علــــى المعاصـــي شــــبهٌة واهيـــٌة ضــــعيفٌة يبطلهـــا كـــل عقــــٍل ســـليٍم، ولــــو كـــان هــــذا فاالحتجـــاج ب

االحتجاج ينفع صـاحبه النتفـع بهـا إبلـيس؛ فإنـه أول مـن احـتج بالقـدر علـى المعـصية، ولكننـا علمنـا 
  .أن اهللا تعالى قد لعنه وطرده من رحمته، وتوعده بنار جهنم

  
  
  
  

                                       
   .١٥٦: سورة البقرة (1)
اقتـضاء الـصراط المـستقيم لمخالفـة أصـحاب و ، ١٤٧ ص- ابن أبي العـز الحنفـي-شرح العقيدة الطحاوية: انظر (2)

 دار عالم الكتب، -ناصر عبد الكريم العقل: تحقيق -ابن تيمية تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم -الجحيم
  ).٣٩٠ -٢/٣٨٩( -م١٩٩٩ -ـه١٤١٩ -٧ط  -بيروت، لبنان

   .١٨ ص-شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل: انظر (3)
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  .ثمرات اإليمان بالقدر: المطلب الرابع
  : كثيرٍة جًدا، تنفع المسلم في دنياه وأخراه، ومن هذه الثمرات ثمراتٍ ثُ ر وّ إن اإليمان بالقدر يُ     
 أعظم ثمرٍة هي تحقيـق صـحة إيمـان العبـد بتكامـل أركانـه، فاإليمـان بالقـضاء والقـدر أحـد أركـان -١

  )١(.اإليمان الستة
 واألحــزان، فهــي مكتوبــٌة عنــد اهللا تعــالى الـصبر علــى أقــدار اهللا المؤلمــة مــن المــصائب والكـوارث -٢

�©��ª»���������������¡��¡��¡��¡�﴿: من قبل أن تقع وتخلق، كمـا قـال سـبحانه �̈§�¦�¥�¤�£�¢��«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢��«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢��«�ª�©� �̈§�¦�¥�¤�£�¢�
�̧¶���´�³�²�±�°���®�¬�̧¶���´�³�²�±�°���®�¬�̧¶���´�³�²�±�°���®�¬�̧¶���´�³�²�±�°���®�¬������������¹¹¹¹������������Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º������������������Ä�Ä�Ä�Ä

*�+�Æ�Å*�+�Æ�Å*�+�Æ�Å*�+�Æ�Å�﴾)٣(.)٢(  
 إال مــا لولــن ينــافالــذي يــؤمن بالقــدر يعلــم أنــه لــن يمــوت إال إذا جــاء أجلــه، : الــشجاعة واإلقــدام -٣
، وهكــذا حينمــا فهــو علــى يقــيٍن أن مــا أصــابه لــم يكــن ليخطــأه ومــا أخطــأه لــم يكــن ليــصيبهب لــه، ِتــكُ 

يستــشعر المجاهــد هــذه الــدفعات القويــة مــن اإليمــان بالقــدر؛ يمــضي فــي جهــاده حتــى يتحقــق النــصر 
  )٤(.لإلسالم والمسلمينوالعزة  القوة تكونعلى األعداء و 

بقــضاء اهللا تعــالى،  أن كــل شــيٍء يــسير  المــؤمن حينمــا يعتقــدلقلــب، ألنراحــة الــنفس وطمأنينــة ا -٤
، فــال أحــد أطيــب ربــهس، واطمــأن القلــب، ورضــي بقــضاء  ال محالــة، ارتاحــت الــنفوأن المكــروه كــائنٌ 

  )٥(. ممن آمن بالقدرا وأقوى طمأنينةً ا وأريح نفسً عيشً 
  )٦(.لمسبب كالهما بقضاء اهللا وقدرهاالعتماد على اهللا تعالى عند فعل األسباب، ألن السبب وا -٥
 بمـا إنمـا تـم بفـضٍل مـن اهللا ونعمـةٍ  طرد اإلعجاب بالنفس عند حصول المراد، ألن حصول ذلـك -٦
 ٧(. اإلعجابترك، فيشكر اهللا تعالى على ذلك، ويره من أسباب الخير والنجاحقد(  
  
  
  
  
  
  

                                       
  .٢٨٣ ص- صالح الفوزان-اإلرشاد إلى صحيح اإلعتقاد والرد على أهل الشرك واإللحاد: انظر(1) 
  ).٢٣ -٢٢: (سورة الحديد (2)
  .٢٨٥ ص- صالح الفوزان-الشرك واإللحاداإلرشاد إلى صحيح اإلعتقاد والرد على أهل : انظر(3) 
  .٣٦٤ ص- علي الصالبي- الوسطية في القرآن الكريم(4)
  .٣٣ ص- محمد بن صالح العثيمين- عقيدة أهل السنة والجماعة(5)
  .٣٣ص: المصدر السابق (6)
  .٣٤ص:  المصدر السابق(7)



 ١٦١

  
  
  
  
  
  

   المبحث الرابع                  
  

  اإليمان بوجود الشيطان                
  

  : وفيه ثالثة مطالب
  .تعريف الشيطان: المطلب األول
  .عداوة الشيطان لبني آدم: المطلب الثاني
  .طرق الوقاية من الشيطان: المطلب الثالث

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٦٢

  .اإليمان بوجود الشيطان: المبحث الرابع
ن التــصديق بوجــوده تــصديٌق ده؛ أليــال، وعلــى المــسلم أن يــؤمن بوجــو إن الــشيطان حقيقــٌة ال خ    

 بعًضاالسنة التي أثبتت وجود الشيطان، وهذه النصوص كثيرٌة جًدا، وسوف أذكر و لنصوص الكتاب 
  .من هذه النصوص الثابتة بالكتاب والسنة

  :األدلة من القرآن
��N�M��N�M��N�M��N�M�����Q�P�OQ�P�OQ�P�OQ�P�O��������R�R�R�R����������S��S��S��S﴿:  في سورة الزخـرف، فقـال سـبحانهلقد ذكر اهللا تعالى الشيطان_ 
U�TU�TU�TU�T﴾.  

  .)١(﴾À�¿�¾�½�¼�»�ºÀ�¿�¾�½�¼�»�ºÀ�¿�¾�½�¼�»�ºÀ�¿�¾�½�¼�»�º﴿: قال اهللا عز وجلو _ 
  .)٢(﴾�v�u�t�s�r�q�p�o�nv�u�t�s�r�q�p�o�nv�u�t�s�r�q�p�o�nv�u�t�s�r�q�p�o�n﴿: وقال اهللا أيًضا_ 

	��������	��������	��������	�����������������������������������������﴿: وقـــــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــــبحانه_ �����������
�����������
�����������
�����������������������

  .وغيرها من اآليات كثيرٌ ، )٣(﴾����
  :األدلة من السنة النبوية

 ِإَذا ُهــَو َنــاَم ى َقاِفَيــِة رَْأِس َأَحـِدُكمْ َيْعِقــُد الــشْيَطاُن َعَلـ: "  قـال� أن رسـول اهللا �عـن أبـي هريــرة _ 
َثَالَث ُعَقٍد َيـْضِرُب ُكـل ُعْقـَدٍة َعَلْيـَك َلْيـٌل َطِويـٌل، َفاْرقُـْد َفـِإِن اْسـَتْيَقَظ َفـَذَكَر اللـَه، اْنَحلـْت ُعْقـَدٌة، َفـِإْن 

َأ اْنَحلْت ُعْقَدٌة، َفِإْن َصلى اْنَحلْت ُعْقَدٌة، َفَأْصَبَح َنِشيًطا َطيَب النْفِس َوإِال َأْصَبَح َخِبيَث الـنْفِس َتوَ  ض
  )٤( ".َكْسَالنَ 

ِإَذا َكـــاَن ُجـــْنُح اللْيـــِل، َأْو : " �قـــال رســـول اهللا : وعــن جـــابٍر بـــن عبـــد اهللا رضــي اهللا عنهمـــا قـــال_ 
، َفِإن الشَياِطيَن َتْنَتِشُر ِحيَنِئٍذ، َفِإَذا َذَهَب َساَعٌة ِمَن اللْيِل َفُحلوُهْم، َفـَأْغِلُقوا ْيُتْم، َفُكفوا ِصْبَياَنُكمْ َأْمسَ 

ــُروا اْســَم ا ــَواَب َواْذُك ــَرَبُكْم َواْذُكــُروا اْســَم اللــِه، اَألْب ــا، َوَأْوُكــوا ِق ــا ُمْغَلًق ــَتُح َباًب ــِإن الــشْيَطاَن َال َيْف للــِه، َف
  )٥( ".َوَخمُروا آِنَيَتُكْم َواْذُكُروا اْسَم اللِه، َوَلْو َأْن َتْعُرُضوا َعَلْيَها َشْيًئا، َوَأْطِفُئوا َمَصاِبيَحُكمْ 

  .بوية على إثبات الشيطان كثيرٌة جًدا ال مجال لذكرها جميًعاواألدلة من السنة الن

                                       
   .٣٦: سورة البقرة (1)
   .٧٦: سورة النساء (2)
   .١٩: سورة المجادلة (3)
ـــم يـــصل بالليـــل- كتـــاب الجمعـــة-صـــحيح البخـــاري (4)  حـــديث رقـــم - بـــاب عقـــد الـــشيطان علـــى قافيـــة الـــرأس إذا ل

 بــاب مــا روي فــيمن نــام الليــل أجمــع حتــى - كتــاب صــالة المــسافرين وقــصرها-، وصــحيح مــسلم)٢/٥٢ (-١١٤٢
  ).١/٥٣٨ (-٧٧٦ حديث رقم -أصبح
 كتـاب -، وصـحيح مـسلم)٧/١١١ (-٥٦٢٣ حـديث رقـم -ناء باب تغطية اإل- كتاب األشربة-صحيح البخاري (5)

 بــاب األمــر بتغطيــة اإلنــاء، وٕايكــاء الــسقاء، وٕاغــالق األبــواب، وذكــر اســم اهللا عليهــا، وٕاطفــار الــسراج والنــار -األشــربة
  ).  ٣/١٥٩٥ (-٢٠١٢ حديث رقم -عند النوم، وكف الصبيان والمواشي عند المغرب



 ١٦٣

  .تعريف الشيطان: المطلب األول
  :تعريف الشيطان لغةً : أوال
 ا فــي نــون الــشيطان، هــل هــي أصــلية أم زائــدة؟ والــذي رجحــه الكثيــر مــنهم أنهــاختلــف أهــل اللغــة    

فَــُسمَي الــشيطان بــذلك لبعــده عــن د، الُبْعــ: أصــلية، فتكــون كلمــة الــشيطان مــأخوذٌة مــن الــشَطِن، أي
 الحبـل هـو:  وقيل الشَطن،الخير والحق وتمرده، وكل عاٍت متمرٍد من الجن واإلنس والدواب شيطان

، وٕان كانــت النـون زائــدة فهــي مـأخوذة مــن شــاط  وســمي الــشيطان بـذلك ألنــه طــال فـي الــشرالطويـل،
  )١(.به واْلَتَهبًبا إذا احتد في غضيشيط إذا هلك، أو من استشاط غض

  
  :تعريف الشيطان اصطالًحا: ثانًيا
  :أما تعريف الشيطان اصطالًحا فقد عرفه بعض العلماء بعدة تعاريف؛ ومن هذه التعاريف    

يقـصد :  وقيـل،)٣( "الكافر من الجن"  وقيل هو ،)٢("الشديد البعد عن محل الخير " أن الشيطان هو 
ل متمـــرٍد عـــاٍت مفـــسٍد مـــن الجـــن أو  بالفـــساد، وقيـــل هـــو كـــبالـــشيطان إبلـــيس، وهـــو روح شـــريٍر مغـــوٍ 

إبلــــيس علــــى وجــــه  والمتأمــــل فــــي نــــصوص القــــرآن يجــــد أن لفــــظ الــــشيطان قــــد يــــراد بــــه )٤(اإلنــــس،
�©��ª»�¬�®���°�﴿: الخصوص، كما في قوله تعالى �̈§�¦�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�°���®�¬�«�ª�©� �̈§�¦�°���®�¬�«�ª�©� ، وقد يراد ) ٥( ﴾¦�§̈�

فــساد فــي األرض ويزينونــه بــه كــل متمــرٍد علــى أوامــر اهللا تعــالى مــن اإلنــس والجــن، الــذين ينــشرون ال
���e�d�c�b�a﴿: للناس، كما قال سبحانه �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y�e�d�c�b�a� �̀_� �̂]�\�[�Z�Y

g�fg�fg�fg�f﴾)٦(.  
  
  
  
  

                                       
 -١٣/٢٣٧ (- ابــــن منظــــور-، ولــــسان العــــرب)١٨٥ -٣/١٨٣ (-ن فــــارس ابــــ-معجــــم مقــــاييس اللغــــة: انظــــر (1)
  ).٢/٤٧٥ (- ابن األثير-، والنهاية في غريب الحديث واألثر)٢٣٩
 ط - القــاهرة- عــالم الكتــب- المنــاوي العــارفين بــن علــيعبــد الــرؤوف بــن تــاج -التوقيــف علــى مهمــات التعــاريف (2)
   .٢١٠ ص-م١٩٩٠/هـ١٤١٠ -١

 -٢ ط - دار النفـائس للطباعـة والنـشر والتوزيـع- محمد رواس قلعجي، وحامـد صـادق قنيـب-معجم لغة الفقهاء (3)
  .٢٦٨ص -م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨
 - عــالم الكتــب- أحمــد مختــار عبــد الحميــد عمــر، بمــساعدة فريــق عمــل-معجــم اللغــة العربيــة المعاصــرة: انظــر (4)
  ).١٢٥٦/ ٢( -م٢٠٠٨ /هـ١٤٢٩ -١ط

   .٢٠: سورة األعراف (5)
   .١١٢:  األنعامسورة (6)



 ١٦٤

  .عداوة الشيطان لبني آدم: المطلب الثاني
 بدأت هذه العداوة حينمـا أمـر اهللا تعـالى المالئكـة أن الشيطان لإلنسان قديمٌة جًدا، فقدإن عداوة     

، قـــال اهللا �  أن يـــسجد حـــسًدا منـــه آلدم أبـــىإال إبلـــيس  فـــسجد المالئكـــة كلهـــم،�يـــسجدوا آلدم 
���¡�¢�£﴿: تعـــــــالى����������������£�¢�¡�������������������£�¢�¡�������������������£�¢�¡�������������������﴾

ـــــــال اهللا ، )١( وق
�����������������R�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AR�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AR�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�AR�Q�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�A�SSSS��������������T��T��T��T����������V�U��V�U��V�U��V�U��������������W��W��W��W��������������X��X��X��X�������������Y�Y�Y�Y﴿: إلبليس
ZZZZ������������[�[�[�[������\��\��\��\����������]�]�]�]���������^�^�^�^��������____������������a� �̀a� �̀a� �̀a� �̀�������������b�b�b�b��������g�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�cg�f�e�d�c������������k�j�i�hk�j�i�hk�j�i�hk�j�i�h﴾ )فطـــــــــــــــــرد اهللا  ،)٢

، فخــرج ذلــيًال صـــاغًرا، �بـــسبب عــصيانه ألمــر اهللا تعــالى واســـتكباره علــى آدم ن الجنــة  مــإبلــيس
 طلب البقـاء علـى قيـد الحيـاة إلـى قيـام الـساعة، فكـان الوعـد مـن ه من ربه، فإنهوحصل على ما طلب

لهـم، قـال وحقـًدا اهللا له أن يحييه إلى يوم القيامة، وقطع على نفسه عهـًدا بـإغواء آدم وذريتـه، حـسًدا 
�t�s�r�q�p�o�n�mt�s�r�q�p�o�n�mt�s�r�q�p�o�n�mt�s�r�q�p�o�n�m�������������{�z�y�x�w�v�u�{�z�y�x�w�v�u�{�z�y�x�w�v�u�{�z�y�x�w�v�u﴿: ه حكاية عن إبليسسبحان

F�G�H�I�J�K�~�}�|F�G�H�I�J�K�~�}�|F�G�H�I�J�K�~�}�|F�G�H�I�J�K�~�}�|﴾)٣(.  
ا بعــدم األكــل مــن الــشجرة، فجــاء إبلــيس وبــدء بتطبيــق العهــد مــ وأمرهوقــد أســكن اهللا آدم وحــواء الجنــة

واء آدم وذريته، فزين آلدم وزوجه األكل من الشجرة حتى أكال منها، فكان غالذي أخذه على نفسه بإ
ذلك سبٌب لخروجهما من الجنة والنزول إلى األرض، التي هي دار اإلبتالء واإلختبار، قـال اهللا عـن 

�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�kw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�kw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�kw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�������������~�}�|�{�z�y�x�~�}�|�{�z�y�x�~�}�|�{�z�y�x�~�}�|�{�z�y�x﴿: ذلـــــــــــك
!!!!������������"�#�$�%�&�'�("�#�$�%�&�'�("�#�$�%�&�'�("�#�$�%�&�'�(�������������)�*�+�,�-�.�/�0�1�2�)�*�+�,�-�.�/�0�1�2�)�*�+�,�-�.�/�0�1�2�)�*�+�,�-�.�/�0�1�2

3�4�5�63�4�5�63�4�5�63�4�5�6�������������¥�¤�£�¢�¡�8�9�:�;�<�=�>�?�@�A�B�¥�¤�£�¢�¡�8�9�:�;�<�=�>�?�@�A�B�¥�¤�£�¢�¡�8�9�:�;�<�=�>�?�@�A�B�¥�¤�£�¢�¡�8�9�:�;�<�=�>�?�@�A�B
¦¦¦¦������������®�¬�«�ª�©� �̈§®�¬�«�ª�©� �̈§®�¬�«�ª�©� �̈§®�¬�«�ª�©� �̈§������������¶�E� �́³�²�±�°�K¶�E� �́³�²�±�°�K¶�E� �́³�²�±�°�K¶�E� �́³�²�±�°�K�»�º�¹�¸��»�º�¹�¸��»�º�¹�¸��»�º�¹�¸�

Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼﴾)٤(.  
  

سورة فــولقــد حــذرنا اهللا عــز وجــل فــي آيــاٍت كثيــرٍة مــن كتابــه مــن الــشيطان، وأخبرنــا عــن عداوتــه لنــا، 
��������������N�M���N�M���N�M���N�M����������Q�P�O�Q�P�O�Q�P�O�Q�P�O﴿:   في السورة قال سبحانه داللتها واضحٌة على عداوة الشيطان لنا،الزخرف
RRRR��������U�T�S�U�T�S�U�T�S�U�T�S�﴾وال يعـدلنكم : يقـول جـل ثنـاؤه: " ة في تفسيره لهـذه اآليـ- رحمه اهللا-، قال الطبري

الشيطان عن طاعتي فيما آمركم وأنهاكم، فتخالفوه إلى غيره، وتجوروا عن الصراط المستقيم فتضلوا 
إن الشيطان لكم عـدّو يـدعوكم إلـى مـا فيـه هالككـم، ويـصّدكم عـن قـصد : يقول) ِإنُه َلُكْم َعُدو ُمِبينٌ (
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 ١٦٥

د أبــان لكــم عداوتــه، بامتناعــه مــن الــسجود ألبــيكم آدم، وٕادالئــه  قــ)مبــينٌ (الــسبيل، ليــوردكم المهالــك، 
  )١(".الجنة حسًدا وبغًيا  بالغرور حتى أخرجه من

���c�b�a﴿:  أمرنا اهللا باتخاذ الشيطان عدًوا، فقال سبحانه أخرى من القرآنوفي آيةٍ  �̀_�c�b�a� �̀_�c�b�a� �̀_�c�b�a� �̀_

l�k�j�i�h�g�f�e�dl�k�j�i�h�g�f�e�dl�k�j�i�h�g�f�e�dl�k�j�i�h�g�f�e�d﴾)ـــه عـــدًوا أن يحـــذر منـــه )٢ ـــساٍن علـــم أن ل ، وحـــرٌي بكـــل إن
 : - رحمه اهللا-قال الرازي ستعد لمحاربة هذا العدو، وأن يكون على يقظٍة دائمٍة منه ومن شروره،وي
 ال مهــرب لــه منــه وجــزم بــذلك فإنــه يقــف عنــده ويــصبر علــى قتالــه اواعلــم أن مــن علــم أن لــه عــدوً  "

بعه إال أن والصبر معه الظفر، فكذلك الشيطان ال يقدر اإلنسان أن يهرب منه فإنه معه، وال يزال يت
يقـــف لـــه ويهزمـــه، فهزيمـــة الـــشيطان بعزيمـــة اإلنـــسان، فـــالطريق الثبـــات علـــى الجـــادة واالتكـــال علـــى 

  )٣(. "العبادة

  
 عــز لــذلك حـذر اهللا  حتـى يوقعــه فـي الــذنوب والمهالـك،وٕان الـشيطان قــد يـستدرج اإلنــسان علـى مهــلٍ 

��¹�¹�¹�¹﴿: ال اهللا عــز وجــل مــن اتبــاع خطــوات الــشيطان ووسوســته فــي عــدة آيــاٍت مــن كتابــه، قــوجــل

)�*�+�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º)�*�+�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º)�*�+�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º)�*�+�Æ�Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º﴾)وقـــال اهللا أيـــًضا)٤ ، :﴿�

Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶��� �́³Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶��� �́³Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶��� �́³Å�Ä�Ã�Â�Á�À�¿�¾�½�¼�»�º�¹�¸�¶��� �́³﴾)٥( ،
ـــــــــــــــــــال ســـــــــــــــــــبحانه ��P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B�P�O�N�M�L�K�J�I�H�G�F�E�D�C�B﴿: وق

QQQQ﴾)٦(.  
  

  )٧(:، وهي مراتببع أن عداوة الشيطان لإلنسان تتمثل في س- رحمه اهللا-وقد ذكر ابن القيم    
، فــــإذا ظفــــر الـــشيطان بــــذلك مــــن ابـــن آدم بــــرد أنينــــه، �  الكفـــر والــــشرك، ومعــــاداة اهللا ورســـوله_١

، فـصار أعوانـه مـن عـسكره و  جعلـه من العبـد، فـإن ظفـر بـهواستراح من تعبه معه، وهو أول ما يريد
  :قله للمرتبة الثانية من الشر وهيمن دعاة إبليس، فإن يئس من ذلك ن
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 ١٦٦

  الفـسوق والعــصيان، وذلــك أن ضـررها فــي نفــس الـدين وهــو ضــررٌ إليــه مــنألنهــا أحـب :  البدعـة_٢
  البدع والـضالل نقلـهوفقه اهللا لمعاداة أهل لدعوة الرسل، فإن كان الشخص ممن ، وهي مخالفةٌ متعدٍ 
  : إلى المرتبة الثالثة وهيطانيالش
  مــن إذا كــان فيهــا، خاصــةً  اإلنــسان أن يوقــع الــشيطانى اخــتالف أنواعهــا، فيحــرص الكبــائر علــ_٣

 وعـــن اإلنتفـــاع بـــه، ويـــشيع ذنوبـــه ومعاصـــيه بـــين النـــاس،  لينفـــر النـــاس عنـــهأهـــل العلـــم المتبـــوعين
 ومن المعلوم أن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب ويستعين بأعوانه لنشرها،

 نقلـه  المرتبـة عـن هـذهطان الـشيأليم، هذا إذا أحبوا إشاعتها، فكيف إذا تولوا هـم إذاعتهـا؟ فـإن عجـز
  : وهيإلى المرتبة التي بعدها

عليــه أمــر الــصغائر حتــى  لُ هُ سْ  وال يــزال َيــ،ه ربمــا أهلكتــ علــى العبــد الــصغائر التــي إذا اجتمعــت_٤
  أحسن حـاًال منـه، فـإن أعجـزه العبـد عـن هـذه من كبيرته فيكون صاحب الكبيرة الخائف،يستهين بها

  :، وهي نقله للخامسةالمرتبة
 بــل عاقبتهــا فــوت الثــواب الــذي ضــاع عليــه ؛وال عقــابعليهــا  إشــغاله بالمباحــات التــي ال ثــواب _٥

 بـه، يعلـم مقـدار أنفاسـه ومـا اا لوقتـه شـحيحً عجـزه العبـد عـن هـذه بـأن كـان حافًظـباشتغاله بها، فـإن أ
  :، وهييقابلها من النعيم والعذاب نقله للتي بعدها

ل ليزيح عنه الفضيلة ويفوته ثواب العمل الفاضل، ويفتح له  إشغاله بالعمل المفضول عن الفاض_٦
 مـن الـشر وٕامـا  واحـدٍ  من أبواب الخير إما ليتوصل إلى بـابٍ ا يأمر بسبعين بابً فقد،  كثيرةٍ أبواب خيرٍ 

ــليفــوت بهــا خيــراً  يتوصــل إلــى معرفتــه إال بنــورٍ  ال  وهــذا أمــرٌ ،ل وأفــضل أعظــم مــن تلــك الــسبعين وأج 
وشــدة عنايتــه بمراتــب األعمــال عنــد  �ب العبــد، يكــون ســببه تجريــد متابعــة الرســول  فــي قلــ اهللايقذفــه

  .أرضاها لهاهللا، وأحبها إليه، و 
ط عليــه حزبـــه مـــن اإلنــس والجـــن بـــأنواع األذى ســـل :  فــإذا أعجـــزه العبــد مـــن هـــذه المراتــب الـــست_٧

يه قلبه، ويمنع الناس من والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد إخماله وٕاطفاءه ليشوش عل
االنتفاع به فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين اإلنس والجن عليه ال يفتر وال ينـي فحينئـذ 

يب فـال يـزال فـي ِصـ أو أُ رَ ِسـ الحرب وال يضعها عنه إلى الموت، ومتـى وضـعها أُ ةَ مَ يلبس المؤمن َألْ 
  . حتى يلقى اهللاجهادٍ 

وتــه لإلنــسان إلـــى هــدٍف واحــٌد وهـــو أن يلقــي بــه فـــي نــار جهـــنم، وٕان الــشيطان يــسعى مـــن وراء عدا
، )١(﴾l�k�j�i�h�g�fl�k�j�i�h�g�fl�k�j�i�h�g�fl�k�j�i�h�g�f﴿:  هو منها، قال اهللا عز وجلمَ رِ ويحرمه من الجنة كما حُ 

  .نسأل اهللا السالمة من شر الشيطان ووسوسته
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 ١٦٧

  .طرق الوقاية من الشيطان: المطلب الثالث
 إال وجعــل لــه دواٌء، والشــك أن أعظــم الــداء داء مــن رحمــة اهللا عــز وجــل بعبــاده أنــه مــا نــزل داءٌ     

الوسوســة وتــسلط الــشيطان علــى اإلنــسان وغوايتــه، فإنــه لــو تمكــن مــن اإلنــسان فــإن ذلــك كفيــٌل بــأن 
 مــن الطــرق لك فــإن اهللا تعــالى شــرع لنــا كثيــًرايــورده المهالــك ويوقعــه فــي نــار جهــنم والعيــاذ بــاهللا، لــذ

  :صمه من الشيطان وشره بإذن اهللا تعالى، ومن هذه الطرقوالسبل التي إن فعلها العبد فإنها تع
الــصراط ب بالكتــاب والــسنة فقــد تمــسك  مــن تمــسكاإلعتــصام بالكتــاب والــسنة، قــوًال وعمــًال، فــإن_ ١

���q�p�o�n�m�l�k�j�q�p�o�n�m�l�k�j�q�p�o�n�m�l�k�j�q�p�o�n�m�l�k�j﴿:   قال اهللا عز وجلالمستقيم الذي أمر اهللا تعالى باتباعه،

|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r|�{�z�y�x�w�v�u�t�s�r﴾)ه اآلية، فقد  هذ�وقد شرح النبي ، )١
، ثُـم َهَذا َسـِبيُل اهللاِ : ُثم َقالَ  َخطا، ����َخط َلَنا َرُسوُل اِهللا : "  أنه قال�ورد عن عبد اهللا بن مسعوٍد 

، َهـا َشـْيَطاٌن َيـْدُعو ِإَلْيـهِ  َعَلـى ُكـل َسـِبيٍل ِمنْ َهِذِه ُسُبلٌ : ُثم َقالَ ، َخط ُخُطوًطا َعْن َيِميِنِه َوَعْن ِشَماِلهِ 
ـــرَأَ  ـــم َق ـــام [﴾�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�jv�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�jv�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�jv�u�t�s�r�q�p�o�n�m�l�k�j﴿: ُث ] ١٥٣:األنع

.")٢(  
حفـظ نفـسه مـن الـشيطان  فإنـه قـد  ونـواهٍ وٕان العبد لو إلتزم الكتاب والسنة ومـا جـاءه فيهمـا مـن أوامـر

ِإَذا َقـرََأ اْبـُن آَدَم الـسْجَدَة َفـَسَجَد " : �قـال رسـول اهللا :  قـال�فعـن أبـي هريـرة وأغاظه أشد الغـيظ، 
 ُأِمـَر اْبـُن آَدَم ِبالـسُجوِد ،َوْيِلـيَيـا : بٍ  َوِفي ِرَواَيِة َأِبـي ُكَرْيـ-َيا َوْيَلُه : ، َيُقولُ اْعَتَزَل الشْيَطاُن َيْبِكي

  .)٣("َفَسَجَد َفَلُه اْلَجنُة، َوُأِمْرُت ِبالسُجوِد َفَأَبْيُت َفِلَي الناُر 
  
اإللتجـاء إلــى اهللا تعــالى، واإلســتعاذة بـه مــن الــشيطان وشــره، والشـك أن اهللا تعــالى هــو خيــر مــن _ ٢

ستعاذة به  لذلك فقد أمر اهللا بااللتجاء إليه واالتعان به المحتاجون؛ وخير من اسإلتجأ إليه الطالبون،
، )٤(﴾�w�v�u�t�s�r�q�p�o�n�mw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�mw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�mw�v�u�t�s�r�q�p�o�n�m﴿: مـــن الـــشيطان وشـــره، فقـــال ســـبحانه

واالستعاذة هي االلتجاء إلى اهللا وااللتـصاق بجنابـه مـن شـر كـل ذي  : " - رحمه اهللا-قال ابن كثيرٍ 

                                       
   .١٥٣: سورة األنعام (1)
 - مـسند عبـد اهللا بـن مـسعود رضـي اهللا تعـالى عنـه- مسند المكثـرين مـن الـصحابة-مسند اإلمام أحمد بن حنبل (2)

��k�j﴿:  قولـــه تعـــالى-التفـــسير فاتحـــة الكتـــاب كتـــاب -، والـــسنن الكبـــرى)٢٠٨ -٧/٢٠٧ (-٤١٤٢حـــديث رقـــم 

m�l﴾- وقد حسن إسناده الـشيخ شـعيب األرنـاؤوط فـي تحقيقـه لمـسند )٩٥/ ١٠ (-١١١١٠ حديث رقم ،
 -مـسند اإلمـام أحمـد:  انظـر-اإلمام أحمد، و كذلك حكم عليه الـشيخ األلبـاني بأنـه حـسٌن فـي تحقيقـه لكتـاب المـشكاة

 حـــديث رقـــم -محمـــد بـــن عبـــد اهللا الخطيـــب التبريـــزي -ومـــشكاة المـــصابيح، )٢٠٨ -٧/٢٠٧ (-٤١٤٢حـــديث رقـــم 
١/٥٨ (-١٦٦.(  
  ).١/٨٧ (-٨١ حديث رقم - باب بيان إطالق اسم الكفر على من ترك الصالة- كتاب اإليمان-صحيح مسلم (3)
   .٢٠٠: سورة األعراف (4)



 ١٦٨

أستجير بجناب اهللا من الشيطان الرجيم أن : ، أي )جيمأعوذ باهللا من الشيطان الر ( ومعنى  .. .شر
ني عن فعل ما أمرت به، أو يحثني علـى فعـل مـا نهيـت عنـه؛ د صُ يضرني في ديني أو دنياي، أو يَ 

 بمـصانعة شـيطان اإلنـس ومداراتـهه عـن اإلنـسان إال اهللا؛ ولهـذا أمـر اهللا تعـالى فـكُ فإن الـشيطان ال يَ 
 طبعه عما هو فيه من األذى، وأمر باالستعاذة به من شـيطان الجـن ألنـه بإسداء الجميل إليه، ليرده

  )١( ". بالطبع وال يكفه عنك إال الذي خلقه؛ ألنه شريرٌ  فيه جميلٌ رُ ث ؤَ  وال يُ ال يقبل رشوةً 
 لجــأ إلــى اهللا تعــالى يسوســة الــشيطان أو تــسلطه عليــه؛ أن المــؤمن إذا شــعر بو ه يجــب علــىلــذلك فإنــ

سـبحانه أرحـم  وٕان اهللا تعالى ال يخذل من إلتجـأ إليـه؛ فإنـه  ويستعيذ به من الشيطان،إلتجاًء صادًقا،
  .الراحمين

  
المحافظة على ذكر اهللا عز وجل، وهذا من أقـوى األسـباب وأنفعهـا فـي طـرد الـشيطان والحمايـة _ ٣

 َأْن َيْعَمَل ِبَها َوَيـْأُمَر ْمِس َكِلَماتٍ ِإن اللَه َأَمَر َيْحَيى ْبَن َزَكِريا ِبخَ : " �ويشهد لذلك قول النبـي منه، 
َوآُمُرُكْم َأْن َتْذُكُروا اللَه َفِإن َمَثَل َذِلـَك َكَمثَـِل ]: وذكر من هذه الكلمـات [ ، بني إسرائيل َأْن َيْعَمُلوا ِبهَ 

َج الَعُدو ِفي َأَثرِِه ِسرَاًعا َحتى ِإَذا َأَتى َعَلى ِحْصٍن َحِصيٍن َفـَأْحَرَز َنْفـَسُه ِمـْنُهْم، َكـَذِلَك الَعْبـُد َرُجٍل َخرَ 
  )٢( ".َال ُيْحِرُز َنْفَسُه ِمَن الشْيَطاِن ِإال ِبِذْكِر اللهِ 

  
 في الذكر إال هذه الخصلة الواحدة فلو لم يكن: "  معلًقا على هذا الحديث- رحمه اهللا-قال ابن القيم

 بذكره، فإنه ال يحرز نفسه ا وأن ال يزال لهجً ، لسانه من ذكر اهللا تعالىرَ تُ فْ لكان حقيقًا بالعبد أن ال يَ 
ل وثــب عليــه مــن عــدوه إال بالــذكر، وال يــدخل عليــه العــدو إال مــن بــاب الغفلــة، فهــو يرصــده فــإذا غفــ

 )٣( وتـــصاغر وانقمـــع حتـــى يكـــون كالوصـــع،س عـــدو اهللا تعـــالى انخـــن،وٕاذا ذكـــر اهللا تعـــالى، وافترســـه
أي وكالــذباب، ولهــذا ســمي الوســواس الخنــاس أي يوســوس فــي الــصدور، فــإذا ذكــر اهللا تعــالى خــنس 

  )٤(." نقبضاكف و 

                                       
  ).١١٤/ ١ (-تفسير القرآن العظيم (1)
/ ٥ (-٢٨٦٣ حــديث رقــم - بــاب مــا جــاء فــي مثــل الــصالة والــصيام والــصدقة- كتــاب األمثــال-ســنن الترمــذي (2)
صــحيح الترغيــب : حــديٌث حــسٌن صــحيٌح غريــٌب، وقــد صــححه الــشيخ األلبــاني، انظــر: ، وقــال عنــه الترمــذي)١٤٨

  ).١٣٣ -١/١٣٢ (-٥٥٢ حديث رقم -والترهيب
: ر ولكـــن حجمـــه أصـــغر منـــه، والجمـــعهـــو مـــن صـــغار العـــصافير، وقيـــل هـــو يـــشبه العـــصفو : الَوْصـــُع والَوَصـــعُ  (3)

 - ابــــن منظــــور-، ولــــسان العــــرب)٥/١٩١ (- ابــــن األثيــــر-النهايــــة فــــي غريــــب الحــــديث واألثــــر: ِوْصــــَعان، انظــــر
)٨/٣٩٥.(  

ســيد : تحقيــق -ابــن قــيم الجوزيــة شــمس الــدين  محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب-الوابــل الــصيب مــن الكلــم الطيــب(4) 
  ).٣٧ -٣٦ص (-م١٩٩٩، ٣ط - القاهرة– دار الحديث-إبراهيم



 ١٦٩

 قـد احتوشـه أعـداؤه المحنقـون الشياطين قد احتوشت العبد وهم أعداؤه فمـا ظنـك برجـلٍ : " وقال أيًضا
ا بــه، وكــل مــنهم ينالــه بمــا يقــدر عليــه مــن الــشر واألذى، وال ســبيل إلــى تفريــق ا وأحــاطو عليــه غيًظــ

  )١(. "جمعهم عنه إال بذكر اهللا عز وجل
 لمـا لهـا مـن أثـٍر عظـيٍم فـي حفـظ اإلنـسان مـن الـشيطان  بالـذكر؛ بعـض األذكـار�وقد خص النبـي 

:  َقـالَ َمـنْ : "  قـال�لنبـي  أن ا�عن أبـي هريـرة واألذكار في ذلك كثيرٌة، أذكر بعًضا منها، وشره، 
، َلُه الُمْلُك َوَلُه الَحْمُد، َوُهَو َعَلى ُكـل َشـْيٍء َقـِديٌر، ِفـي َيـْوٍم ِماَئـَة َال ِإَلَه ِإال اللُه، َوْحَدُه َال َشِريَك َلهُ 

 َلُه َعْدَل َعْشِر ِرَقاٍب، َوُكِتَبْت َلُه ِماَئُة َحَسَنٍة، َوُمِحَيْت َعْنُه ِماَئُة َسيَئٍة، َوَكاَنـْت َلـُه ِحـْرزًا َمرٍة، َكاَنتْ 
ـا َجـاَء ِبـِه، ِإال َأَحـٌد َعِمـَل َأْكثَـَر  ى ُيْمِسَي، َوَلْم َيـْأِت َأَحـٌد ِبَأْفـَضَل ِممْيَطاِن َيْوَمُه َذِلَك َحتِمـْن ِمَن الش

  )٢( ".َذِلكَ 
فــع يعــود علــى وكــذلك عنــد جمــاع الرجــل لزوجتــه؛ فإنــه لــو ذكــر اهللا تعــالى، وقــدر اهللا حمــًال؛ فــإن الن

عن ابن عباٍس رضي اهللا عنهمـا لشيطان ببركة هذا الدعاء، ا الزوجين وعلى ولدهما فيحميه اهللا من
، اللُهـــم َجنْبَنـــا ِباْســـِم اللـــهِ :  َأْن َيـــْأِتَي َأْهَلـــُه َقـــالَ َلـــْو َأن َأَحـــَدُهْم ِإَذا َأرَادَ : " �قـــال رســـول اهللا : قـــال

  )٣( ".َلٌد ِفي َذِلَك َلْم َيُضرُه َشْيَطاٌن َأَبًداالشْيَطاَن، َوَجنِب الشْيَطاَن َما َرَزْقَتَنا، َفِإنُه ِإْن ُيَقدْر َبْيَنُهَما وَ 
 أن �، عـن أبـي هريـرة الشيطان، ويجعله يفر من المكان الـذي فيـه األذان يطرد  فإنهاألذانوكذلك 

َالِة َأْدَبــَر الــشْيَطاُن، َوَلــُه ُضــرَاطٌ : "  قــال�رســول اهللا  ــْأِذيَن، َفــِإَذا ِإَذا ُنــوِدَي ِللــصــى َال َيــْسَمَع التَحت ،
َالِة َأْدَبَر، َحتى ِإَذا َقَضى التْثِويَب َأْقَبلَ  َب ِبالص ى ِإَذا ُثوَداَء َأْقَبَل، َحت٤(".  ...َقَضى الن(  

  
لم أن يحـــافظ عليهـــا فـــي كـــل أحوالـــه، فـــي الـــصباح واألذكـــار الـــواردة فـــي الـــشرع كثيـــرٌة، فينبغـــي للمـــس

والمساء، وعند النوم واالستيقاظ، وعند دخول الخالء والخروج منه، وعند الخروج من البيت ودخوله، 
  .فال يفتر لسانه من ذكر اهللا تعالى، فإنه إن فعل ذلك عصم نفسه من الشيطان وشره

  
 أن �يًبا فـي طـرد الـشيطان وكبتـه، عـن أبـي هريـرة قراءة سورة البقرة في البيت فإن لها أثًرا عج_ ٤

 ِمـَن اْلَبْيـِت الـِذي ُتْقـرَُأ ِفيـِه ُســوَرُة َال َتْجَعلُـوا ُبُيـوَتُكْم َمَقـاِبَر، ِإن الـشْيَطاَن َيْنِفـرُ : "  قـال�رسـول اهللا 

                                       
   .٨٣ ص-الوابل الصيب من الكلم الطيب (1)
، وصــحيح )٤/١٢٦ (-٣٢٩٣ حــديث رقــم - بــاب صــفة إبلــيس وجنــوده- كتــاب بــدء الخلــق-صــحيح البخــاري (2)
 -٢٦٩١ حـــديث رقــــم - بــــاب فـــضل التهليــــل والتـــسبيح والــــدعاء- كتـــاب الــــذكر والـــدعاء والتوبــــة واالســـتغفار-مـــسلم

)٤/٢٠٧١.(  
 -، وصحيح مسلم)٨/٨٢ (-٦٣٨٨ حديث رقم - باب ما يقول إذا أتى أهله- كتاب الدعوات-حيح البخاريص (3)

  ).٢/١٠٥٨ (-١٤٣٤ حديث رقم - باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع-كتاب الحج
 كتــاب -، وصــحيح مــسلم)١/١٢٥ (-٦٠٨ حــديث رقــم - بــاب فــضل التــأذين- كتــاب األذان-صــحيح البخــاري (4)

  ). ١/٢٩١ (-٣٨٩ حديث رقم -ب فضل األذان وهرب الشيطان عند سماعه با-الصالة



 ١٧٠

، وقد ثبت أيًضا تخصيص آية الكرسي بالذكر، وقد قـام الـشيطان نفـسه بنـصح أبـي هريـرة )١( "َقَرةِ اْلبَ 
 بقراءتها عند النوم، والحديث في ذلك طويـٌل ولـه قـصٌة ولكـن الـشاهد فيـه أن الـشيطان قـال ألبـي �

، َلــْن َيــزَ  : "�هريــرة  ــِه َحــاِفظٌ ِإَذا َأَوْيــَت ِإَلــى ِفرَاِشــَك َفــاْقرَْأ آَيــَة الُكْرِســيَوَال َيْقَرُبــَك اَل َعَلْيــَك ِمــَن الل ،
 ِبيى ُتْصِبَح، َفَقاَل الن٢(." َصَدَقَك َوُهَو َكُذوٌب َذاَك َشْيَطانٌ : ����َشْيَطاٌن َحت(  

  
كف الصبيان عند حلول الليل وعدم إخراجهم، ألن الشياطين تنتشر في هذا الوقت، وهذا األمر _ ٥

يغفـل عنــه الكثيــر مــن النــاس، وقــد مــر معنـا الحــديث الــذي رواه جــابٍر بــن عبــد اهللا رضــي اهللا عنهمــا 
، َفـِإن الـشَياِطيَن َتْنتَـِشُر ُكفـوا ِصـْبَياَنُكمْ ِإَذا َكاَن ُجْنُح اللْيِل، َأْو َأْمـَسْيُتْم، فَ : " �قال رسول اهللا : قال

ِإن الـشْيَطاَن َال ِحيَنِئٍذ، َفِإَذا َذَهـَب َسـاَعٌة ِمـَن اللْيـِل َفُحلـوُهْم، َفـَأْغِلُقوا اَألْبـَواَب َواْذُكـُروا اْسـَم اللـِه، َفـ
َيْفَتُح َباًبا ُمْغَلًقا، َوَأْوُكوا ِقَرَبُكْم َواْذُكُروا اْسَم اللِه، َوَخمُروا آِنَيَتُكْم َواْذُكُروا اْسَم اللِه، َوَلـْو َأْن َتْعُرُضـوا 

  )٣( ".َعَلْيَها َشْيًئا، َوَأْطِفُئوا َمَصاِبيَحُكمْ 
  

لشيطان، وٕان المتأمل في نـصوص الكتـاب والـسنة يـستخرج الكثيـر هذه بعًضا من طرق الوقاية من ا
ء إلـى اهللا تعـالى، وذكـره من الطرق، ولعل هذه الطـرق تجتمـع تحـت طـريقين أساسـيين، وهمـا اإللتجـا

  .سبحانه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                       
 - بـاب اسـتحباب صـالة النافلـة فـي بيتـه، وجوازهـا فـي المـسجد- كتاب صالة المسافرين وقصرها-صحيح مسلم (1)

  ).١/٥٣٩ (-٧٨٠حديث رقم 
  ).٤/١٢٣ (-٣٢٧٥ حديث رقم - باب صفة إبليس وجنوده- كتاب بدء الخلق- صحيح البخاري(2)
   .١٦٢ص: سبق تخريجه (3)
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  :الخــاتمـة
ه  الـــصالحات، وأصـــلي وأســـلم علـــى نبينـــا محمـــد وعلـــى آلـــه وأصـــحاب تـــتمالحمـــد هللا الـــذي بنعمتـــه    

  .الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحساٍن إلى يوم الدين
  :وبعد

  :وهيوالتوصيات، فإنه بعد دراسة المسائل العقدية في سورة الزخرف تبين للباحث جملًة من النتائج 
  :النتائج: أوالً 

  .أهمية العقيدة عند المسلمين، وبيان منزلتها، وضرورة االعتناء بها علًما وعمًال وتعليًما -١
 .اص السور المكية بتأصيل العقيدة وترسيخها في قلوب المسلميناختص -٢
 ).ية، واأللوهية، واألسماء والصفاتالربوب( على أنواع التوحيد الثالثة  سورة الزخرفاشتمال -٣
التوحيــد الــذي ركــز عليــه األنبيــاء هــو توحيــد األلوهيــة، حيــث أن أكثــر األمــم أقــرت بتوحيــد  -٤

 .ب األلوهيةالربوبية؛ وٕانما ضاللها كان في با
تنزيــه اهللا تعــالى عــن النقــائص، مثــل زعــم المــشركين أن اهللا اتخــذ صــاحبًة وولــًدا، تعــالى اهللا  -٥

 .عن ذلك
 علــى النــصارى بــزعمهم ألوهيــة المــسيح، أو أنــه ابــن اهللا، أو أنــه ثالــث ثالثــة، ردت الــسورة -٦

 .تعالى اهللا عما يقولون
ر تكييٍف وال تمثيٍل، ومن غير تحريـٍف إثبات أسماء اهللا وصفاته التي ورد فيها نٌص من غي -٧

 .وال تعطيلٍ 
 . تقوم للدين قائمة بدون هذه العقيدةيدة الوالء والبراء؛ ألنه لنوجوب تحقيق عق -٨
الحذر من الوقوع في نواقض التوحيـد، وقـد ذكـرت سـورة الزخـرف بعـًضا مـن هـذه النـواقض،  -٩

 .الكفر، والفسق، والظلم، والسحر: مثل
 سبًبا من أسباب الضالل، كما هو حال المشركين الذين اتبعوا آبائهم انالتقليد األعمى قد ك - ١٠

 .في عبادة األصنام
 .وجوب اإليمان باألنبياء والمرسلين من غير تفريق بينهم من ناحية اإليمان بهم - ١١
 .إثبات الفرق بين الرسول والنبي، وأن كل رسوٍل نبٍي، وليس كل نبٍي رسولٍ  - ١٢
ـــات عـــصمة األنبيـــاء والمرســـلي - ١٣ ـــه عـــن اهللا تعـــالى، وفـــي تبليـــغ الرســـالة إثب ن فيمـــا يخبـــرون ب

 .السماوية
 . تكون في الرجال دون النساء؛ وذلك لحكٍم بليغٍة أرادها اهللا تعالىالنبوةأن  - ١٤
، وأنــه ســينزل قبــل قيــام الــساعة ليقتــل الــدجال ويحكــم  حــٌي لــم يمــت�اإليمــان بــأن عيــسى  - ١٥

  . الذين يعتقدون أنه صلب وقتلرىليهود والنصاخالًفا ل، �بين الناس بشريعة محمد 
، والـرد علـى المعتزلـة الـذين  وهـو صـفتهاإليمان بأن القرآن الكريم هو كالم اهللا تعـالى حقيقـةً  - ١٦

 .زعموا أنه مخلوق كسائر المخلوقات



 ١٧٢

يمان بكل ما أخبر اهللا عنـه مـن أمـور الغيـب، كاإليمـان بوجـود المالئكـة وبكـل مـا وجوب اإل - ١٧
، واإليمان باليوم اآلخر  لبني آدم واإليمان بوجود الشيطان ووسوستهورد من صفاتهم ووظائفهم،

وما ورد فيه من أهوال وشدائد، واإليمان بالجنة والنار، واإليمان بحصول الـشفاعة يـوم القيامـة، 
 .واإليمان القضاء والقدر

ن كـل مـا اإليمان باليوم اآلخر يستلزم العمل لهذا اليوم والتزود بالعمل الصالح، واالبتعـاد عـ - ١٨
 .نهى اهللا عنه

ن اهللا تعالى خص نفسه بعلم الساعة، ووقت مجيئها، وأنه لـم يطلـع عليهـا أحـًدا مـن خلقـه، إ - ١٩
 .ال ملًكا مقرًبا، وال نبًيا مرسالً 

، ورضــــا اهللا عــــن العبــــد إذن اهللا للــــشافع أن يــــشفع: الــــشفاعة تتحقــــق بثالثــــة شــــروط؛ وهــــي - ٢٠
 .المشفوع له، ورضاه عن العبد الشافع

 .العلم، والكتابة، والمشيئة، والخلق: ن بمراتب القضاء والقدر األربعة؛ وهياإليما - ٢١
ال يجوز االحتجاج بالقدر على المعاصي، وأن ذلك مرفوٌض شرًعا وعقًال، فالقـدر يحـتج بـه  - ٢٢

 .عند المصايب وليس عند المعايب
ل بنـي الحذر من الشيطان ووسوسته، فهو العـدو األول لإلنـسان، وقـد أقـسم جاهـًدا بـأن يـض - ٢٣

 .آدم ما استطاع إلى ذلك سبيالً 
  
  :التوصيات: ثانًيا
 .أوصي نفسي وٕاخواني من طلبة العلم بإخالص النية هللا تعالى -١
أوصــي طلبــة العلــم بــضرورة االعتنــاء بالــسور واآليــات القرآنيــة، والتركيــز علــى مــا تــضمنته مــن  -٢

  .مسائل عقديٍة، ودراسة هذه المسائل في رسائل علميٍة مستقلةٍ 
 .ة توعية المسلمين بأهمية العقيدة ووجوب تعلمها وتعليمهاضرور  -٣

وأخيًرا أسأل اهللا العلـي العظـيم أن يجعـل بحثـي هـذا خالـًصا لوجهـه الكـريم، وأن يكـون صـدقًة جاريـًة 
 فالبـد مـن وجـود نقـٍص فيـه، فالكمـال ال ينبغـي إال  حصيلة جهٍد بشرٍي؛وهذا البحثلي بعد مماتي، 

اب فمــن اهللا وحــده، ومــا كــان فيــه مــن خطــٍأ فمــن نفــسي والــشيطان، واهللا هللا، فمــا كــان فيــه مــن صــو 
  .ورسوله منه براء

  .والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات
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  الفهارس العامة
  فهرس اآليات القرآنية: أوالً 
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  فهرس األحاديث النبوية: ثانًيا
  مرتب حسب الترتيب األبجدي

 الصفحة                                                                     طرف الحديث       
َالةَ  َه، َوتُِقيَم الص٧٨..................................................أَباِيُعَك َعَلى َأْن َتْعُبَد الل  

  ١٤٦......................................................آِتي َباَب اْلَجنِة َيْوَم اْلِقَياَمِة َفَأْستْفِتحُ 
  ٧٠.......................................َيا َرُسوَل اللِه َوَما ُهن : اْجتَِنُبوا السْبَع الُموِبَقاِت، َقاُلوا

  ١٥٨.............................................. َوُموَسى َعَلْيِهَما السَالُم ِعْنَد َربِهَمااْحَتج آَدمُ 
  ٤٧...................................َيا آَدُم َأْنَت َأُبوَنا َخيْبتََنا: اْحَتج آَدُم َوُموَسى، َفَقاَل ُموَسى

ِت الناُر، َواْلَجنُة، َفَقاَلْت َهِذهِ  اُرونَ : اْحَتج٤٥......................................َيْدُخُلِني اْلَجب  
، َلْن َيَزاَل َعَلْيَك ِمَن اللِه َحاِفظٌ ِإَذا َأَوْيَت ِإَلى ِفَراِشَك َفاقْ  ١٧٠......................َرْأ آَيَة الُكْرِسي  
  ١٣٥...............................................................ِإَذا َدَخَل َأْهُل اْلَجنِة اْلَجنةَ 

  ١٦٧......................................ِإَذا َقَرَأ اْبُن آَدَم السْجَدَة َفَسَجَد اْعَتَزَل الشْيَطاُن َيْبِكي
  ١٧٠، ١٦٢....................................ا ِصْبَياَنُكمْ ِإَذا َكاَن ُجْنُح اللْيِل، َأْو َأْمَسْيُتْم، َفُكفو 

َالِة َأْدَبَر الشْيَطاُن، َوَلُه ُضَراطٌ  ١٦٩.............................................ِإَذا ُنوِدَي ِللص  
  ١١٩..............................................ُأِذَن ِلي َأْن ُأَحدَث َعْن َمَلٍك ِمْن َمَالِئَكِة اللهِ 

 ِبيَلَع الن١٣١، ١٠٤................................................َعَلْيَنا َوَنْحُن َنَتَذاَكرُ  �اط  
 ِبيْعدِ : ، َفَقاُلوا� َأْقَبَلْت َيُهوُد ِإَلى الن١٢٢..........................َيا َأَبا الَقاِسِم، َأْخِبْرَنا َعِن الر  

  ١٤٨.......................................اْقَرُءوا اْلُقْرآَن َفِإنُه َيْأِتي َيْوَم اْلِقَياَمِة َشِفيًعا ِألَْصَحاِبهِ 
  ٢٣.............................................َأَال ُأَنبُئُكْم ِبَخْيِر َأْعَماِلُكْم، َوَأْزَكاَها ِعْنَد َمِليِكُكمْ 

  ١٣٣.........................................ِليِلِه، َفْلَيْنُظْر َأَحُدُكْم َمْن ُيَخاِللُ الرُجُل َعَلى ِديِن خَ 
َماُن َقْد اْسَتَداَر َكَهْيَئِتِه َيْوَم َخَلَق اللُه السَمَواِت َواَألْرَض  ١٥٦.................................الز  

  ١٤٦.........................................اللُهم اْغِفْر ِألَِبي َسَلَمَة َواْرَفْع َدَرَجَتُه ِفي اْلَمْهِديينَ 
، َخْيٌر َوأَ  ِإَلى اهللاِ اْلُمْؤِمُن اْلَقِوي ١٥١......................................................َحب  

  ١٤٣.....................................ِإن اللعاِنيَن َال َيُكوُنوَن ُشَهَداَء، َوَال ُشَفَعاَء َيْوَم اْلِقَياَمةِ 
  ١٦٨...............................................ِإن اللَه َأَمَر َيْحَيى ْبَن َزَكِريا ِبَخْمِس َكِلَماتٍ 
  ١٤٠..................................................ِإن َأْهَوَن َأْهِل الناِر َعَذاًبا َمْن َلُه َنْعَالنِ 

َل  َأو َة َعَلى ُصوَرِة اْلَقَمرِ ِإن١٣٥............................................ُزْمَرٍة َيْدُخُلوَن اْلَجن  
  ١٥١، ١٢٨، ١١٧، ٩٠..............................َأْن ُتْؤِمَن ِباِهللا، َوَمَالِئَكِتِه، َوُكتُِبِه، َوُرُسِلهِ 

  ٤٩.......................................ِإن َربي َقْد َغِضَب الَيْوَم َغَضًبا َلْم َيْغَضْب َقْبَلُه ِمْثَلهُ 
  ١٣٥................................َنَها ُكل ُجُمَعٍة، َفَتُهب ِريُح الشَمالِ ِإن ِفي اْلَجنِة َلُسوًقا، َيْأُتو 

  ١٥٥..................................ِإن ُقُلوَب َبِني آَدَم ُكلَها َبْيَن ِإْصَبَعْيِن ِمْن َأَصاِبِع الرْحَمنِ 



 ١٩٣

        طرف الحديث                                                                    الصفحة   
  ١٢١...................................ًة َيُطوُفوَن ِفي الطُرِق َيْلَتِمُسوَن َأْهَل الذْكرِ ِإن ِللِه َمَالِئكَ 
  ١١٩............................................. َرَأى ِجْبِريَل َلُه ِست ِماَئِة َجَناحٍ �َأن ُمَحمًدا 

ُل الناِس َيْشَفُع ِفي اْلَجنِة َوَأَنا َأْكَثُر اْألَْنِبَياِء تََبًعا ١٤٦......................................َأَنا َأو  
  ٨٦......................................... َمْرَيَم ِفي الدْنَيا َواْآلِخَرةِ َأَنا َأْوَلى الناِس ِبِعيَسى اْبنِ 
  ١٤٤...............................................................َأَنا َسيُد الناِس َيْوَم الِقَياَمةِ 

  ١١٩..................ِإنَما ُهَو ِجْبِريُل، َلْم َأَرُه َعَلى ُصوَرِتِه الِتي ُخِلَق َعَلْيَها َغْيَر َهاتَْيِن اْلَمرتَْينِ 
  ١١٨..............................................َمُعونَ ِإني َأَرى َما َال َتَرْوَن، َوَأْسَمُع َما َال َتسْ 

  ١٣٦.................................ِإني َألَْعَلُم آِخَر َأْهِل الناِر ُخُروًجا ِمْنَها، َوآِخَر َأْهِل اْلَجنةِ 
  ٤٧.................................................َغَرْسُت َكَراَمَتُهْم ِبَيِدي: ُأوَلِئَك الِذيَن َأَرْدتُ 

  ٤٧................................................. َيْفتَِتُح َصَالَتهُ �ِبَأي َشْيٍء َكاَن َنِبي اِهللا 
  ٥٠...........َياًنا، َفَخر َعَلْيِه َجَراٌد ِمْن َذَهٍب، َفَجَعَل َأيوُب َيْحتَِثي ِفي َثْوِبهِ َبْيَنا َأيوُب َيْغَتِسُل ُعرْ 

  ٧٨.....................................................َثَالٌث َمْن ُكن ِفيِه َوَجَد َحَالَوَة اِإليَمانِ 
  ١٠٦................................................ُثم َيْأِتي ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َقْوٌم َقْد َعَصَمُهمُ 

  ١٦٧.......................................َهَذا َسِبيُل اهللاِ :  َخطا، ُثم َقالَ �َخط َلَنا َرُسوُل اِهللا 
  ١٥٦.....................................................َخَلَق اُهللا َعز َوَجل التْرَبَة َيْوَم السْبتِ 

  ١١٨.................................................................ُخِلَقِت اْلَمَالِئَكُة ِمْن ُنورٍ 
  ٧٠......................... َرُجٌل ِمْن َبِني ُزَرْيٍق، ُيَقاُل َلُه َلِبيُد ْبُن اَألْعَصمِ �َسَحَر َرُسوَل اللِه 

  ١٤٧......................................................... ُأمِتيَشَفاَعِتي ِألَْهِل اْلَكَباِئِر ِمنْ 
  ٤٣..................................َضْع َيَدَك َعَلى الِذي َتَألَم ِمْن َجَسِدَك، َوُقْل ِباْسِم اِهللا َثَالثًا

  ١١٨.........................................................َفَأَتْيُت َعَلى ِإْبَراِهيَم َفَسلْمُت َعَلْيهِ 
  ١٠٥........................................................................َفِإَذا َرآُه َعُدو اهللاِ 
  ١٠٥................................ َمْرَيمَ ِإْذ َبَعَث اُهللا اْلَمِسيَح اْبنَ ] أي الدجال[َفَبْيَنَما ُهَو َكَذِلَك 

  ٤١.............................................َفَكَشَف َعْنُهْم َفَعاُدوا، َفاْنَتَقَم اللُه ِمْنُهْم َيْوَم َبْدرٍ 
 َوَجل ونَ : َفَيُقوُل اُهللا َعزِبي١٤٨......................................َشَفَعِت اْلَمَالِئَكُة، َوَشَفَع الن  

اِلِحينَ : َقاَل اللُه َتَباَرَك َوَتَعاَلى ١٣٣........................................َأْعَدْدُت ِلِعَباِدي الص  
  ٥٥.................................................َكذَبِني اْبُن آَدَم َوَلْم َيُكْن َلُه َذِلكَ : للهُ َقاَل ا

  ٣٣............................................................ ِبَسْبيٍ �َقِدَم َعَلى َرُسوِل اِهللا 
 ِبيُمَنا اِالْسِتَخاَرَة ِفي اُألُمورِ �َكاَن الن٣٨................................................ ُيَعل  

  ١٨.....................................َال ِإَلَه ِإال اللُه الَعِظيُم الَحِليمُ : " كان يقول عند  الكرب
  ٩٢.......................................................َراِئيَل َتُسوُسُهُم األَْنِبَياءُ َكاَنْت َبُنو ِإسْ 



 ١٩٤

                            الصفحة                                  طرف الحديث                 
  ١٥٤، ١٥١، ١٨...................َكَتَب اُهللا َمَقاِديَر اْلَخَالِئِق َقْبَل َأْن َيْخُلَق السَماَواِت َواْألَْرَض 

  ١٦٩................................................َمَقاِبَر، ِإن الشْيَطاَن َيْنِفرُ َال َتْجَعُلوا ُبُيوَتُكْم 
  ٣٥.........................................................َهْل ِمْن َمِزيدٍ : َال َتَزاُل َجَهنُم تَُقولُ 

  ١٣١...........................................َال تَُقوُم الساَعُة َحتى َتْطُلَع الشْمُس ِمْن َمْغِرِبَها
  ١٥٥..................................................اللُهم اْغِفْر ِلي ِإْن ِشْئتَ : َال َيُقْل َأَحُدُكمْ 

  ٨٣.......................................َن َقْبَلُكْم، ِشْبًرا ِشْبًرا َوِذَراًعا ِبِذَراعٍ َلَتْتَبُعن َسَنَن َمْن َكا
  ١٤٦..........................................................َلَعلُه َتْنَفُعُه َشَفاَعِتي َيْوَم الِقَياَمةِ 

  ١٥٤...........................................َلما َقَضى اللُه الَخْلَق َكَتَب ِفي ِكتَاِبِه َفُهَو ِعْنَدهُ 
َي َأَحًدا ِمْنُكْم َعَمُلهُ  ١٣٦...............................................................َلْن ُيَنج  

  ١٦٩........................................ِباْسِم اللهِ : َراَد َأْن َيْأِتَي َأْهَلُه َقالَ َلْو َأن َأَحَدُهْم ِإَذا أَ 
  ٦٣..............................................َلْو َكاَنِت الدْنَيا َتْعِدُل ِعْنَد اللِه َجَناَح َبُعوَضةٍ 

  ٥٦...................................................َما َأَحٌد َأْصَبَر َعَلى َأًذى َيْسَمُعُه ِمَن اهللاِ 
  ١٣٠......................................................َما الَمْسُئوُل َعْنَها ِبَأْعَلَم ِمَن الساِئلِ 

  ١٠٠.............................................اِقَصاِت َعْقٍل َوِديٍن َأْذَهَب ِلُلب َما َرَأْيُت ِمْن نَ 
  ١١١.........................................َما َضل َقْوٌم َبْعَد ُهًدى َكاُنوا َعَلْيِه ِإال ُأوُتوا الَجَدلَ 

  ١٤٧................................َما ِمْن َرُجٍل ُمْسِلٍم َيُموُت، َفَيُقوُم َعَلى َجَناَزِتِه َأْرَبُعوَن َرُجًال 
َراِنهِ َما ِمْن َمْوُلوٍد ِإال ُيوَلُد َعَلى الِفْطَرةِ  َداِنِه، َوُيَنص ٦٠...............................، َفَأَبَواُه ُيَهو  

اِلِح َوالسْوِء، َكَحاِمِل الِمْسِك َوَناِفِخ الِكيرِ  ١٣٣.................................َمَثُل الَجِليِس الص  
  ٩١....................................................َمْن َدَعا ِإَلى ُهًدى، َكاَن َلُه ِمَن اْألَْجرِ 

  ١٦٩...............................................َال ِإَلَه ِإال اللُه، َوْحَدُه َال َشِريَك َلهُ : َمْن َقالَ 
  ٣.........................................َال ِإَلَه ِإال اُهللا، َوَكَفَر ِبَما ُيْعَبُد َمْن ُدوِن اهللاِ : ْن َقالَ مَ 

  ب ..........................................................َمْن َال َيْشُكُر الناَس َال َيْشُكُر اللهَ 
  ٣...................................................َمْن َلِقَي اَهللا َال ُيْشِرُك ِبِه َشْيًئا َدَخَل اْلَجنةَ 
  ١٤٠.......................................يَن ُجْزًءاَناُرُكْم َهِذِه الِتي ُيوِقُد اْبُن آَدَم ُجْزٌء ِمْن َسْبعِ 
  ١٢١، ٤٠...........................................َهْل َأَتى َعَلْيَك َيْوٌم َكاَن َأَشد ِمْن َيْوِم ُأُحدٍ 

  ١٠٦..................................َوالِذي َنْفِسي ِبَيِدِه، َلُيوِشَكن َأْن َيْنِزَل ِفيُكْم اْبُن َمْرَيَم َحَكًما
  ١٢٢...................................................................َوكَل اللُه ِبالرِحِم َمَلًكا

 َأن ِه َما ُكْنُت َأُظنَه ُمْنِزٌل ِفي َشْأِني َوْحًيا ُيْتَلىَوَلِكْن َوالل٥٢................................ الل  
  ٤٦.......................................................َوَمْن َأْظَلُم ِممْن َذَهَب َيْخُلُق َكَخْلِقي

  ١٠٦....................................................................َوُيْهِلُك اللُه ِفي َزَماِنهِ 



 ١٩٥

                            الصفحة                                  طرف الحديث                 
، َأْنِقُذوا َأْنُفَسُكْم ِمَن النارِ َيا َبِني َكْعِب ْبنِ  ١٣٨............................................ ُلَؤي  

  ٨٧........................................................َيا َرُسوَل اللِه َكْم َوَفى ِعدِة اْألَْنِبَياءِ 
  ٦٥...................................................َيا ِعَباِدي ِإني َحرْمُت الظْلَم َعَلى َنْفِسي

  ٨١............................................................َيا َعِدي اْطَرْح َعْنَك َهَذا الَوَثنَ 
  ١٥١، ٦٨....................................َفِظ اللَه َيْحَفْظكَ َيا ُغَالُم ِإني ُأَعلُمَك َكِلَماٍت، احْ 

  ١٢٩.................................................ُيْحَشُر الناُس َيْوَم اْلِقَياَمِة ُحَفاًة ُعَراًة ُغْرالً 
  ١٤٦...............................................َيْدُخُل الَجنَة ِمْن ُأمِتي ُزْمَرٌة ُهْم َسْبُعوَن َأْلًفا

  ١٤٨....................................................ُيَشفُع الشِهيُد ِفي َسْبِعيَن ِمْن َأْهِل َبْيِتهِ 
  ١٦٢....................................................اِفَيِة َرْأِس َأَحِدُكمْ َيْعِقُد الشْيَطاُن َعَلى قَ 

  ٢٤..................................................َأَنا ِعْنَد َظن َعْبِدي ِبي: َيُقوُل اللُه َتَعاَلى
وا َفَال َتْسَقُموا َأَبًدا: ُيَناِدي ُمَنادٍ  َلُكْم َأْن َتِصح ١٣٥...........................................ِإن  

  ١٤٠.................................................ُيْؤَتى ِبَجَهنَم َيْوَمِئٍذ َلَها َسْبُعوَن َأْلَف ِزَمامٍ 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٩٦

  فهرس األعالم المترجم لهم: ثالثًا
  مرتب حسب الترتيب األبجدي

                          الصفحة                                                           الَعَلم
  ٧٥............................................................................ابن األعرابي

  ٢٠................................................................................ابن القيم
  ١٤...............................................................................ابن تيمية

  ١٢.......................................................................ابن جرير الطبري
  ٥٦...............................................................................ابن حجر

  ٢٠.............................................................................ابن عثيمين
  ١٩...............................................................................ابن فارس
  ٦٩...................................................................... المقدسيابن قدامة
  ٧٥..............................................................................ابن منظور

  ٧٨......................................................................أبو الوفاء بن عقيل
  ٥٣..............................................................................األصبهاني
  ٦٩.................................................................................األلوسي
  ٨٨...............................................................................البيضاوي
  ١٩.................................................................................البيهقي
  ٣٢................................................................................الخطابي
  ٨٠...................................................................................الرازي

  ٤٤...............................................................................السفاريني
  ٧٢.................................................................................الشافعي
  ٤٩...............................................................................الشنقيطي
  ٤١..................................................................................الغزالي

  ٧٠.........................................................................القاضي عياض
  ١٠.................................................................................القرطبي
  ٧١.................................................................................المازري
  ٧١..................................................................................النووي

  ١٦...........................................................................حافظ الحكمي
  ٢٢.....................................................................عبد الرحمن السعدي

  ٧٦...................................................بن عبد الرحمن آل الشيخعبد اللطيف 
  ٤............................................................................ِعْتَباَن ْبَن َماِلكٍ 



 ١٩٧

                                                                      الصفحة               الَعَلم
  ٤٣............................................................عثمان بن أبي العاص الثقفي

  ٤٢...........................................................................علوي السقاف
  ٤٠.......................................................................محمد خليل هراس

  



 ١٩٨

  المصادر والمراجع فهرس: ارابعً 
  ترتيب األبجديمرتبة حسب ال

  .القرآن الكريم    
  الكتب: أوالً 

  
عـواد عبـد اهللا :  تحقيـق-محمـد بـن أبـي بكـر ابـن قـيم الجوزيـة: اجتماع الجيـوش اإلسـالمية .١

  .م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨ - الطبعة األولى- الرياض– مطابع الفرزدق التجارية-المعتق
ـــانِ  .٢ ـــاُن اإليم ـــشحود: جمـــع وٕاعـــداد -َأرك ـــن نـــايف ال ـــي ب  -هــــ ١٤٣١ -ابعـــة الطبعـــة الر -عل

  .م٢٠١٠
 - عبـد الحـسين المبـارك.د: تحقيـق -ن بن اسحاق الزجاجيعبد الرحم :اشتقاق أسماء اهللا .٣

  .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦ - الطبعة الثانية- بيروت-مؤسسة الرسالة
 - دار الـصميعي-محمـد بـن عبـد الـرحمن الخمـيس: م أبـي حنيفـةأصول الـدين عنـد اإلمـا  .٤

  .المملكة العربية السعودية
 دار -محمد األمين بن محمد المختـار الـشنقيطي: في إيضاح القرآن بالقرآناء البيان أضو  .٥

  .م١٩٩٥ /هـ١٤١٥ - لبنان– بيروت -الفكر للطباعة و النشر و التوزيع
ــاس :إعــراب القــرآن .٦ حوضــع حواشــيه وعلــق - أحمــد بــن محمــد بــن إســماعيل،أبــو جعفــر الن 

 - دار الكتـــب العلميـــة-حمـــد علـــي بيـــضون منـــشورات م-عبـــد المـــنعم خليـــل إبـــراهيم: عليـــه
  .هـ١٤٢١ -األولى: الطبعة-بيروت

د بـــن علـــي حـــافظ بـــن أحمـــ: عتقـــاد الطائفـــة الناجيـــة المنـــصورةأعـــالم الـــسنة المنـــشورة ال .٧
 -المية واألوقـــاف والـــدعوة واإلرشـــاد وزارة الـــشؤون اإلســـ-حـــازم القاضـــي:  تحقيـــق-الحكمـــي

  .هـ١٤٢٢ -ة الطبعة الثاني-لمملكة العربية السعوديةا
 -محمــد بــن أبــي بكــر بــن أيــوب ابــن قــيم الجوزيــة:  اللهفــان مــن مــصايد الــشيطانإغاثــة .٨

  . المملكة العربية السعودية- الرياض- مكتبة المعارف-محمد حامد الفقي: تحقيق
أحمـد بـن عبـد الحلـيم بـن عبـد الـسالم  :حـيماقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصـحاب الج .٩

 - لبنـان- بيـروت- دار عـالم الكتـب-ناصـر عبـد الكـريم العقـل: قيـق تح-ابن تيمية الحراني
  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ -الطبعة السابعة

شــعيب :  تحقيــق-محمــد بــن مفلــح بــن محمــد بــن مفــرج :اآلداب الــشرعية والمــنح المرعيــة  . ١٠
  .م١٩٩٩ /هـ١٤١٩ -الطبعة الثالثة - مؤسسة الرسالة، بيروت-األرنؤوط وعمر القّيام

ــى صــحياإلرشــاد   . ١١ ــشرك واإللحــا إل ــى أهــل ال ــرد عل ــاد وال صــالح بــن فــوزان .  د:دح اإلعتق
  ه١٤٣١ - الطبعة األولى- دار ابن الجوزي-الفوزان



 ١٩٩

علـي :  تحقيـق-يوسـف بـن عبـد اهللا بـن محمـد القرطبـي :ستيعاب في معرفة األصـحاباال   . ١٢
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ - الطبعة األولى- بيروت- دار الجيل-محمد البجاوي

 وزارة الـشؤون اإلسـالمية - محمد بن عبـد اهللا بـن صـالح الـسحيم:مبادؤهاإلسالم أصوله و  . ١٣
  .هـ١٤٢١األولى،   الطبعة- المملكة العربية السعودية-واألوقاف والدعوة واإلرشاد

 حققـه وخـرج أحاديثـه -أحمـد بـن الحـسين بـن علـي، أبـو بكـر البيهقـي: األسماء والـصفات   . ١٤
 مكتبـة -الـشيخ مقبـل بـن هـادي الـوادعي: م لـهقد -عبد اهللا بن محمد الحاشدي: وعلق عليه
  .م١٩٩٣ -هـ١٤١٣ -الطبعة األولى - المملكة العربية السعودية- جدة-السوادي

:  تحقيــق-أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن حجــر العــسقالني: اإلصــابة فــي تمييــز الــصحابة   . ١٥
  الطبعـــة- بيـــروت– دار الكتـــب العلميـــة-عـــادل أحمـــد عبـــد الموجـــود وعلـــى محمـــد معـــوض

  .هـ١٤١٥ -ولىاأل
:  تحقيـق- الـشهير بالـشاطبي،إبـراهيم بـن موسـى بـن محمـد اللخمـي الغرنـاطي: االعتصام . ١٦

  .م١٩٩٢ /هـ١٤١٢ - الطبعة األولى- السعودية- دار ابن عفان-سليم بن عيد الهاللي
 دار العلــــم -خيــــر الــــدين بــــن محمــــود بــــن محمــــد بــــن علــــي الزركلــــي الدمــــشقي :األعــــالم . ١٧

  .م٢٠٠٢ -سة عشر  الطبعة الخام-للماليين
-بـــــــدون:  الطبعـــــــة- بيـــــــروت– دار- الـــــــشافعيمحمـــــــد بـــــــن إدريـــــــس بـــــــن العبـــــــاس :األم . ١٨

  .م١٩٩٠/هـ١٤١٠
يحيـــى بـــن أبـــي الخيـــر بـــن ســـالم  :المعتزلـــة القدريـــة األشـــراراالنتـــصار فـــي الـــرد علـــى  . ١٩

ـــد العزيـــز الخلـــف: تحقيـــق -العمرانـــي ـــسلف-ســـعود بـــن عب  المملكـــة - الريـــاض- أضـــواء ال
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ - الطبعة األولى-العربية السعودية

عبــد المحــسن بــن حمــد : ي رد أباطيــل حــسن المــالكياالنتــصار ألهــل الــسنة والحــديث فــ . ٢٠
 - الطبعـــــة األولـــــى- المملكـــــة العربيـــــة الـــــسعودية- الريـــــاض- دار الفـــــضيلة-العبـــــاد البـــــدر

  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤
 بـن عبـد الحميـد عبـد اهللا: ه عنـد أهـل الـسنة والجماعـةاإليمان حقيقته، خوارمه، نواقض . ٢١

ـــديم-األثـــري ـــرحمن بـــن صـــالح.د:  مراجعـــة وتق ـــد ال ـــوطن للنـــشر- عب  - الريـــاض- مـــدار ال
  .م٢٠٠٣ /هـ١٤٢٤ -الطبعة األولى

محمـد ناصـر :  تحقيـق-أحمد بن عبد الحليم بـن عبـد الـسالم ابـن تيميـة الحرانـي :اإليمان . ٢٢
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦  - الطبعة الخامسة- األردن- عمان- المكتب اإلسالمي-الدين األلباني

ـــة . ٢٣ ـــة والنهاي ـــد المحـــسن :  تحقيـــق-إســـماعيل بـــن عمـــر بـــن كثيـــر :البداي ـــد اهللا بـــن عب عب
ـــــــــــع واإلعـــــــــــالن-التركـــــــــــي ـــــــــــشر والتوزي ـــــــــــى- دار هجـــــــــــر للطباعـــــــــــة والن  - الطبعـــــــــــة األول
  .م٢٠٠٣/ هـ ١٤٢٤:  سنة النشر-م١٩٩٧/هـ١٤١٨



 ٢٠٠

 تحقيــق -قرطبــيمحمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــر ال: حوال المــوتى وأمــور اآلخــرةالتــذكرة بــأ . ٢٤
 - الريـاض- مكتبـة دار المنهـاج للنـشر والتوزيـع- الصادق بن محمـد بـن إبـراهيم. د:ودراسة

  . هـ١٤٢٥ -الطبعة األولى
:  اعتنــى بــه-بــن عبــد الــرحمن بــن جبــرين عبــد اهللا :التعليقــات علــى مــتن لمعــة االعتقــاد . ٢٥

ـــو لـــوز ـــي بـــن حـــسين أب ـــع دار-عل  /هــــ١٤١٦  الطبعـــة األولـــى،- الـــصميعي للنـــشر والتوزي
  . م١٩٩٥

  .هـ١٣٨٣ - القاهرة– دار إحياء الكتب العربية- دروزة محمد عزت:التفسير الحديث . ٢٦
 دار الفكر - وهبة بن مصطفى الزحيلي د:التفسير المنير في العقيدة والشريعة والمنهج . ٢٧

  .هـ١٤١٨ - الطبعة الثانية- دمشق–المعاصر
 - الطبعـة األولـى- دمـشق–لفكـر دار ا- وهبة بن مـصطفى الزحيلـي.د: ير الوسيطالتفس . ٢٨

  .هـ١٤٢٢
محمـد بـن إسـحاق : ته علـى االتفـاق والتفـردالتوحيد ومعرفة أسماء اهللا عـز وجـل وصـفا . ٢٩

ــَده العبــدي  علــي بــن محمــد ناصــر .د:  حققــه وعلــق عليــه وخــرج أحاديثــه-بــن محمــد بــن َمْن
 الطبعــــة -ا ســــوري- دار العلــــوم والحكــــم، المدينــــة المنــــورة-مكتبــــة العلــــوم والحكــــم -الفقيهــــي
  .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٣ -األولى

 عبد الرؤوف بن تاج العارفين بن علي بن زين العابدين :التوقيف على مهمات التعاريف . ٣٠
  .٢١٠ ص-م١٩٩٠/هـ١٤١٠ -١ ط - القاهرة- عالم الكتب-المناوي

محمـد بـن  :وسـننه وأيامـه ����الجامع المسند الـصحيح المختـصر مـن أمـور رسـول اهللا  . ٣١
 دار طـوق -مد زهير بن ناصـر الناصـر مح: تحقيق- البخاري الجعفيإسماعيل أبو عبداهللا

الطبعـة األولـى،  -)يم ترقيم محمد فؤاد عبد الباقيمصورة عن السلطانية بإضافة ترق(النجاة 
  .هـ١٤٢٢

لبردونــي أحمــد ا:  تحقيــق-الــدين القرطبــي شــمس  محمــد بــن أحمــد:الجــامع ألحكــام القــرآن . ٣٢
  .م١٩٦٤ -هـ١٣٨٤ -الطبعة الثانية - القاهرة–رية دار الكتب المص-وٕابراهيم أطفيش

ــدة أهــل الــسنةالحجــة فــي بيــان الم . ٣٣ إســماعيل بــن محمــد بــن الفــضل : حجــة وشــرح عقي
 -المملكـــة العربيـــة الـــسعودية - دار الرايـــة- محمـــد بـــن ربيـــع المـــدخلي: تحقيـــق-األصـــبهاني
  .م١٩٩٩ -هـ١٤١٩ - الطبعة الثانية-الرياض

عبد الـرحمن بـن محمـد : تحقيق -علماء نجد األعالم: نجديةالدرر السنية في األجوبة ال . ٣٤
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٧ - الطبعة السادسة-بن قاسم

 -أحمد بن علي بـن محمـد بـن حجـر العـسقالني:  في أعيان المائة الثامنةالدرر الكامنة . ٣٥
 - الهنــد- صــيدر ابــاد- مجلــس دائــرة المعــارف العثمانيــة- محمــد عبــد المعيــد ضــان:مراقبــة

  .م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ -نيةالطبعة الثا



 ٢٠١

 مكتبــة الفــالح للنــشر -عمــر بــن ســليمان بــن عبــد اهللا األشــقر العتيبــي: الرســل والرســاالت . ٣٦
ـــع، الكويـــت  -هــــ١٤١٠ - الطبعـــة الرابعـــة- دار النفـــائس للنـــشر والتوزيـــع، الكويـــت-والتوزي

  .م١٩٨٩
عم حسن عبد المـن: تحقيق -أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي :السنن الكبرى . ٣٧

  . م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ - الطبعة األولى- بيروت– مؤسسة الرسالة-شلبي
 -عيــاض بــن عمــرون الــسبتيعيــاض بــن موســى بــن : لــشفا بتعريــف حقــوق المــصطفىا . ٣٨

  .هـ١٤٠٧ - الطبعة الثانية- عمان–دار الفيحاء 
عبد المحسن بن حمـد بـن عبـد المحـسن : مين من العلماء الربانيينالشيخ محمد بن عثي . ٣٩

  .م٢٠٠١/هـ١٤٢٢ - الطبعة األولى- مطبعة النرجس-درالعباد الب
:  حققـه وعلـق عليـه-أبـو هـالل الحـسن بـن عبـد اهللا بـن سـهل العـسكري: الفروق اللغويـة . ٤٠

  . مصر– القاهرة - دار العلم والثقافة للنشر والتوزي-محمد إبراهيم سليم
ــاموس المحــيط . ٤١  تحقيــقمكتــب :  تحقيــق-الفيروزآبــادىمجــد الــدين محمــد بــن يعقــوب  :الق

 مؤســـسة الرســـالة للطباعـــة -محمـــد نعـــيم العرقـــُسوسي:  إشـــراف-التـــراث فـــي مؤســـسة الرســـالة
  . م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦ - الطبعة الثامنة- لبنان– بيروت -والنشر والتوزيع

 دار النفــائس للنــشر والتوزيــع، -عمــر بــن ســليمان بــن عبــد اهللا األشــقر :القــضاء والقــدر . ٤٢
  . م٢٠٠٥ -ـه١٤٢٥ - الطبعة الثالثة عشر-األردن

 الجامعـة -ثيمـين العمحمـد بـن صـالح: القواعد المثلى فـي صـفات اهللا وأسـمائه الحـسنى . ٤٣
  .م٢٠٠١/هـ١٤٢١ - الطبعة الثالثة- المدينة المنورة-اإلسالمية

 المملكـة - دار ابن الجـوزي-يمين العثمحمد بن صالح: القول المفيد على كتاب التوحيد . ٤٤
  .هـ١٤٢٤ -الثانية الطبعة -العربية السعودية

 دار النفــائس للنــشر والتوزيــع، - عبــد اهللا األشــقرعمــر بــن ســليمان بــن: القيامــة الــصغرى . ٤٥
  .م١٩٩١ -هـ١٤١١ الطبعة الرابعة، - مكتبة الفالح، الكويت-األردن

 دار الكتب -عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي :لكافي في فقه اإلمام أحمدا . ٤٦
  .م١٩٩٤ -ـه١٤١٤ - الطبعة األولى-العلمية

ي، عـز  الـشيباني الجـزر محمـدعلي بن أبـي الكـرم محمـد بـن : اللباب في تهذيب األنساب . ٤٧
  . بيروت– دار صادر-الدين ابن األثير

 - أحمـد بـن شـعيب بـن علـي الخراسـاني النـسائي:الـسنن الـصغرى= المجتبـى مـن الـسنن . ٤٨
ـــو غـــدة: قيـــقتح ـــاح أب ـــد الفت ـــة الطبعـــة - حلـــب–إلســـالمية مكتـــب المطبوعـــات ا-عب  -الثاني

  .م١٩٨٦ /هـ١٤٠٦



 ٢٠٢

 مـسلم بـن الحجـاج :����المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسـول اهللا  . ٤٩
 – دار إحياء التـراث العربـي-محمد فؤاد عبد الباقي: تحقيق -يري النيسابوريأبوالحسن القش

  .بيروت
مـوي، أحمـد بـن محمـد بـن علـي الفيـومي الح :منيـر فـي غريـب الـشرح الكبيـرالمصباح ال . ٥٠

  . بيروت–المكتبة العلمية
امـد ح/ أحمـد الزيـات / إبـراهيم مـصطفى ( مجمـع اللغـة العربيـة بالقـاهرة :المعجم الوسـيط . ٥١

  .دار الدعوة -)محمد النجار/ عبد القادر 
صــفوان :  تحقيــق- الراغــب األصــفهانى،الحــسين بــن محمــد: المفــردات فــي غريــب القــرآن . ٥٢

  .هـ١٤١٢ - الطبعة األولى- بيروت- دمشق–ية  دار القلم، الدار الشام-عدنان الداودي
إبـراهيم بـن محمـد بـن عبـد اهللا بـن محمـد : في ذكر أصـحاب اإلمـام أحمـدالمقصد األرشد  . ٥٣

 – الريــــاض - مكتبــــة الرشــــد- عبــــد الــــرحمن بــــن ســــليمان العثيمــــين. د: تحقيــــق-ابــــن مفلــــح
  .م١٩٩٠ /هـ١٤١٠ - الطبعة األولى-السعودية

أبـــو حامـــد محمـــد بـــن محمـــد  : أســـماء اهللا الحـــسنىمعـــانيالمقـــصد األســـنى فـــي شـــرح  . ٥٤
 الطبعــة - قبــرص– الجفــان والجــابي: الناشــر-بــسام عبــد الوهــاب الجــابي:  تحقيــق-الغزالــي
  .م١٩٨٧ /هـ١٤٠٧ -األولى

 دار -يــى بــن شــرف النــووي محيــي الــدين يح:المنهــاج شــرح صــحيح مــسلم بــن الحجــاج . ٥٥
  .هـ١٣٩٢ - الطبعة الثانية- بيروت–إحياء التراث العربي

ــسور . ٥٦ عبــد العزيــز بــن :  تحقيــق-جعفــر شــرف الــدين :الموســوعة القرآنيــة، خــصائص ال
ــــى  الطبعــــة- بيــــروت– بــــين المــــذاهب اإلســــالمية  دار التقريــــب-ويجزيعثمــــان التــــ  -األول

  .هـ١٤٢٠
النــدوة العالميــة للــشباب : رةالموســوعة الميــسرة فــي األديــان والمــذاهب واألحــزاب المعاصــ . ٥٧

 دار النـــدوة العالميـــة -مـــانع بـــن حمـــاد الجهنـــي. د: يط ومراجعـــة إشـــراف وتخطـــ-اإلســـالمي
  .هـ١٤٢٠ - الطبعة الرابعة-للطباعة والنشر والتوزيع

عبد العزيز بن : تحقيق -أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية الحراني :النبوات . ٥٨
 -ألولــى الطبعــة ا- المملكــة العربيــة الــسعودية- الريــاض- أضــواء الــسلف-صــالح الطويــان

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢٠
: تحقيــق -المبــارك بــن محمــد بــن محمــد ابــن األثيــر: يــة فــي غريــب الحــديث واألثــرالنها . ٥٩

/ هـــــ١٣٩٩ - بيــــروت- المكتبــــة العلميــــة- محمــــود محمــــد الطنــــاحي،طــــاهر أحمــــد الــــزاوى
  .م١٩٧٩

:  تحقيـق-محمد بن أبي بكـر بـن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـة: ابل الصيب من الكلم الطيبالو  . ٦٠
  .م١٩٩٩ - الطبعة الثالثة- القاهرة– دار الحديث-اهيمسيد إبر 



 ٢٠٣

أحمـــد : تحقيـــق -صـــالح الـــدين خليـــل بـــن أيبـــك بـــن عبـــد اهللا الـــصفدي: الـــوافي بالوفيـــات . ٦١
 /هــــــ١٤٢٠-بــــدون: الطبعــــة - بيــــروت– دار إحيــــاء التـــــراث-األرنــــاؤوط وتركــــي مــــصطفى

  .م٢٠٠٠
 بــن عبــد الحميــد عبــد اهللا :)أهــل الــسنة والجماعــة(الــوجيز فــي عقيــدة الــسلف الــصالح  . ٦٢

ــــشيخ: مراجعــــة وتقــــديم -األثــــري ــــد العزيــــز آل ال ــــشؤون اإلســــ -صــــالح بــــن عب المية وزارة ال
  .هـ١٤٢٢ - األولى الطبعة- المملكة العربية السعودية-واألوقاف والدعوة واإلرشاد

مد محمد الصالبي.د: الوسطية في القرآن الكريم . ٦٣ الشارقة ، مكتبة الصحابة- َعلي َمح  - 
  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ - الطبعة األولى- مصر–مارات، مكتبة التابعين، القاهرة اإل
:  تحقيـق-عبـد اهللا بـن عمـر بـن محمـد الـشيرازي البيـضاوي :ر التنزيل وأسرار التأويلأنوا . ٦٤

 - الطبعــــة األولــــى- بيــــروت– دار إحيــــاء التــــراث العربــــي-محمــــد عبــــد الــــرحمن المرعــــشلي
  .هـ١٤١٨

  . بيروت، لبنان- دار الكتاب العربي-بكر ابن قيم الجوزيةمحمد بن أبي : بدائع الفوائد . ٦٥
محمـــد بـــن أحمـــد بـــن عثمـــان بـــن َقاْيمـــاز  :الم َوَوفيـــات المـــشاهير َواألعـــالمتـــاريخ اإلســـ . ٦٦

 - الطبعـــــة األولـــــى- دار الغـــــرب اإلســـــالمي- بـــــشار عـــــّواد معـــــروف.د:  تحقيـــــق-الـــــذهبي
  .م٢٠٠٣

 -لبنـان - بيـروت- الكتـب العلميـة دار-محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي :رة الحفاظتذك . ٦٧
  .م١٩٩٨ /هـ١٤١٩ -الطبعة األولى

عبـد الـرزاق بـن عبـد المحـسن : الحافظ عبد الغنـي المقدسـيتذكرة المؤتسي شرح عقيدة  . ٦٨
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٤ - الطبعة األولى- غراس للنشر والتوزيع-البدر

محمد بن : قبوردور في تحريم رفع التطهير االعتقاد عن أدران اإللحاد ويليه شرح الص . ٦٩
 عبـــد المحـــسن بـــن حمـــد العبـــاد : تحقيـــق-إســـماعيل الـــصنعاني، محمـــد بـــن علـــي الـــشوكاني

  .هـ١٤٢٤ - الطبعة األولى- المملكة العربية السعودية- الرياض- مطبعة سفير-البدر
أحمـد يوسـف : تحقيـق -إبـراهيم بـن الـسري بـن سـهل الزجـاج: تفسير أسماء اهللا الحـسنى . ٧٠

  .العربية دار الثقافة -الدقاق
 - سـامي بـن محمـد سـالمة: تحقيـق-ن عمـر بـن كثيـر إسـماعيل بـ:تفسير القرآن العظـيم . ٧١

  .م١٩٩٩ -هـ١٤٢٠ - الثانية الطبعة-دار طيبة للنشر والتوزيع
 دار إحيــاء -محمــد عــوض مرعــب: تحقيــق -محمــد بــن أحمــد بــن األزهـري: تهــذيب اللغــة . ٧٢

  .م٢٠٠١ -األول  الطبعة- بيروت–التراث العربي
 : تحقيـق-لـسعدي اناصرعبد الرحمن بن : الكريم الرحمن في تفسير كالم المنانتيسير  . ٧٣

  .م٢٠٠٠/ هـ١٤٢٠ - األولىالطبعة - مؤسسة الرسالة- الرحمن بن معال اللويحقعبد



 ٢٠٤

 - أحمـد محمـد شـاكر: تحقيـق-الطبـري محمـد بـن جريـر: جامع البيـان فـي تأويـل القـرآن . ٧٤
  .م٢٠٠٠ /هـ١٤٢٠ -الطبعة األولى -مؤسسة الرسالة

محمــد بــن أبــي بكــر ابــن قــيم  :الة علــى محمــد خيــر األنــامجــالء األفهــام فــي فــضل الــص . ٧٥
 - الكويــــت– دار العروبــــة- عبــــد القــــادر األرنــــاؤوط-شــــعيب األرنــــاؤوط:  تحقيــــق-الجوزيــــة

  .م١٩٨٧ /هـ١٤٠٧ -الطبعة الثانية
عبـد العزيـز يـن صـالح : يطي في تقريـر عقيـدة الـسلفجهود الشيخ محمد األمين الشنق . ٧٦

 الطبعــــة - المملكــــة العربيــــة الــــسعودية- الريــــاض- مكتبــــة العبيكــــان-بــــن إبــــراهيم الطويــــان
  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ -األولى

 محمــد رشـــاد .د:  تحقيـــق-أحمـــد بــن عبــد الحلـــيم ابــن تيميــة :درء تعــارض العقـــل والنقــل . ٧٧
 الطبعـــة - المملكـــة العربيـــة الـــسعودية- جامعـــة اإلمـــام محمـــد بـــن ســـعود اإلســـالمية-ســـالم
  .م١٩٩١/هـ١٤١١ -الثانية

 مكتبـة أضـواء -سـعود بـن عبـد العزيـز الخلـف: ألديان اليهوديـة والنـصرانيةدراسات في ا . ٧٨
  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥ - الطبعة الرابعة- المملكة العربية السعودية- الرياض-السلف

 وزارة الــشئون اإلســالمية واألوقــاف -محمــد بــن عــودة الــسعوي: رســالة فــي أســس العقيــدة . ٧٩
  .هـ١٤٢٥ - الطبعة األولى- المملكة العربية السعودية-والدعوة واإلرشاد

شهاب الدين محمود بن عبد اهللا :  والسبع المثانيروح المعاني في تفسير القرآن العظيم . ٨٠
  الطبعـة- بيـروت– دار الكتب العلمية-علي عبد الباري عطية:  تحقيق-الحسيني األلوسي

  .هـ١٤١٥ -األولى
 مؤسـسة -مد بن أبي بكر بـن أيـوب ابـن قـيم الجوزيـةمح :لمعاد في هدي خير العبادزاد ا . ٨١

هــ ١٤١٥ - الطبعة السابعة والعـشرون- مكتبة المنار اإلسالمية، الكويت- بيروت-الرسالة
  .م١٩٩٤/
 -محمـد ناصـر الـدين األلبـاني: ة وشيء مـن فقههـا وفوائـدهاسلسلة األحاديث الصحيح . ٨٢

ـــة المعـــارف للنـــشر والتوزيـــع ـــ- الريـــاض-مكتب : )٤ -١جــــ (:  عـــام النـــشر-ى الطبعـــة األول
  .م٢٠٠٢ /هـ١٤٢٢ :)٧جـ ( -م١٩٩٦ /هـ١٤١٦ :)٦جـ ( -م١٩٩٥ /هـ١٤١٥

 دار البـشائر -محمد خليل بن علـي الحـسيني: سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر . ٨٣
  .م١٩٨٨ /هـ١٤٠٨ - الطبعة الثالثة- دار ابن حزم-اإلسالمية

محمــد :  تحقيــق-بــن إســحاق السِجــْستانيأبــو داود ســليمان بــن األشــعث : دســنن أبــي داو  . ٨٤
  .بيروت،  صيدا- المكتبة العصرية-محيي الدين عبد الحميد

، ١جـــ (أحمــد محمــد شــاكر : تعليــق تحقيــق و -مــذيالتر عيــسى محمــد بــن  :ســنن الترمــذي . ٨٥
مــدرس فــي األزهــر الــشريف ، وٕابــراهيم عطــوة عــوض ال)٣جـــ (، ومحمــد فــؤاد عبــد البــاقي )٢



 ٢٠٥

 - الطبعـــة الثانيـــة- مـــصر–ة ومطبعـــة مـــصطفى البـــابي الحلبـــيكتبـــشـــركة م -)٥، ٤جــــ (
  .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥

مجموعـة مـن : تحقيق -اْيماز الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان بن قَ :سير أعالم النبالء . ٨٦
/ هـــ١٤٠٥ - الطبعــة الثالثــة-ةمؤســسة الرســال - الــشيخ شــعيب األرنــاؤوطالمحققــين بإشــراف

  .م١٩٨٥
ـــدعاء . ٨٧  الثقافـــة  دار-أحمـــد يوســـف الـــدقاق:  تحقيـــق-ابيحمـــد بـــن محمـــد الخطـــ :شـــأن ال

  .م١٩٩٢ /هـ١٤١٢ - الطبعة الثالثة- بيروت- دمشق-العربية
ــسنة . ٨٨ حمــد م -شــعيب األرنــؤوط:  تحقيــق-البغــوي الــشافعي حــسين بــن مــسعودال :شــرح ال

 -هــــــ١٤٠٣ - الطبعـــــة الثانيـــــة- بيـــــروت- دمـــــشق- المكتـــــب اإلســـــالمي-زهيـــــر الـــــشاويش
  .م١٩٨٣

محمد بن صالح :  الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية-ارينيةشرح العقيدة السف . ٨٩
  .هـ١٤٢٦ -ولىاأل الطبعة - الرياض- دار الوطن للنشر-ثيمينبن محمد الع

جماعــة مــن :  تحقيــق-محمــد بــن عــالء ابــن أبــي العــز الحنفــي :شــرح العقيــدة الطحاويــة . ٩٠
 -النــشر التوزيــع والترجمــةعــة و  دار الــسالم للطبا-ناصــر الــدين األلبــاني:  تخــريج-العلمــاء

  .م٢٠٠٥ /هـ١٤٢٦ -الطبعة المصرية األولى
 دار -ســعد فــواز الــصميل:  تحقيــق-عثيمــين المحمــد بــن صــالح: شــرح العقيــدة الواســطية . ٩١

  .هـ١٤١٩ - الطبعة الخامسة-لمملكة العربية السعودية ا- الرياض-ابن الجوزي
 ضـبط -خليـل حـسن هـّراس محمـد بـن :شرح العقيـدة الواسـطية، ويليـه ملحـق الواسـطية . ٩٢

 للنــشر  دار الهجــرة-بــن عبــد القــادر الــسقافعلــوي : نــصه وخــرج أحاديثــه ووضــع الملحــق
  .هـ١٤١٥ - الطبعة الثالثة- الخبر–والتوزيع 

 الطبعــة - دار الثريــا للنــشر-محمــد بــن صــالح بــن محمــد العثيمــين: صــولشــرح ثالثــة األ . ٩٣
 .م٢٠٠٤ /هـ١٤٢٤ -الرابعة

 مكتبــــة الرشــــد للنــــشر -عبــــد العلــــي حامــــد:  تحقيــــق- البيهقــــي أبــــو بكــــر:شــــعب اإليمــــان . ٩٤
ـــــع ـــــسلفية-والتوزي ـــــدار ال ـــــاض، بالتعـــــاون مـــــع ال ـــــاى- الري ـــــد- بومب هــــــ، ١٤٢٣ -١ ط- الهن
  .م٢٠٠٣

  خــرج -ابــن قــيم الجوزيــة :القــدر والحكمــة والتعليــلشــفاء العليــل فــي مــسائل القــضاء و  . ٩٥
  .م٢٠٠٨ /هـ١٤٢٩ -بعة األولى الط- القاهرة- مكتبة الصفا-أحمد شعبان أحمد: أحاديثه

 - الريــاض– مكتبــة المعــارف-لبــاني محمــد ناصــر الــدين األ:صــحيح الترغيــب والترهيــب . ٩٦
  .الطبعة الخامسة

 الـدرر -علـوي بـن عبـد القـادر الـسقاف :اردة فـي الكتـاب والـسنةصفات اهللا عز وجل الـو  . ٩٧
  . م٢٠٠٦ /هـ١٤٢٦ - الطبعة الثالثة- دار الهجرة-السنية



 ٢٠٦

ــةطبقــات الح . ٩٨ محمــد حامــد :  تحقيــق-أبــو الحــسين ابــن أبــي يعلــى، محمــد بــن محمــد :نابل
  . بيروت– دار المعرفة-الفقي

:  تحقيـق-عبد الرحمن بـن أبـي بكـر، جـالل الـدين الـسيوطي: طبقات المفسرين العشرين . ٩٩
  .هـ١٣٩٦ - الطبعة األولى- القاهرة– مكتبة وهبة-علي محمد عمر

 الجامعـة األسـالمية -صـالح بـن محمـد العثيمـينمحمـد بـن : عقيدة أهل السنة والجماعـة . ١٠٠
  .هـ١٤٢٢ - الطبعة الرابعة-المدينة المنورة

 - دار المعرفـة-أحمـد بـن علـي بـن حجـر العـسقالني: ح الباري شـرح صـحيح البخـاريفت . ١٠١
ـــه وأحاديثـــه-ـهـــ١٣٧٩ -بيـــروت ـــاقي:  رقـــم كتبـــه وأبواب  قـــام بإخراجـــه -محمـــد فـــؤاد عبـــد الب

عبــد العزيــز :  عليــه تعليقــات العالمــة-الــدين الخطيــبمحــب : وصــححه وأشــرف علــى طبعــه
  .بن عبد اهللا بن باز

 محمــد بــن علــي بــن :فــتح القــدير الجــامع بــين فنــي الروايــة والدرايــة مــن علــم التفــسير  . ١٠٢
 - الطبعـــة األولـــى- دمـــشق، بيـــروت- دار ابـــن كثيـــر، دار الكلـــم الطيـــب- الـــشوكانيمحمـــد
  .هـ١٤١٤

 - القـاهرة- بيـروت- دار الـشروق- حـسين الـشاربي سـيد قطـب إبـراهيم:في ظالل القرآن  . ١٠٣
  .هـ١٤١٢ -الطبعة السابعة عشر

 -ســعود بــن عبــد العزيــز الخلــف: وثنيين فــي توحيــد الربوبيــةقــول الفالســفة اليونــان الــ  . ١٠٤
  .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ -١٢٠العدد :  الطبعة-الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنورة

ــاب التعريفــات  . ١٠٥ ن ضــبطه وصــححه جماعــة مــ -جــانيعلــي بــن محمــد بــن علــي الجر : كت
/ هــ١٤٠٣ - األولـى الطبعـة- لبنـان–يـروت ب- دار الكتـب العلميـة-العلماء بإشـراف الناشـر

  .م١٩٨٣
 - الطبعـــة الثالثـــة- بيـــروت- دار صـــادر-محمـــد بـــن مكـــرم بـــن منظـــور :بلـــسان العـــر   . ١٠٦

  .هـ١٤١٤
لمعــرف دائــرة ا: تحقيــق -أحمــد بــن علــي بــن محمــد بــن حجــر العــسقالني: لــسان الميــزان  . ١٠٧

 - الطبعـــــة الثانيـــــة- لبنـــــان– بيـــــروت - مؤســـــسة األعلمـــــي للمطبوعـــــات- الهنـــــد–النظاميـــــة
  .م١٩٧١/هـ ١٣٩٠

ية فــي عقــد الفرقــة لوامــع األنــوار البهيــة وســواطع األســرار األثريــة لــشرح الــدرة المــض  . ١٠٨
 - دمـــشق– مؤســـسة الخـــافقين ومكتبتهـــا-محمـــد بـــن أحمـــد بـــن ســـالم الـــسفاريني :المرضـــية

  .م١٩٨٢ /هـ١٤٠٢ -ةالطبعة الثاني
 - القـاهرة- مكتبة ابن تيميـة-محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية :متن القصيدة النونية  . ١٠٩

  .هـ١٤١٧ -الطبعة الثانية



 ٢٠٧

ــاوى  . ١١٠ عبــد : تحقيــق -أبــو العبــاس أحمــد بــن عبــد الحلــيم بــن تيميــة الحرانــي :مجمــوع الفت
 المدينــــة -ف مجمــــع الملــــك فهــــد لطباعــــة المــــصحف الــــشري-الــــرحمن بــــن محمــــد بــــن قاســــم

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ -المملكة العربية السعودية -النبوية
 محمــد بــن صــالح :مجمــوع فتــاوى ورســائل فــضيلة الــشيخ محمــد بــن صــالح العثيمــين  . ١١١

 الطبعــــة - دار الثريــــا- دار الــــوطن-الــــسليمان فهــــد بــــن ناصــــر:  جمــــع وترتيــــب-العثيمــــين
  .هـ١٤١٣ -األخيرة

ــصحاح  . ١١٢ ــار ال يوســف الــشيخ :  تحقيــق-الــرازي  القــادرمحمــد بــن أبــي بكــر بــن عبــد :مخت
/ هـ١٤٢٠ - الطبعة الخامسة- صيدا– بيروت- الدار النموذجية- المكتبة العصرية-محمد
  .م١٩٩٩

محمــد بــن أبــي بكــر ابــن قــيم : علــى الجهميــة والمعطلــةمختــصر الــصواعق المرســلة   . ١١٣
 -راهيمسـيد إبــ: تحقيــق -محمــد بـن محمــد بـن عبــد الكـريم بــن الموصـلي:  اختـصره-الجوزيـة

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢٢ - الطبعة األولى- مصر– القاهرة-دار الحديث
: تحقيــق واختــصار -محمــد بــن أحمــد بــن عثمــان الــذهبي :لعلــو للعلــي العظــيممختــصر ا  . ١١٤

  .م١٩٩١/ هـ١٤١٢ - الطبعة الثانية- المكتب اإلسالمي-محمد ناصر الدين األلباني
 -شـمس الـدين ابـن قـيم الجوزيـة :نل إيـاك نعبـد وٕايـاك نـستعيمدارج السالكين بين منـاز  . ١١٥

 -الثالثــة  الطبعــة- بيــروت– دار الكتــاب العربــي -محمــد المعتــصم بــاهللا البغــدادي: تحقيــق
  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦

 بن عبد عبد اهللا. د:  تقديم- عثمان جمعة ضميرية.د: مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية  . ١١٦
  .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧ - الثانية الطبعة- مكتبة السوادي للتوزيع-الكريم العبادي

 وزارة الـــــشؤون اإلســـــالمية واألوقـــــاف والـــــدعوة -عبـــــد الـــــرزاق عفيفـــــي: مـــــذكرة التوحيـــــد  . ١١٧
  .هـ١٤٢٠- الطبعة األولى- المملكة العربية السعودية-واإلرشاد

 -شــعيب األرنــاؤوط:  تحقيــق-أحمــد بــن محمـد بــن حنبــل: مــسند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل  . ١١٨
 - مؤســسة الرســالة- بــن عبــد المحــسن التركــيعبــد اهللا.د:  إشــراف-عــادل مرشــد، وآخــرون

  .م٢٠٠١ -هـ١٤٢١ -الطبعة األولى
 -محمـد بـن عبـد الوهـاببن عبد الرحمن بن عبد اللطيف : مشاهير علماء نجد وغيرهم  . ١١٩

 الطبعــة - الريــاض-طبــع علــى نفقــة المؤلــف بإشــراف دار اليمامــة للبحــث والترجمــة والنــشر
  .م١٩٧٢/ هـ١٣٩٢ -األولى

محمـد ناصـر : تحقيـق -التبريـزي محمد بن عبد اهللا الخطيـب العمـري: يحمشكاة المصاب  . ١٢٠
  .م١٩٨٥ - الطبعة الثالثة- بيروت– المكتب اإلسالمي-الدين األلباني
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-ة األولــى الطبعــ- الــدمام– دار ابــن القــيم- عمــر بــن محمــود أبــو عمــر: تحقيــق-الحكمــي
  .م١٩٩٠ /هـ١٤١٠

 : حققــه وخــرج أحاديثــه-الحــسين بــن مــسعود البغــوي: ل فــي تفــسير القــرآنمعــالم التنزيــ  . ١٢٢
 دار طيبـــة للنـــشر - ســـليمان مـــسلم الحـــرش، عثمـــان جمعـــة ضـــميرية،محمـــد عبـــد اهللا النمـــر

  .م١٩٩٧ /هـ١٤١٧ - الطبعة الرابعة-والتوزيع
 - عبد الحميد عمر، بمـساعدة فريـق عمـلأحمد مختار. د :معجم اللغة العربية المعاصرة . ١٢٣

  ).١٢٥٦/ ٢( -م٢٠٠٨ -هـ١٤٢٩ -١ ط -عالم الكتب
 دار النفــائس للطباعــة - محمـد رواس قلعجــي، وحامــد صـادق قنيــب:معجــم لغــة الفقهــاء  . ١٢٤

  .٢٦٨ ص-م١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ -٢ ط -والنشر والتوزيع
 الــسالم محمــد عبــد: تحقيــق -زي الــرا أحمــد بــن فــارس بــن زكريــاء:معجــم مقــاييس اللغــة  . ١٢٥

  .م١٩٧٩ /هـ١٣٩٩ - دار الفكر-هارون
فخــر الــدين ، محمــد بــن عمــر بــن الحــسن بــن الحــسين :التفــسير الكبيــر= ح الغيــبمفــاتي . ١٢٦

  .هـ١٤٢٠ - الطبعة الثالثة- بيروت– دار إحياء التراث العربي-الرازي
 حلـيممـد بـن عبـد الأبو العباس أح :منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية  . ١٢٧

  الطبعـة-ة اإلمـام محمـد بـن سـعود اإلسـالمية جامعـ-محمد رشـاد سـالم:  تحقيق-ابن تيمية
  .م١٩٨٦ /هـ١٤٠٦األولى، 

 -حمــود بــن أحمــد الرحيلــي. د: عــوة المــشركين إلــى اإلســالممــنهج القــرآن الكــريم فــي د  . ١٢٨
 -عودية المملكــة العربيــة الـــس- المدينــة المنــورة-عمــادة البحــث العلمــي بالجامعــة اإلســالمية
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 دار الكتـاب -إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي: ر في تناسب اآليات والسورنظم الدر   . ١٢٩

  .اإلسالمي، القاهرة
مـدار : عبـد العزيـز بـن محمـد بـن علـي العبـد اللطيـف: اإليمان القوليـة والعمليـةنواقض   . ١٣٠

 .هـ١٤٢٧ - الطبعة الثالثة-الوطن للنشر
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 فهرس الموضوعات: اخامسً 
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  ٦٦..................................الظلم في ضوء سورة الزخرف: المسألة الثانية

  ٦٨............................................................ السحر:المطلب الرابع

  ٦٨.................................................تعريف السحر: المسألة األولى
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  ملخص البحث
  

  ....، وبعد �والمرسلين؛ نبينا محمد الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أفضل األنبياء 
 يجـد أن اآليـات التـي نزلـت عليـه فـي بدايـة الـدعوة كانـت تركـز علـى �فإن المتأمل في سيرة النبـي 

 ذا المنطلقالعقيدة، وتدعو إلى توحيد اهللا تعالى والتبرء مما سواه من األصنام واآللهة الباطلة، من ه
 الزخـرف،  سـورةالعقدية في سـورٍة مـن سـور القـرآن وهـييسلط الضوء على المسائل لجاء هذا البحث 

  ".المباحث العقدية في سورة الزخرف " وقد سميته 
وقد اشتمل البحث على مقدمٍة، وتمهيـٍد، وثالثـة فـصوٍل، وكـل فـصٍل قـسمته الـى مباحـث، والمباحـث 

  .الى مطالب، وٕان اضطر األمر أقسم المطالب إلى مسائل
اختيـــاره، ومـــنهج الدراســـة، وعمـــل الباحـــث فـــي هميـــة الموضـــوع وســـبب أمـــا المقدمـــة فتناولـــت فيهـــا أ

  .، والدراسات السابقة للموضوعالبحث
وأما التمهيد فذكرت فيه أهمية العقيدة وضرورة االعتناء بها، ثم ذكـرت تعريًفـا عاًمـا بـسورة الزخـرف 

  .وأهم المباحث العقدية التي تناولتها السورة
فيـــه المـــسائل المتعلقـــة باإللهيـــات فـــي ســـورة الزخـــرف، ومـــن هـــذه وأمـــا الفـــصل األول؛ فقـــد تناولـــت 

التوحيــد وقــد عرفتــه وذكــرت أقــسامه، ومظــاهر التوحيــد فــي ضــوء ســورة الزخــرف، فــذكرت : المــسائل
مظــاهر توحيــد الربوبيــة ثــم مظــاهر توحيــد األلوهيــة ثــم ذكــرت األســماء والــصفات الــواردة فــي الــسورة 

نت أن اهللا تعـالى منـزٌه عـن كـل نقـٍص، ثـم ذكـرت نـواقض التوحيـد وقمت بدراستها وبيان معانيها، وبي
الكفــر والفــسق والظلــم والــسحر، ثــم ذكــرت عقيــدة الــوالء والبــراء وبينــت : كمــا وردت فــي الــسورة؛ وهــي

  .أهميتها في ضوء سورة الزخرف
ت فيــه وأمـا الفـصل الثـاني؛ فقـد تناولـت فيـه المـسائل المتعلقــة بـالنبوات فـي سـورة الزخـرف، وقـد ذكـر 

تعريـف النبــي والرســول والفــرق بينهمـا، ثــم بينــت وجــوب اإليمــان بالرسـل، وأنهــم معــصومون مــن عنــد 
اهللا، وأنهم من الرجـال دون النـساء، وبينـت مـدى حاجـة البـشرية لألنبيـاء والمرسـلين، ووظـائف هـؤالء 

م، وبينـت الرسل، ومن ثم ذكرت الرسل الـذين ورد ذكـرهم فـي الـسورة، كموسـى وعيـسى عليهمـا الـسال
فـي هـذا الفـصل عقيــدة أهـل الـسنة والجماعـة فــي القـرآن وأنـه كـالم اهللا غيــر مخلـوق، والـرد علـى مــن 

، والــرد علــى �خــالف ذلــك مــن المعتزلــة وغيــرهم، وذكــرت اخــتالف أهــل الكتــاب فــي شــأن عيــسى 
عـالى فـي النصارى الذين زعموا ألوهية المسيح، والرد على مشركي العرب الذين اعترضوا علـى اهللا ت

  . للرسالة�اختياره محمًدا 
وأمـــا الفـــصل الثالـــث؛ فقـــد تناولـــت فيـــه المـــسائل المتعلقـــة بالغيبيـــات فـــي ســـورة الزخـــرف، ومـــن هـــذه 
الغيبيــات التـــي ورد ذكرهـــا فـــي الـــسورة؛ المالئكـــة؛ فبينــت أن اإليمـــان بهـــم ركـــٌن مـــن أركـــان اإليمـــان، 

ئكــة إناثًــا، وثمــرات اإليمــان بالمالئكــة، ثــم وتناولــت معنــى اإليمــان بهــم، والــرد علــى مــن جعــل المال
أن : ذكــرت وجــوب اإليمــان بــاليوم اآلخــر، وداللــة ســورة الزخــرف علــى هــذا اليــوم، فقــد دلــت الــسورة
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ر فيهـا الجنـة ونعيمهـا، والنـار وجحيمهـا، والـشفاعة، وتبـرؤ األصـحاب ِكـالساعة ال تأتي إال بغتـًة، وذُ 
م متحابين في الدنيا واآلخـرة، ومـن ثـم ذكـرُت ثمـرات اإليمـان من بعضهم يوم القيامة إال المتقين فإنه

باليوم اآلخر، ثم تناولت اإليمان بالقدر ووجـوب اإليمـان بـه، وذكـرت مراتـب القـدر ودللـت علـى هـذه 
المراتب من سورة الزخرف، ووضحت أن القـدر ال يحـتج بـه علـى معـصية اهللا تعـالى كمـا دلـت علـى 

مــان بالقــدر، ثــم ذكــرت الــشيطان ووجــوب اإليمــان بوجــوده، وذكــرت ذلــك الــسورة، وبينــت ثمــرات اإلي
  .عداوته لبني آدم، ومن ثم ذكرت بعض الطرق للوقاية من الشيطان

  
  .ثم الخاتمة وذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات، ثم الفهارس العامة للبحث
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                                Abastract 
 
       All perfect praise be to Allah, the Lord of the worlds. May the peace 

and blessings be upon our Prophet Muhammad, upon his household, his 

companions, and upon those following them in goodness until the Day of 

Judgment .The thinker in the autobiography of our Prophet Muhammad 

(peace be upon him) find that the first verses of the holy Quran 

concentrated mainly on the dogma .They also call for al tawheed  

( monotheism) , denying idols and other false gods. Therefore, this research  

highlights the dogmatic matters in Surah Az-Zukhruf and I have called it. 

'The dogmatic matters in Surah Az-Zukhruf.  

    This research includes an introduction, preface, three chapters. Each 

chapter is divided into units and each unit is divided into parts that may be 

divided into points.  

The introduction offers the importance of the issue, the reason behind using 

it ,the curriculum of the study ,the researcher work and  previous studies. 

Regarding the preface ,it includes the importance of the dogma and the 

necessity of caring about it. Then,there is a general definition for Surah Az-

Zukhruf and the most important dogmatic matters in the Surah. 

     Chapter one includes matters which relate to theology in Surah Az-

Zukhruf. One of these matthers is al tawheed (monotheism) which is 

defined through its divisions and features of altawheed in the light of  

Surah Az-Zukhruf. Firstly, I mentioned the features of monotheism and 

these of theology monotheism as well . Secondly, there is a reference to the 

names `and descriptions in the surah through its study  showing its 

meanings . Then, I stated that Allah –the greatest is perfect and out of any 

shortage. Thirdly , there is also a reference to obstacles of  monotheism as 

they are referred to in the surah as follows : atheism , corruption , 

oppression and magic .Fourthly , the dogma of faith and purification 

through showing its importance in the light of the surah is also stated . 

      Chapter two includes two matters which deal with prophecies in the 

surah , a definition to 'the prophet', 'the messenger' and the difference 

between them and an explanation for the obligation of faith towards 

messengers and showing that they are conserved by Allah , and they are 

men not women  even  there is an illustration showing extent of humanity 

need towards prophets , messengers and their roles. Certain messengers in 

the surah such as  Mousa and Jesus were also mentioned ,in this chapter , 

the dogma of El-Suna and Al-Jama group in the Quran is shown , and 

Allah's speech is not created , even a reply against those who objected this 

belief. Moreover , there is a reference to the disagreement of Alketad nation 

(Jews and christs) about Jesus (peace be upon him ) and  a reply against 

Alnasara (christs)who pretended Christ's  theohogy (as a god ) . Later, there 

is also a reply against Arab atheists who objected Allah about his choice of 

Muhammed (peace be upon him).  
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       Chapter three discusses the dogmatic matters in the Surah that has to 

do with theology. for inistance,the angels in which the belief in them is a 

major aspect in the aspects of faith. also ,there is a definition of angels, a 

reply for those who claim the angels are females besides the upshot behind 

the belief in angels in addition to the obligation in the belief in the day of 

judgment and the indications of the surah on this. 

It shows that  the day of judgment comes unexpectedly. It also includes the 

paradise with its enjoyment the hell with its punishment , and the 

intercession. It draws a picture for friends who deny each other except 

believers who love each other in life and after death then , the upshot in the 

belief in the day of judgment ..After that the obligation of the belief in 

destiny with its steps that are clarified by examples from the surah  

showing that the destiny mustn't be encounted by sin . also , the upshot in 

the belief in destiny . Finally , it mentions the devil, the obligation in the 

belief in its presence mentioning it as an enemy for humans offering some 

ways to protect ourselves from the devil.  

       In the end , I mentioned some results , recommendations and a general 

preface. 

  


