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 اإلهداء

 

 اإلهداء
ّإل ّالقلىب ودوائها وعافيت ألابدان وشفائها ى طب 

 محمد 

  . بسمت الحياة وسز الىجىد. إلى مالكي في الحياة

ّإلى من كان دعاؤها سز هجاحي وحنانها بلسم جزاحي 

ّإلى من علمخني العطاء بدون اهخظار

 أمي الحبيبة

ت أهامله ليقدم لي لحظت سعادة
 
ّإلى من كل

  ليمهد لي طزيق العلمإلى من حصد ألاشىاك عن دربي 

ّإلى القلب الكبير

 أبي الحبيب

ّحي وإصزارّيزّ وبهم أسخمد عّ  إلى من هم أقزب إلي  من روحي

 أشقائي وشقيقاتي

ّ. ًنابيع الصدق الصافي.ألاخىاث اللىاحي لم جلدهن أمي إلى

 صديقاتي

 وبمحمد 
ً
 وباإلسالم دًنا

ً
ّ إلى كل من رض ي باهلل ربا

ً
 ورسىل

ً
ّهبيا

ّهذا أهدي بحثي 

 



 

 ب

 

 وتقدورىذكر

 شكر وتقدير
علػى مػا فيػو مػف  ػعؼ ، العمػؿ أف كفقنػ  إلناػاز ىػذا، كىك للحمد أىؿ، أحمد ا تعالى

ف ، كمٌنتػو علػ  فمػا اػاف فيػو مػف صػكاب كتفػديد فيػك محػض ف ػلو ، كقصػر النظػر، البشر كا 
كال عدمت أخػان ناصػحان كقػؼ علػى شػ ذ مػف ذلػؾ فنبينػ  ، اانت األخرل فمف نفف  كأفتغفر ا

 .يو مشاكران مأاكران إل

فػػننن  أتقػػدـ بالشػػار الازيػػؿ إلػػى  ؛[ٕ]الزمػػر: ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ﴿: كانطبلقػػان مػػف قكلػػو 
علػى مػا أكالنػ  ، شيخ  كمعلم  كمشرف  صػاحب الف ػيلة األفػتاذ الػداتكر/ اػابر زايػد الفػميرم

، قٌيمػػةكافػػتدراااتو ال، كمبلحظاتػػو النافعػػة، كقػػد أفػػدت مػػف تكايياتػػو الاريمػػة، بػػو مػػف رعايػػة فػػابغة
فالشار لو مكصكؿ غير ، األمر الذم ااف لو أابر األثر على ىذه الرفالة كخركايا بيذه الصكرة

كبػٌكأه مػف الانػة ، كنٌ ر منػو كايػان ، كازاه ا عن  خيران ، كالتقدير لو ممدكد غير ماذكذ، مقطكع
 .غرفان 

كالػداتكر/ ، لعمصػ أحمػد اػابر االػداتكر/ ، اما أتقدـ بالشػار كالتقػدير ألفػتاذٌم الاػريميف
لتف ليما بقىبػكؿ مناقشػة ىػذه الرفػالة كعلػى مػا بػذاله  –حفظيما ا  – فيؼ الديف يكفؼ خشاف

ٌلة  .فازاىما ا خيران  ؛مف ايد ف  قراذتيا كتصكيبيا كتنقيحيا لتخرج بأبيى حي

بل لػػػ  اللٌػػػذيف ذلٌػػػ، كالشػػػار الػػػو كالعرفػػػاف كالتقػػػدير إلػػػى كالػػػدٌم الحبيبىػػػيف العزيػػػزيف الغػػػالييف
تف ػلو لأشػار كالػدم الغػال   ؛كغمرانػ  بحبيمػا، كااتنفػان  بعطفيمػا، الصعاب كىٌيئػا لػ  األفػباب

تف ػػليا بمرااعػػة الرفػػالة لكأشػػار كالػػدت  الحبيبػػة ، بترامػػة ملخػػص الرفػػالة إلػػى اللغػػة اإلناليزيػػة
أف يرفػ  درااتيمػػا ك ، كتصػكيبيا كتػدقيقيا ليغكيػان؛ فػػاى تعػالى أفػأؿ أف يرحميمػا امػػا ربيػان  صػغيران 

 .كيازييما عن  خير ما ازل كاًلدىيف عف كلدىما، ف  الدنيا كاآلخرة

ف ، بنشػػارة أك عبػارة أك معلكمػػة، كالشػار مكصػكؿ إلػػى اػؿ مػػف فػاعدن  فػ  ىػػذا البحػث كا 
فػػننن  أشػػار األختػػيف العزيػػزتيف/ رنػػا أبػػك حبيػػب  –كاليػػـ أىػػؿه لػػذلؾ  –انػػتي أخػػص أحػػدان بػػذار 
رشػػاداتيما العلميػػة الطيبػػة طيلػػة فتػػرة الاتابػػة كميفػػر أبػػك عمػػرة علػػى ، ايػػدىما المتكاصػػؿ معػػ  كا 

  .فازاىما رب  خيران 

الػذم أفػادن  بتكايياتػو الاريمػة فػ  عػدد مػف ، اما أشار شيخ  األفتاذ/ عائد أبك غليػكف
 .فبارؾ ا لو ف  علمو كعملو كنفعنا بو ؛المفائؿ الت  أشالت عل ٌ 



 

 ج

 

 وتقدورىذكر

اللػػػكات  دعمننػػػ  بالػػػدعاذ ، كر إلػػػى اميػػ  صػػػديقات  كرفيقػػػات دربػػ الشػػػار بباقػػػة مػػف الزىػػػ ؿي كأًصػػ
 .أف يامعن  بيف على منابر مف نكر يـك القيامة كالتحفيز فأفألو 

ممثلة ف  ، كال يفكتن  ف  ىذه المقاـ أف أتقدـ بالشار للصرح الشامخ الاامعة اإلفبلمية
كقفـ الدرافات ، المذاىب المعاصرةكقفـ العقيدة ك ، الية أصكؿ الديف كأع اذ ىيئتيا التدريفية

، فازل ا الامي  خير الازاذ، على ما يقدمكنو مف خدمة كرعاية للعلـ كأىلو كطلبتو، العليا
كياعلو ، كأفألو اٌؿ ف  عبله أف يتقبؿ ىذا العمؿ خالصان لكايو، كأازؿ ليـ ف  الداريف العطاذ

 .رب العالميف مكابان للفكز بر اه كعفكه كآخر دعكانا أف الحمد 
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 المقدمظ

 المقدمة
مؿذ الفمكات كاألرض ، أحمده تعالى حمدان اثيران طيبان مباراان فيو، الحمد  رب العالميف

، كقدر فيدل، خلؽ ففكل، كأثن  عليو الخير الو، كمؿذ ما بينيما كمؿذ ما شاذ مف ش ذ بعد
اره ف  مؤل ذاره ف  مؤل خير مف كمف ذ، كمف شاره زاده، كمف افتيداه ىداه، مف طلبو أعطاه

حمدان يليؽ بابلؿ ، كلو الحمد بعد الر ا، كلو الحمد إذا ر  ، فلو الحمد حتى ير ى، ملئو
 كايو كعظيـ فلطانو.

كأشيد أف محمدان عبده كرفكلو الداع  إلى ، كأشيد أف ال إلو إال ا كحده ال شريؾ لو
كعلى آلو كصحبو المقتفيف فنتو إلى يـك  ، نوالمنذر مف فخطو كنيرا، المبشر بانانو، ر كانو
 :أما بعد، الديف

فقد رفـ اإلفبلـ لئلنفاف منيج حياتو الذم ي مف بو الفعادة كالخير الو ف  الحياة 
ليتعمؽ اليقيف ف  الكاداف  ؛كمنيج اإلفبلـ يقكـ على أفاس متيف كبأفلكب حايـ، الدنيا كاآلخرة

 .بلـ أف ياكف المفلـ را يان باؿ ما قفمو ا تعالى لوكمف منيج اإلف، كيترفخ ف  األعماؽ

كعػػف الاػػكف كالكاػػكد كالحيػػاة مػػف أكؿ أفػػباب نففػػو ك إف شػػعكر المفػػلـ بالر ػػا عػػف خالقػػو 
فر اه عف نففو يعن  أنو ذك خلؽ عظيـ كماانة مرمكقػة  ؛الفاينة النففية الت  ى  فر الفعادة

 ڃ ڄ ڄ ڄ ﴿ :قاؿ تعالى ؛كتقديفوربو  ةعبادلـ يخلؽ عبثان إنما خلؽ لفيك ، ف  الاكف

 .[ٔٓ ]الذاريات: ﴾ڃ ڃ

ربو كخالقو كيؤمف بو حؽ اإليماف كيؤمف بامالو كاكد كر اه عف ربو كخالقو بأف يعتقد ب
كىذا االعتقاد يبعث ف  نفس المؤمف ، كأنو بيده الخير كىك على اؿ ش ذ قدير، كعدلو كرحمتو

ذاق طعم اإليمان من ) : –ذ ف  حديث رفكؿ ا اما اا، كيذكؽ منو حبلكة اإليماف، الر ا
 .(ُ)(رضي با ربًا وباإلسالم دينًا وبمحمد رسولً 

فقػػػاؿ  ؛كقػػػد أثنػػػى ا علػػػى المػػػؤمنيف فاافػػػأىـ علػػػى إيمػػػانيـ ًر ػػػاهي عػػػنيـ كر ػػػاىـ عنػػػو
باعتقػػػاده أف ىػػػذا الاػػػكف كر ػػػا المػػػؤمف عػػػف الاػػػكف ، [ٖ ]البينػػػة: ﴾ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿:تعػػػالى

 .[َٓ]طو: ﴾مج حج يث ىث مث جث يت ﴿،   ا الذم أتقف اؿ ش ذالففيح ىك مف صن

حينئذو ال نزاع م  النفس كال فخط على األقدار ، فنف تحقؽ للمفلـ ر اه عف اؿ ما فبؽ
ألف الشػاؾ فػ  أمػر ا ال يػذكؽ للفػركر طعمػان كالفػاخط علػى نففػػو  ؛كال شػؾ فػ  أمػر ا كفعلػو

                                                           

ـى اإًليمى  (ُ) بِّا، )صأخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب اإليماف، باب ذىاؽى طىٍع  .(ّْ/حْٖاًف مىٍف رىً ىى ًباللًَّو رى
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 المقدمظ

الفػػرؽ شافػػعان بػػيف المػػؤمف الػػذم ينظػػر بنػػكر ا؛ كىاػػذا ياػػكف ، كربػػو فػػ  غػػـ كحػػزف كاةبػػة دائمػػة
كبيف المرتاب ف  نففو المخاصـ لربو ، [ِِ]الزمر: ﴾ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ :قػػػاؿ تعػػػالى، فننػػػو يعػػػيش فػػػ   ػػػيؽ الصػػػدر كالكحشػػػة ؛المناػػػر آخرتػػػو

 .[ُِٓ:األنعاـ] ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

كيحاكؿ تقديـ ، ا ف  العقيدة اإلفبلميةالر ع ك يعالج مك لكمف ىنا فنف ىذا البحث ااذ 
 :كىما، فدرافة علمية حكؿ ىذا المك كع باعتباريف أفافيي

ابتة باألدلة الشرعية كالرد على مف تأكليا كصرفيا عف ث  صفة  ر اال :أولً 
 فزاغت عف الحؽ عيف بصيرتو فما اىتدل إلى ؛أك فيميا على غير الكاو الذم ينبغ ، حقيقتيا
 .عف عباده ثـ يعرض البحث أفباب كمكان  ر ا ا ، الرشاد

 :أكليما ؛بأمريف ىاٌميف إذ إنو متعلؽ، أعماؿ القلكبر ا عمؿ مف أعظـ كأىـ ال :ثانياً 
خاصة إذا تبيف لنا حدكث خلؿ كا ح ، عبلمة على صحة إيماف العبدفيك  عقيدة الكالذ كالبراذ

مف المشرايف كالمنافقيف كأعداذ  مف الخلؽ حؽالر ا عمف ال يفتف   اليكـ ف  الماتم  المفلـ
 :كاآلخر، ينقض اإليماف بالالية قدك بؿ ، العبد أف ىذا يحدث شرخان ف  عقيدتو كأف يع ى ، الديف

 .الر ا بالق اذ كالقدر كما فيو مف مفائؿ دقيقة تدؿُّ على قكة إيماف العبد أك  عفو

األمكر الدقيقة الت  ال يماف أف مف  الر ا كما يتعلؽ بو مف مفائؿ عقديةإف مك كع 
 كيأت  ىذا البحث امفاىمة، يبينياااف مف ال ركرم أف يفرد ليا بحث  لذا ؛المرذ بدكنيا حياي

" الر ا ف  العقيدة  :كىك بعنكاف، خدمةن لئلفبلـ كالمفلميف، ف  بياف حقيقتو مف الباحثة
 .كالفداد فنفأؿ ا اإلعانة ؛"اإلفبلمية

 .وضوع وأسباب اختيارهأىمية الم :أولً 
كاػاذ أي ػان منفػكبان إلػى ، قػد اػاذ منفػكبان إلػى اف  القرآف الاػريـ كالفػنة النبكيػة الر ا  .ُ

 فااف ىذا البحث الفتي اح المعنى ف  ذلؾ. ؛العبد

لػى مػف كالػرد ع،  صػفة   الر ػا باعتبػارهحػكؿ كا ػح المعػالـ تقديـ تصكر إفبلم   .ِ
 .ئبشاؿ خاط حاكؿ تأكيلو أك فيمو

 باعتبػاره أفافػان لصػحة ىػذا،  كىػك الػكالذ كالبػراذأالبأمر مف أىـ أمكر الػديف  تعلؽ الر ا .ّ
 .اما أنو فبب لتذكؽ حبلكة اإليماف، أالمبد

 .كمىالبةه لر ا ا عنو، الر ا بالق اذ كالقدر عبلمة على قكة إيماف العبد .ْ
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 المقدمظ

 .الدراسات السابقة :ثانياً 
 بحكثإال أنيا تكاد ، مؿ بامي  مفردات ىذا البحثلـ تقؼ الباحثة على اتاب علم  شا

 :منيا، ذات صلة بمك كع البحث

للباحثػة حنػاف أحمػد ، " تففير مك ػكع  " الرضـا في القرآن الكريم :بعنكاف رفالة ماافتير .ُ
كقػػػد اػػػاف مػػػف  ػػػمف ، ـََِٖ -ىػػػػ ُِْٗ، اليػػػة اإليمػػػاف، اامعػػػة اإليمػػػاف، محمػػػد الابلػػػ 

" أن موضــوع الرضــا :يػػا أف يياتػػب فػػ  مك ػػكع الر ػػا قائلػػةتكصػػيات الباحثػػة فػػ  خاتمػػة بحث
 .موضوع عقدي ل ُيكتفى فيو بكتب التفسير فقط "

، صفة الرضا بين اإلثبات والتعطيل وأثر اإليمان بيا فـي حيـاة المسـمم :. بحث محاـ بعنػكافِ
 .الية الشريعة كأصكؿ الديف، اامعة الملؾ خالد، د.فالـ بف محمد القرن 

، اامعػة الملػؾ خالػد، د. فالـ بف محمد القرن ، الرضــا بالقضاء والقدر :ـ بعنكاف. بحث محاّ
 .الية الشريعة كأصكؿ الديف

 وقد تمّيزت ىذه الدراسة عن الدراسات السابقة بما يمي:
امعػػت ىػػذه الدرافػػة مك ػػكع الر ػػا مػػف اميػػ  اكانبػػو العقديػػة كاألخبلقيػػة كاإليمانيػػة كحتػػى  .ُ

 بعض المفائؿ الفقيية.

 ف  ىذا المك كع، كترٌد على شبيات المخالفيف بأفلكب علم . الفلؼير الدرافة منيج تظ .ِ

اعبلقة صفة الر ا ببػاق  صػفات ا تناكلت الدرافة مفاىيـ لـ تيطرؽ مف قبؿ ف  المك كع  .ّ
 العباد. دعن عبلقة الر ا بالكالذ كالبراذك تعالى، 

 .منيج البحث :ثالثاً 
 .(ُ)التحليل  كصف ال المنيج ةالباحث تاعتمد

 .رابعًا: طريقة البحث
فػػػ   لػػيسك ، ذلػػؾ إثػػر اػػؿ آيػػةاعػػؿ  ك ،رقػػـ اآليػػة ك  عػػزك اآليػػات القرآنيػػة بػػذار افػػـ الفػػكرة .ُ

 .﴾ ﴿ف بيذا الشاؿ بك عيا بيف ىبللي ىاكتمييز  الحاشية

                                                           

ىك المنيج الذم يعتمد على درافة الكاق  أك الظاىرة اما تكاد ف  الكاق  كييتـ  :التحميمي المنيج الوصفي  (ُ)
أفافياتو النظرية كممارفتو  العلم البحث  انظر:) بكصفيا كصفان يعبر عنيا تعبيران ايفيان أك تعبيران اميان،

 (.ُّٖ، )صاألكلى الطبعة، دمشؽ/بيركت -دار الفار المعاصر،  رااذ كحيد دكيدرم، العملية
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فػػنف اػػاف الحػػديث فػػ   ؛تخػػريج األحاديػػث النبكيػػة كذلػػؾ بعزكىػػا إلػػى مظانيػػا مػػف اتػػب الفػػنة .ِ
ال عزكتػو إلػى مػف خرٌ ، دىما ااتفيت بعزكه إليػوالصحيحيف أك أح كنقلػتي اػو مػف بقيػة الفػتة كا 

أحد الفتة لػـ أعػزه إلػى غيرىػا إال لغػرض صػحيح كحيث ااف ف  ، حاـ العلماذ عليو إف كياد
كتمييػز الحػديث النبػكم ، لفظػو اػو الصػحة أك ياػكف أقػرب إلػىخرّْ بأف ياكف ف  اتػاب التػـز مي 

 (. )يذا الشاؿ الشريؼ بك عو بيف ىبلليف ب

ذا تصػرفت فيػو بحػذؼ بع ػو ، اؿ ابلـ مك كع بيف عبلمت  تنصيص فيػك منقػكؿ بنصػو .ّ كا 
أمػػػا إذا اػػػاف الاػػػبلـ منقػػػكالن ، بتصػػػرؼ() :أشػػػرت إلػػػى ذلػػػؾ فػػػ  اليػػػامش عقػػػب اإلحالػػػة بلفظػػػة

لػـ أ ػعو ، نحك تقديـ كتأخير كتغيير ف  بعػض العبػارات كالتراايػب، بمعناه أك بتصرؼ اثير
 .انظر() :ثـ صٌدرت اإلحالة بلفظة، التنصيص بيف عبلمت 

افػـ المحقػؽ إف ، افػـ المؤلػؼ، افـ الاتاب :تكثيؽ المعلكمات ف  الحاشية على النحك التال  .ْ
كقػػد  ؛رقػػـ الاػػزذ كالصػػفحة، تػػاريخ النشػػر، رقػػـ الطبعػػة إف كاػػد، بلػػد النشػػر، دار النشػػر، كاػػد

لاتػاب كالبػاب كرقػـ الاػزذ كالصػفحة كااتفيت بذار ا، افتثنيت مف ذلؾ اتب تخريج األحاديث
إذ إنػو أدعػى للك ػكح كأبعػد  ؛كأٌخرت تكثيقيػا اػامبلن إلػى فيػرس المصػادر كالمرااػ ، كالحديث

 .عف اإلطالة

إنمػػػا خٌراػػػػتي اػػػػؿ حػػػػديث فػػػػ  ، التزمػػػت بعػػػػدـ اإلحالػػػػة فػػػػ  حػػػاؿ تاػػػػرار االفتشػػػػياد بالحػػػػديث .ٓ
 مك عو.

 اختصػػار التكثيػػؽ بػػذار افػػـ الاتػػاب تـفننػػو يػػ ؛إذا تاػػرر االقتبػػاس مػػف المراػػ  أاثػػر مػػف مػػرة .ٔ
 .لصفحةكرقـ ا

يػـك ، فػـ المكقػ ياكف التكثيػؽ بػذار ا، اإلنترنت()حيف االقتباس مف مكاق  الشباة العنابكتية  .ٕ
 .كتاريخ االقتباس

نمػا ترامػت ألاثػرىـ .ٖ  ؛أمػا الصػحابة فعػدكؿ ثقػات، لـ ألتـز بترامة امي  األعبلـ المذاكريف كا 
 .لذا لـ أتراـ ألم صحاب 

 .قمت بشرح ما رأيت الحااة إلى شرحو مف األلفاظ الغريبة .ٗ

، فيرس اآلثػار، فيرس األحاديث، فيرس اآليات القرآنية :ذيلت البحث بفيارس تك يحية ى  .َُ
 .فيرس المك كعات، فيرس المصادر كالمراا ، فيرس األعبلـ المتراـ ليـ
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 .خطة البحث :خامساً 

 .كخاتمة، كفصليف، يدكتمي، تشتمؿ خطة البحث على مقدمة
، كمػػنيج الباحثػػة فيػػو، كالدرافػػات الفػػابقة، ؿ علػػى أىميػػة البحػػث كأفػػباب اختيػػارهتشػػتم :المقدمــة

 .كخطة البحث، كطريقة البحث

 .التمهيد
 :كفيو مبحثاف

 .مفيوم الرضا :المبحث األول

 :كفيو مطلباف

 .الر ا لغة :المطلب األكؿ

 .الر ا اصطبلحان  :الطلب الثان 
 .نظائر كممة الرضا في القرآن والسنة :يالمبحث الثان

 

 . رضا اهلل :الفصل األول

 :كفيو أربعة مباحث
 صفة الرضا واألدلة عمى إثباتيا. :المبحث األول

  :كفيو خمفة مطالب

 .األدلة مف القرآف الاريـ على صفة الر ا :المطلب األكؿ

 .األدلة مف الفنة النبكية على صفة الر ا :المطلب الثان 

 .األدلة مف اإلامػاع على صفة الر ا :لب الثالثالمط

 .داللة العقػػؿ على صفة الر ا :المطلب الراب 

 .داللة الفطرة على صفة الر ا :المطلب الخامس

 

 .مذىب السمف في إثبات صفة الرضـــا :المبحث الثاني

 :كفيو مطلباف
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 .اعتقاد الفلؼ ف  صفة الر ػا   :المطلب األكؿ

 .عبلقة صفة الر ػػا ببعض صفات ا  :المطلب الثان 

 .مذاىب المخالفين في صفة الرضـا والرد عمييم :المبحث الثالث

 :كفيو خمفة مطالب

 .مذىب المعتزلة ف  صفة الر ا :المطلب األكؿ

 .مذىب األشاعرة ف  صفة الر ا :المطلب الثان 

 .مذىب الماتكريدية ف  صفة الر ا :المطلب الثالث

 .مذىب الشيعة اإلمامية ف  صفة الر ا : المطلب الراب

 .صفة الر ا كالرد علييـنف  شبيات المخالفيف ف   :المطلب الخامس

 

 .أسبابو وموانعو ..رضـا ا  :المبحث الرابع

 :كفيو مطلباف

 .العباد عف  ا ر ا أفباب :األكؿ المطلب

 .عف العباد مكان  ر ا ا  :المطلب الثان 

 

 .رضا العباد وعالقته مبسائل االعتقاد :الفصل الثاني

  :أربعة مباحث ك فيو

 .. حقيقتو وفضمو ومنزلتو.رضا العباد :المبحث األول

 :كفيو ثبلثة مطالب

 .الر ا حقيقة :المطلب األكؿ

 . االر  ف ؿ :المطلب الثان 

 .منزلة الرا   :المطلب الثالث
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 .درالرضا وعالقتو بمسائل القضاء والق :المبحث الثاني

 :كفيو مطلباف

 .مذىب الفلؼ ف  الر ا بالق اذ كالقدر :المطلب األكؿ

 .مذاىب المخالفيف ف  الر ا بالق اذ كالقدر :المطلب الثان 
 

 .البراءولء و الرضا وعالقتو بمسائل ال :المبحث الثالث

 :كفيو مطلباف

 .الر ا كعبلقتو بمفائؿ الكالذ :المطلب األكؿ

 .قتو بمفائؿ البراذالر ا كعبل :المطلب الثان 
 

 .ثمرات الرضا اليانعة :المبحث الرابع
 

كأىػـ التكصػيات التػ  ، إلييػا الباحثػة مػف خػبلؿ ىػذه الدرافػة خلصػتكفييػا النتػائج التػ   :الخاتمة
 .تخدـ غرض البحث

 

 :الفهارس العامت

 .فيرس اآليات القرآنية

 .فيرس األحاديث النبكية

 .فيرس اآلثار

 .ليـ فيرس األعبلـ المتراـ

 .صادر كالمراا مفيرس ال

 .فيرس المك كعات
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 التمهيد
 التمييد

 وفيو مبحثان:

 المبحث األول: مفيوم الرضا. 

 المبحث الثاني: نظائر كممة الرضا في القرآن والسنة. 
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 .االرض مفيوم :المبحث األول

 .الرضا لغة :المطمب األول
الاراىية للش ذ  :كالفخط، فخطكىك  د ال، مصدر ر   ير ى، مقصكر :الر ا
 .(1)كالر ا مف صفات القلب كالذات كمف صفات األفعاؿ، كعدـ الر ا بو

كالر ا مت مفه ، فيك مٍر  ّّ كمىٍر ك، كر ٍيتي الش ذى ارت يتيو، كر   عنو كعليو
 حمبلن للش ذ على نقي و.، كييعٌدل بو على، معنى الحب كاإلقباؿ
ً ػػػ ى عػػػنيـ أنففػػػيـ، [ُُٗائػػػدة:] الم ﴾مت ىت يت جث مث﴿كفػػػ  التنزيػػػؿ  كر ػػػ  ، كمعنػػػاه رى

 .كر كا عف ربيـ كعما اازاىـ بو، أفعاليـ
أر اه بعد  :اهكقيؿ تر ٌ ، أم طلب ر اه :عاس ترٌ اه، كأر اه أعطاه ما ير ى بو

 .ايد

  :قاؿ الشاعر

 قم  مَ اىا ول تَ ضّ رَ .. ول تَ .قت فطمّ بَ غضِ ز إذا العجو 

، كالرّْ كاف بالافر، رّْ اذ إذا ااف بمعنى المرا اةكييمٌد ال، كالمر اة مثلو مصدر
 كمنو قكؿ الشاعر:،  اةري  مف قكـو  فيك راضو ، كالرُّ كاف بال ـ لغة قيس كتميـ بمعنى الر ا

 .. لعمر ا أعجبني رضاىا.بنو قشير إذا رضيت عميّ 

 ة في صفاىا.. ول تمضي األسنّ .ول تنبو سيوف بني قشير

لما ااف ر يت  د ك ، عليو تٍ تو كأقبلى عنو أحبٌ  تٍ ألنو إذا ر يى  ؛بعلى فقد عٌدل الر ا
ذلؾ افتعمؿ لف ؛للش ذ على نقي و اما يحمؿ على نظيره حمبلن ، ت بعلىل ر يى عدٌ ، فخطت

كقالكا عيشة را ية على النفب أم ذات  :قاؿ فيبكيو، المر  ٌ  :  كالرٌ ، على بمعنى عف
 .(ِ)ر ا

                                                           

محمكد محمد الطناح ، -( انظر: النياية ف  غريب الحديث كاألثر، ابف األثير، تحقيؽ طاىر أحمد الزاكلُ)
 .(ِِّ/ِ)ـ، ُٕٗٗ-ىػُّٗٗ بيركت –الماتبة العلمية 

-ِّّ/ُْىػ، ) ُُْْبيركت، الطبعة الثالثة،  -، دار صادرلفاف العرب، ابف منظكر األنصارم انظر: (ِ)
بيركت،  -(، مختار الصحاح، محمد بف أب  بار الرازم، تحقيؽ: يكفؼ الشيخ محمد، الماتبة العصرية ِّْ

(، المصباح المنير ف  غريب الشرح الابير، الحمكم، الماتبة ُِْ/ُـ، )ُٗٗٗ -ىػ َُِْالطبعة الخامفة، 
بيدم، تحقيؽ: مامكعة مف المحققيف، دار ِِٗ/ُ)بيركت،  –العلمية  (، تاج العركس مف اكاىر القامكس، الزَّ

 (.َُٔ-ُٔٓ/ّٖاليداية، )
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 .الرضا اصطالحاً  :المطمب الثاني

 : معنى الرضا في حق ا سبحانو وتعالى .أولً 

، صفتو فر ا ا  ؛عف الر ا ف  حؽ العبد  تعريؼ الر ا ف  حٌؽ ا يختلؼ 
 .كاإليماف بر ا ا كااب على ما يليؽ بو ، كايفيتو مايكلة، كمعنى ر اه معلكـ

ف   (ُ)الطبرم كف  ىذا يقكؿ اإلماـ، ف  معنى الر ا مف ا  كقد اختلؼ العلماذ
القبكؿ لو ، منو بالش ذ الر ا :فقال بعضيم، مف ا  االر  كاختلؼ ف  معنى" :تففيره

ككاصؼه اإليمافى ، كمثفو على المؤمف باإليماف، كميزىٌؾ لو، فيك قابؿ اإليماف :قالكا .كالمدح كالثناذ
 .بأنو نكر كىيدنل كفٍصؿ
كىك صفة ، خبلؼ الفخط ىك، مفيـكمعنى ،  " مف االر ا  معنى" :وقال آخرون

 ؛كليس ذلؾ بالمدح، " الذم ىك خبلؼ الفخطالر ا  " :مف صفاتو على ما يعقؿ مف معان 
نما يثنى كيمدح ما قد ريً  ، ألف المدح كالثناذ قكؿه  كالمدح  كالثناذ، فالر ا معننى :قالكا ؛كا 

 .(ِ)"  معننى ليس بو
كميما تخيؿ العبد مف معان  العظمة فا  ،عظيـ كالصحيح القكؿ الثان ؛ ألف ا 

أعظـ  فصفاتو ، كلك تخيؿ اإلنفاف عظمة صفات ا، كاذلؾ صفتو، أعظـ مما قد ييتخيؿ
فلو الاماؿ المطلؽ كصفاتو اماؿ مطلؽ ، ًمٌما قد ييتخيؿ كاماليا أابر مما قد يتخيؿ مف الاماؿ


 (ّ). 

 
 

                                                           

: ىك أبك اعفر محمد بف ارير بف يزيد بف خالد الطبرم، صاحب التففير الابير كالتاريخ ابن جرير الطبري( ُ)
كالفقو كالتاريخ كغير ذلؾ، كلو مصنفات مليحة ف  فنكف الشيير، ااف إمامان ف  فنكف اثيرة منيا التففير كالحديث 

عديدة تدؿ على فعة علمو كغزارة ف لو، كااف مف األئمة الماتيديف، لـ يقلد أحدان، كااف ثقة ف  نقلو، كتاريخو 
)انظر: كفيات األعياف، ابف خلااف،  ػ.ىَُّ، كتكف  فنة ػىِِْأصح التكاريخ كأثبتيا، كاانت كالدتو فنة 

الزرال ، (، األعبلـ، ُِٗ-ُُٗ/ْـ، )ُُٕٗبيركت، الطبعة األكلى،  -إحفاف عباس، دار صادر  تحقيؽ:
 .(ُْْص)ـ، ََِِدار العلـ للمبلييف، الطبعة الخامفة عشر، 

الطبعة  ( اام  البياف ف  تأكيؿ القرآف، محمد بف ارير الطبرم، تحقيؽ: أحمد محمد شاار، مؤففة الرفالة،ِ)
 .(ُْٓ/َُـ، )َََِ -ىػ  َُِْاألكلى، 

 (.ٔص)صفة الر ا بيف اإلثبات كالتعطيؿ كأثر اإليماف بيا ف  حياة المفلـ، د: فالـ القرن ،  (ّ)
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 نو أاْعتقد  من تصور َشْيئاً ، يتصورىا الَعْبد َحِقيَقة الرب َل "  :(ُ)قاؿ ابف تيمية 
 .(ِ)"  َحِقيَقة الرب َفا ِبِخاَلف َذِلك

، كاإليماف بر ا ا كااب بما يليؽ با ، كمعنى الر ا معلكـ لاف ايفيتو مايكلة
على الحقيقة دكف  نثبتيا على مراده ، معلكـ معناىا فالر ا صفتو ، كالفؤاؿ عنو بدعة

 .ف تاييؼ أك تمثيؿتحريؼ أ
ف األخبار ف  صفات ا مكافقة لاتاب ا تعالى نقليا الخلؼ عف إ ": (ّ) قاؿ ابف خزيمة

بعد قرف مف لدف الصحابة كالتابعيف إلى عصرنا ىذا على فبيؿ الصفات  تعالى  الفلؼ قرنان 
عف اتابو م   فكؿ كالمعرفة كاإليماف بو كالتفليـ لما أخبر ا تعالى ف  تنزيلو كنبيو الر 

 .(ْ)"ااتناب التأكيؿ كالاحكد كترؾ التمثيؿ كالتاييؼ

 ثانيًا: معنى الرضا في حّق العبد.

 :نذار منيا ما يل  ؛أقكاؿ اثيرةااذ ف  تعريؼ ر ا العبد 
 .(ٓ)"الر ا ارتفاع الازع ف  أم حاـ ااف"   .ُ

                                                           

ىك أحمد بف عبد الحليـ بف عبد الفبلـ بف عبد ا بف أب  القافـ الحران  ابف تيمية، الشيخ  ابن تيمية:( ُ)
، كتيمية لقب اده األعلى، كلد بحراف، عاشر ربي  األكؿ العصرالمحدث شيخ اإلفبلـ نادرة اإلماـ العالـ العبلمة 

فنة إحدل كفتيف، ااف اثير البحث ف  فنكف الحامة، آية ف  التففير كاألصكؿ، فصيح اللفاف، أفتى كدٌرس 
كىك دكف العشريف، كبلغت تصانيفو أربعة آالؼ ارافة، طيًلب إلى مصر مف أاؿ فتكل أفتى بيا فقصدىا، 

،  ػىَِٕىػ، كاعتقؿ بيا فنة ُِٕماعة مف أىليا ففاف مدة، ثـ أطلؽ ففافر إلى دمشؽ فنة فتعصب عليو ا
. )انظر: فير أعبلـ النببلذ، الذىب ، تحقيؽ: كتكف  فنة ثماف كعشريف كفب  مائةكمات معتقبلن بقلعة دمشؽ، 

ـ، ُٖٓٗ-ىػَُْٓة، مامكعة مف المحققيف بنشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط، مؤففة الرفالة، الطبعة الثالث
(، الكاف  بالكفيات، صبلح الديف خليؿ بف أيبؾ، تحقيؽ: أحمد األرناؤكط كترا  مصطفى، دار إحياذ َِٗ/ِِ)

 ((.َّ-ِْ/ٕ(، األعبلـ للزرال ، )ٗٔ/ٔـ، )َََِ -ىػَُِْبيركت،  –التراث 

المدينة المنكرة، الطبعة  -عكد ( االفتقامة، ابف تيمية، تحقيؽ: د. محمد رشاد فالـ، اامعة اإلماـ محمد بف فِ)
 (.ُّٕ/ُ)، ػىَُّْاألكلى، 

ىك أبك بار، محمد بف إفحاؽ بف خزيمة الفلم ، إماـ نيفابكر ف  عصره، ااف فقييان ماتيدان،  ابن خزيمة:( ّ)
ىػ(، رحؿ إلى العراؽ كالشاـ كالازيرة كمصر، كلقبو الفبا  ُُّ-ِِّعالمان بالحديث، مكلده ككفاتو بنيفابكر)

ثبات صفة الرب ك صحيح ابف خزيمة. )انظر: َُْنماـ األئمة، تزيد مصنفاتو على ب ، منيا اتاب التكحيد كا 
 (.(ِٗ/ٔ)األعبلـ للزرال ، 

الاكيت، الطبعة األكلى،  –( ذـ التأكيؿ، ابف قدامة المقدف ، تحقيؽ: بدر بف عبد ا البدر، الدار الفلفية ْ)
 (.ُٖص)، ػىَُْٔ

ياؾ نفتعيف، ابف قيـ الاكزية، راا  النفخة ك بط أعبلميا لانة ( مدارج الفالايٓ) ف بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .(ُٖٓ/ِ)بيركت، الطبعة األكلى،  –مف العلماذ بنشراؼ الناشر، دار الاتب العلمية 
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 .(ُ)"رف  االختيار" الر ا  :كقيؿ  .ِ
 .(ِ)" حت ماارم األحااـفاكف القلب ت" الر ا  :كقيؿ  .ّ
لىى اٍلعىٍبد" ا :كقاؿ بع يـ  .ْ ا ييٍاًريًو عى لىى اً ًفيمى ًؼ عى ا تىٍرؾي اٍلًخبلى  .(ّ)"  لرّْ ى
 .(ْ)"  فركر القلب ًبميرّْ الق اذ الر ا"  :كقيؿ  .ٓ
اًلوً "  :كقيؿ  .ٔ ؼى حى ا الى يىتىمىنَّى ًخبلى  .(ٓ)"  الرّْ ى
ا"  :كقيؿ  .ٕ  .(ٔ)"  اىاـ بالفرحاٍفًتٍقبىاؿ اأٍلىحٍ  الرّْ ى
ا نظري "  :كقيؿ  .ٖ ؿ ؛اٍلقلب ًإلىى قديـ اٍخًتيىار ا لٍلعىبد الرّْ ى  .(ٕ)"  فىًننَّوي اٍختىار لىوي اأٍلىٍف ى
، كمعطيان  كالر ا عنو قافمان ، كمختاران  الر ا بو مدبران "  :كلما فيًئؿ أحدىـ عف الر ا قاؿ .ٗ

 .(ٖ) " كربان  كالر ا لو إليان 
 .(ٗ)"  كلـ يتأفؼ علييا، لـ يندـ على ما فات مف الدنيامف "  :آخر قاؿك  .َُ
، كفركر القلب بمر الق اذ، ترؾ االختيار :معنى الر ا فيو ثبلثة أقكاؿ"  :كقاؿ بع يـ .ُُ

فقاط التدبير مف النفس حتى يحاـ ليا عليي  .(َُ)ا " كا 
قكاؿ كمما فبؽ مف ىذه األ، تبعان لمعناه ف  اللغة مف العبد كنخلص إلى تعريؼ الر ا

والقناعة بما ، وحمده عمى ما قضاه، الرضا ىو سكون القمب وتسميمو بأمر ا :فنقكؿ ؛اميعان 
، والتوكل عميو في جميع أحوالو، وترك الجزع والسخط عمى ما قّدر وَحَكم، قسم قّل أو كثر

 .لحكمة ل يعمميا إل ىو  ؛واليقين بأن ا تعالى ل يختار إل الخير لعباده
                                                           

 .المصدر الفابؽ نففو (ُ)

مصر، الطبعة الثانية،  –غذاذ األلباب ف  شرح منظكمة اآلداب، شمس الديف الففارين ، مؤففة قرطبة  (ِ)
 (.ُّٓ/ِ)ـ، ُّٗٗىػ/ ُُْْ

ٍكًاردم الخرافان ، أبك بار البييق ، حققو كراا   (ّ) ٍفرى شعب اإليماف، أحمد بف الحفيف بف عل  بف مكفى الخي
أشرؼ على تحقيقو كتخريج أحاديثو: مختار أحمد  نصكصو كخرج أحاديثو: الداتكر عبد العل  عبد الحميد حامد،

الرياض بالتعاكف م  الدار الفلفية ببكمبام  -اليند، ماتبة الرشد  –احب الدار الفلفية ببكمبام الندكم، ص
 .(ّّٗ/ُ)، ـََِّ -ىػ  ُِّْباليند، الطبعة األكلى، 

-( التعريفات، عل  بف محمد الاراان ، حققو ك بطو كصححو اماعة مف العلماذ، دار الاتب العلمية ْ)
 (.ُُُص)ـ، ُّٖٗ -ػ ىَُّْبعة األكلى بيركت، الط

بكمبام، الطبعة  –( الر ا عف ا بق ائو، ابف أب  الدنيا، تحقيؽ:  ياذ الحفف الفلف ، الدار الفلفية ٓ)
 (.ٖٓص)، ػىَُُْاألكلى، 

 .(َُِبيركت، )ص –التعرؼ لمذىب أىؿ التصكؼ، أبك بار الابلباذم، دار الاتب العلمية  (ٔ)

 .المصدر الفابؽ نففو (ٕ)

 (.ّٔٗ/ُ)اإليماف، شعب  (ٖ)
 (.ّٕٗ/ُ)( المصدر الفابؽ، ٗ)

 (.ّٔٗ/ُ)( المصدر الفابؽ، َُ)
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 .(ٕ)كممة الرضا في القرآن والسنة (ٔ)رنظائ :الثاني المبحث
الاريـ كردت المة الر ا بألفاظ متعددة تحمؿ نفس المعنى أك قريب منو ف  القرآف 

 :نذار منيا ما يل ، النبكية كالفنة

 .الركون .ٔ
، أم ماؿ إليو كفاف، اكنان كري  انان ف ري ف كيراً ف يراى كراى ، إلى الش ذ فى اى رى  :الراكف لغة

  .(ّ)بالحب لىوي كاإلنصات ًإلىٍيًو كنقي و النفكر عىنوي  إليوالٌفايكف كف للش ذ كالرا

 .[ُُّ] ىكد: ﴾ ڱ ڱ ڱ ڳ ڱ ڳ ڳ﴿ :اما ف  قكلو تعالى

كال تميلكا أييا الناس إلى قكؿ ىؤالذ الذيف " :في تفسير اآلية الطبري اإلمام يقول 
 .(ْ)"فتقبلكا منيـ كتر كا أعماليـ، افركا با

                                                           

ام  نظير، كىك المماثؿ كالشبيو، يقاؿ: فبلف نظير فبلف إذا ااف مثلو كشبييو، قاؿ ابف النظائر لغة: ( ُ)
لى نىًظيًرًه اانا فك  ابف ، )معاـ مقاييس اللغة ". اذن فارس:" ىذا نظيري ىذا، مف ىذا القياس؛ أم إنَّو إذا نيًظرى إليو كا 

 .((ْْْ/ٓ)ـ، ُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗطبعة  فارس، تحقيؽ: عبد الفبلـ محمد ىاركف، دار الفار،
المفصؿ "،  يقـك بيا عشريف فكرة مف " لقد عرفت النظائر الت  ااف رفكؿ ا ومن ذلك قول ابن مسعود: 

المتماثلة ف  عدد اآلم،  كعظة أك الحاـ أك القصص، القاؿ ابف حار: " يريد الفكر المتماثلة ف  المعان  االم
المراد أنيا متفاكية ف  العٌد، حتى اعتبرتيا فلـ  لما فيظير عند تعيينيا "، قاؿ المحب الطبرم: " انت أظف أف

-ِٖٓص)/ ِ)انظر: فتح البارم شرح صحيح البخارم، ابف حار العفقبلن ، )ج ."أاد فييا شيئنا متفاكينا
 –اتبو كأبكابو كأحاديثو: محمد فؤاد عبد الباق ، تصحيح: محب الديف الخطيب، دار المعرفة ، رقـ ((ِٗٓ

 .ـ(ُّٕٗبيركت، 
لعؿ التعريؼ االصطبلح  األقرب إلى التعريؼ اللغكم ىك الذم عرفو شيخ اإلفبلـ ابف تيمية اصطالحًا: 

"  شتركة والنظائر في األسماء المتواطئةفي األسماء الم الوجوه"  مك حان الفرؽ بيف الكاكه كالنظائر ؛ فقاؿ:
النظائر المفظ الذي اتفق معناه في الموضعين وأكثر، ، كقاؿ ف  مك   آخر " ((ِٕٔ/ُّ))مامكع الفتاكل 

مامكع الفتاكل، ابف تيمية، تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قافـ، مام  "، ) والوجوه: الذي اختمف معناه
 .((ِّْ/ُٕ)ـ، ُٓٗٗ-ىػُُْٔيؼ، المدينة النبكية، الملؾ فيد لطباعة المصحؼ الشر 

ذىب إليو الزركشي فقال: " فالوجوه المفظ المشترك الذي يستعمل في عدة معان كمفظ األمة والنظائر  وىذا ما
الطبعة األكلى،  تحقيؽ: محمد أبك الف ؿ إبراىيـ، )البرىاف ف  علـك القرآف، الزراش ،كاأللفاظ المتواطئة "، 

 .((َُِ/ُ)ـ، دار إحياذ الاتب العربية عيفى الباب  الحلب  كشراائو، ُٕٓٗ -ىػ  ُّٕٔ
 .(ٓ-ْانظر : صفة الر ا بيف اإلثبات كالتعطيؿ ، )ص (ِ)

، الفركؽ اللغكية، أبك ىبلؿ العفارم، تحقيؽ: (ُٖٓ/ُّ)، لفاف العرب (ُِٖ/ُ)( انظر: مختار الصحاح ّ)
 (.ُِٔ/ِ)، النياية ف  غريب الحديث كاألثر، (َُّ/ُ)القاىرة،  -محمد إبراىيـ فليـ، دار العلـ كالثقافة 

 (.ََٓ/ُٓ)( اام  البياف، ْ)



 

14 

 

 التمكود

 .(ِ)"ال تفتعينكا بالظلمة فتاكنكا اأناـ قد ر يتـ بباق  صنيعيـ"  :(ُ)ابن كثير وقال

 .الُعتبى  .ٕ
، طلبؾ إلى المف ذ الراكع عف إفاذتو :كاالفتعتاب، العيتبى بال ـ بمعنى الر ا

 .افتعتبتو فأعتبن  أم افتر يتو فأر ان  :ييقاؿ، إذا طلب أف يعتب أم ير ى :كافتعتب فبلف

َل َيَتَمن ى َأَحُدُكُم الَمْوَت ِإم ا )أنو قاؿ:  عف النب   لذم ركاه أبك ىريرة ا كف  الحديث
م ا ُمِسيًئا َفَمَعم ُو َيْسَتْعِتبُ ، ُمْحِسًنا َفَمَعم ُو َيْزَدادُ   .أم يرا  عف اإلفاذة كيطلب الر ا، (ّ)(َواِ 

  :حيث يقكؿ ، ـ القيامةلحفاب الافار يك  كمنو ييفيـ كصؼ ا ،   ً رٍ المى  :بٍ كالمعتى 

؛ أم ال ير ػػػػػػكف، كيفيػػػػػػـ مػػػػػػف ىػػػػػػذا أف [ْٖ]النحػػػػػػؿ:﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ﴿
 المؤمف ييفتىعتب، أم ييطلب منو اٍلعيٍتبى، كقاؿ بع يـ:

 (ْ) .. وَصْفُو الُود ُيْعَرُف بالعتابِ .َتَباَدْلَن العتاَب عمى ارتياب

 .الَقَناعة .ٖ
 ى كقنى ، كقناعة إذا ر     قنكعان يقنً ، بالافر  قنً كقد ، الر ا بالقفـبالفتح بمعنى القناعة 

قد  أي ان  إف القنكع :كقاؿ بعض أىؿ العلـ، أقنعو الش ذ أم أر اهك ، إذا فأؿ قنكعان   يقنى  بالفتح
 :الشاعرقاؿ ، لقان  بمعنى الرا  اك ، ياكف بمعنى الر ا

 .. ومنيم شقي بالمعيشة قانع.فمنيم سعيد آخذ بنصيبو

الر ػػا باليفػػير مػػف  :كىػػك مػػف القنػػكع، [ّٔ]الحػػج: ﴾ٴۇ ۈ ۈ﴿: قكلػػو كمنػػو 
 .(ٓ)العطاذ

                                                           

ىك إفماعيؿ بف عمر بف اثير بف  ٌك بف درع القرش  البصركم ثـ الدمشقٌ ، أبك الفداذ، عماد  ابن كثير: (ُ)
ىػ كرحؿ  َٕٔإلى دمشؽ فنة الديف، حافظ مؤرخ فقيو، كلد ف  قرية مف أعماؿ بصرل الشاـ، كانتقؿ م  أخ لو 

ف  طلب العلـ، كتكف  بدمشؽ، كتناقؿ الناس تصانيفو ف  حياتو، مف اتبو البداية كالنياية، كشرح صحيح 
 .((َِّص)البخارم، كتففير القرآف الاريـ كغيرىا اثير، )انظر: األعبلـ للزرال ، 

 -ىػ  َُِْالثانية، دار طيبة، الطبعة  تحقيؽ: فام  بف محمد فبلمة، ( تففير القرآف العظيـ، ابف اثير،ِ)
 (.ّْٓ/ْ)ـ، ُٗٗٗ

 (.ِّٕٓ/حُٖٗ/صُٖ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الٌتمن ، باب ما ييارىه مف الٌتمٌن ، )جّ)

الطبعة  بيركت، -( انظر: معترؾ األقراف ف  إعااز القرآف، ابلؿ الديف الفيكط ، دار الاتب العلمية ْ)
 .(َُْ/ّ)ـ، ُٖٖٗ -ىػ َُْٖاألكلى، 

 .(َٗ/ِِ)، تاج العركس (ِٖٗ/ٖ)، لفاف العرب (ُِٔ/ُ)( انظر: مختار الصحاح ٓ)
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ما ركاه عبد ا بف عمرك ، كمف األحاديث الكاردة ف  بياف ف ؿ الر ا بالقليؿ مف الرزؽ
أم  ،(ُ)(َقْد َأْفَمَح َمْن َأْسَمَم َوُرِزَق َكَفاًفا َوَقن َعُو الم ُو ِبَما آتَاهُ ) :أنو قاؿ بف العاص عف النب  

 .أر اه بما قفـ لو مف الرزؽ
إذا سال العبد عن الشيوات فيو  " :أنو قاؿكقد ركم عف أب  فليماف الداران  المتصكؼ 

كذلؾ أف العبد إنَّما يمنعو مف الر ا كالقناعة  " :معلقان على ىذا القكؿ قاؿ ابف تيمية  ؛"راض
، (ِ)"ا قفـ ا لو مف الرزؽفنذا فبل عف شيكات نففو ر   بم ...طلب نففو لف كؿ شيكاتيا

 .كاالنتياذ عما نيى ا عنو، كىذا معناه الطمأنينة إلى أحااـ ا كأكامره
 ؛كياكز أف ياكف الفائؿ فم  قانعان ، كع كشر الفقر الخ كعني خير الغنى القي  :ؿكف  المثى 
 .(ّ) إلى الر ا فياكف معنى الالمتيف رااعان ، أك اثر كيقبلو كال يرده عطى قؿٌ ألنو ير ى بما يي 

 .الِقَنى .ٗ
، أم صار غنيان ، بكزف ر ا، ىنى قً  -بالافر  -ؿ   الراي كقنً ، بمعنى الر ا :ىنى القً 

اه أك أر اه :اه ا كأقناهقنٌ ، كرا يان  ، أم أعطاه ما يفاف إليو :أعطاه ا كأقناه :كيقاؿ، ر َّ
 .(ْ) كيقاؿ: قنيت بو أم ر يت بو

قػاؿ ، كالػذم ياعػؿ المعطىػى را ػيان بمػا أعطػاه، المعطػ  نػو كمنو ما ف  القرآف الاػريـ أ
كقػػاؿ ، (ٓ)" " أغنػػى كأقنػػى أعطػػى فأر ػػى :قػػاؿ ابػػف عبػػاس ،[ْٖ]الػناـ: ﴾ٿ ٿ ٿ ٺ﴿ :تعػػالى
ا"  :ففياف ًة كىأىٍقنىى ًبالرّْ ى   .(ٔ)"  أىٍغنىى ًباٍلقىنىاعى

َوَمْن َأْعَطى ِماَئًة ِمَن ، َفَقْد َأْعَطى اْلِقَنى َمْن َأْعَطى ِماَئًة ِمَن اْلَبَقرِ "  :تقكؿكذيار عف العرب أنيا 
ْأِن َفَقْد َأْعَطى اْلِغَنى  .(ٕ)"  الض 

                                                           

 .(َُْٓ/حَْْ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب الزااة، باب ف  الافاؼ كالقناعة، )صُ)

 .، بتصرؼ(َٖ/ِ)، االفتقامة (ٖٔٔ/َُ)( مامكع الفتاكل ِ)

، (ُُْ/ْ)، النياية ف  غريب الحديث كاألثر (ِٖٗ/ٖ)، لفاف العرب (ُِٔ/ُ)( انظر: مختار الصحاح ّ)
 (.َٗ/ِِ)تاج العركس 

 (.ّٕٓ/ّٗ)، تاج العركس (َِِ/ُٓ)، لفاف العرب (ُِٔ/ُ)( انظر: مختار الصحاح ْ)
( معالـ التنزيؿ ف  تففير القرآف، أبك محمد الحفيف بف مفعكد البغكم، تحقيؽ: عبد الرزاؽ الميدم، دار ٓ)

 (.ُّٕ/ْ)، ػىَُِْبيركت، الطبعة األكلى،  –رب  إحياذ التراث الع

براىيـ أطفيش، دار الاتب المصرية ٔ) القاىرة  –( الاام  ألحااـ القرآف، القرطب ، تحقيؽ: أحمد البردكن  كا 
، المفردات ف  غريب القرآف، الراغب األصفيان ، تحقيؽ: (ُُٗ/ُٕ)ـ، ُْٔٗ -ىػ ُّْٖالطبعة الثانية، 

 (.ٖٔٔ/ُ)ىػ، ُُِْ -دمشؽ، بيركت، الطبعة األكلى  -، دار القلـ، الدار الشامية صفكاف عدناف الداكدم
 (.ُُْ/ٓ)ىػُُْْ-دمشؽ، بيركت، الطبعة األكلى–( فتح القدير، الشكاان ، دار ابف اثير، دار الالـ الطيبٕ)
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 التمكود

 .الحمد .٘
 .أم ر يتو، بلكتو فحمدتو :يقاؿ، ر الحمد بمعنى الر اذاى كيي 

كيقاؿ: أحمد ، أم مر ٌيػان ، [ٕٗ]اإلفراذ: ﴾ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ :تعالى وكمنو قكل
 .(ُ) أم أر اه لاـ :إلياـ اذا

ف ااف مف أعماؿ القلكب فامالو ىك الحمد"  : قاؿ ابف تيمية  حتى إفٌ ، كالر ا كا 
ت مف يكذلؾ ، كليذا ااذ ف  الاتاب كالفنة حمد ا على اؿ حاؿ ؛بع يـ ففر الحمد بالر ا

 .(ِ)"  الر ا بق ائو

 

 

 
  

                                                           

 ّْٕ/ُكاألثر ، النياية ف  غريب الحديث (ُٕٓ/ّ)، لفاف العرب (ُّْ/ُ)( انظر: الاام  ألحااـ القرآف ُ)

 (.ّْ/َُ)( مامكع الفتاكل، ِ)



 

 

 

 

 

 الفصل األول
  رضـا اهلل 

 الفصل األول: رضـا ا سبحانو وتعالى

 :يو أربعة مباحثكف

 .صفة الرضا واألدلة عمى إثباتيا :المبحث األول

 .مذىب السمف في صفة الرضـــا :المبحث الثاني

 .مذاىب المخالفين في صفة الرضـا والرد عمييم :المبحث الثالث

 .. أسبابو وموانعو.رضـا ا  :المبحث الرابع

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ىالمبحثىاألول
ىإثباتكاصفـظىالرضاىواألدلــظىرلىى

 
 كفيو خمفة مطالب:

 .األدلة مف القرآف الاريـ على صفة الر ا :المطمب األول

 .األدلة مف الفنة النبكية على صفة الر ا :المطمب الثاني

 .األدلة مف اإلامػاع على صفة الر ا :المطمب الثالث

 .داللة العقػػؿ على صفة الر ا :المطمب الرابع

 .ى صفة الر اداللة الفطرة عل :المطمب الخامس
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 وتطالىىدبحانهىاللهىرضـا:ىاألولىالفصل

 المبحث األول: صفـة الرضا واألدلــة عمى إثباتيا

 .األدلة من القرآن الكريم عمى صفة الرضا :المطمب األول
، فقاؿ تعالى مادحان المؤمنيف ؛كصؼ ا نففو بالر ا ف  آيات اثيرة مف اتابو الاريـ

 :ا عنيـبؿ أعظـ مف ذلؾ كىك ر كاف ، مبشران إياىـ بازائو ليـ بالانة

 ىثمث جث يت ىت مت ختحت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئمئ حئ جئ ی ی ی ی ﴿ .ُ

  .[ُُٗ :المائدة] ﴾ مج حج يث

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ﴿ .ِ

  .[ِٕ]التكبة: ﴾     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽﮼ ﮻

إخباره عما ياكف بينو كبيف أكليائو مف تبادؿ  (ر   ا عنيـ كر كا عنو):  فقكلو 
: اما قاؿ  ؛ابر كأعظـ مف اؿ ما بفط علييـ مف النعيـأما ر اه عنيـ فيك أ، الر ا

كفرحو كفعادتو ، كأما ر اىـ عنو فيك ر ا اؿ منيـ بمنزلتو أٌيان اانت(، كر كاف مف ا أابر)
 .(ُ)حتى يظف أنو لـ يؤت أحده خيران مما أكت  كذلؾ ف  الانة ، بيا

كى  أنيـ ف  غاية "  :(ِ)يقكؿ الشنقيط  ؛كعف فائدة اإلخبار بر ا المؤمنيف عف ا
إلى الحد الذم ر كا كتااكز ر اىـ حد النعيـ إلى ، مف الفعادة كالر ى فيما ىـ فيو مف النعيـ

 .(ّ)" الر ى عف المنعـ

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱچ  :قػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػػػػػػػالى .ّ

 ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ

                                                           

( انظر: شرح العقيدة الكافطية، محمد بف خليؿ ىٌراس،  بط نصو كخرَّج أحاديثو: علكم الفقاؼ، دار اليارة ُ)
 (.َُٗص)ىػ، ُُْٓالخبر، الطبعة الثالثة،  –

، مففر مدٌرس مف علماذ : ىك محمد األميف بف محمد المختار بف عبد القادر الاان  الشنقيط الشنقيطي (ِ)
، كافتقر مدرفان ف  المدينة المنكرة ثـ ػىُّٕٔكتعلـ بيا، كحج عاـ  ػىُِّٓشنقيط )مكريتانيا(، كلد فييا فنة 

لو مصنفات عديدة منيا: أ كاذ  ،ػىُّّٗالرياض، كأخيرا ف  الاامعة اإلفبلمية بالمدينة كتكف  بماة فنة 
آليات األفماذ كالصفات، دف  إيياـ اال طراب عف آم الاتاب، آداب  البياف ف  تففير القرآف، منيج كدرافات

 (.(ْٓ/ٔ)البحث كالمناظرة. )انظر: األعبلـ للزرال ، 

 بيركت، –( أ كاذ البياف ف  إي اح القرآف بالقرآف، محمد األميف بف محمد المختار الشنقيط ، دار الفار ّ)
 (.ْٓ/ٗ)ـ، ُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓ
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 وتطالىىدبحانهىاللهىرضـا:ىاألولىالفصل

 ڌ ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

  .[ِِ:الماادلة]  چ ڈ ڈ ڎ ڎ
كىك أنو لما ، بدي  فره  (ر   ا عنيـ كر كا عنو)ف  قكلو "  : قاؿ ابف اثير

كأر اىـ عنو بما أعطاىـ مف ، فخطكا على القرائب كالعشائر ف  ا عك يـ ا بالر ا عنيـ
 .(ُ)"  كالف ؿ العميـ، كالفكز العظيـ، النعيـ المقيـ

 ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ ۓ ﴿ :قاؿ تعالى .ْ

 .[ٖ] الحشر: ﴾ ې ۉ ۉ ۅۅ ۋ
يطلبكف منو أف يتف ؿ علييـ بالرزؽ ف   :أم (مف ا كر كانان  يبتغكف ف بلن )"  :قاؿ قتادة

 .(ِ)"  كبالر كاف ف  اآلخرة، الدنيا
 ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ﴿ :يقكؿ  .ٓ

 .[ُٖ:الفتح ]﴾  ڻ ڻ ں ں
، ليـ على امتثاليـ ألكامر ا كأكامر رفكلو  ازاذن  تشريفان ليـ  فااف ر ا ا 

  .ففميت تلؾ البيعة ببيعة الر كاف ؛كعلى افتعدادىـ للاياد ف  فبيؿ ا دفاعان عف اإلفبلـ
بشاؿ صريح على إثبات صفة ، فدلت اآليات الفابقة كغيرىا اثير ف  القرآف الاريـ

ة اإلليية مف عباده المؤمنيف كذلؾ لمف يفتحؽ ذاؾ الشرؼ كتلؾ المنح، الر ا  
 .المٍر يٌيف

فكاذ عف الافار كالمنافقيف ، فييا عف نففو الر ا لاف ىناؾ أي ان آيات نفى ا 
تفتالب فخط ا على مف يقترفيا؛  كالفافقيف أك عف األعماؿ الافرية كالمعاص  كالذنكب الت 

 نذار منيا:
 ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ ﴿ :قاؿ  .ُ

 .[ٕ:]الزمر﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک کک
 .كأٌف معصيتو فبب لفخطو كغ بو، أف طاعتو فبب لمحبتو كر اه فأخبر 

 چ چڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ : قػػػػػػاؿ .ِ

 .[َُٖ:النفاذ]﴾  ڇ ڇ چ چ
 ﴾ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ﴿ :يقكؿ  .ّ

 .[ٔٗ:]التكبة
                                                           

 (.ٓٓ/ٖ)ظيـ، ( تففير القرآف العُ)

 (.ِّٗ/ٓ)( فتح القدير، ِ)
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 وتطالىىدبحانهىاللهىرضـا:ىاألولىالفصل

 .[ِٖ]محمد: ﴾          ﴿ : يقكؿ .ْ

فقد اره ما فيو ر كاف ا مف اإليماف ، فاأف مف اتب  ما أفخط ا مف الافر كالمعاص 
ذا اره ما فيو الر كاف فقد اره الر كاف، كالتكحيد كالطاعات مف اتب  مفاخطو كاره  فذـٌ  ؛كا 

 .(ُ)كليذا أحبط ا أعماليـ ليذا الفبب  ؛كلـ يذـ مف اره مفاخطو، مرا يو

 .األدلة من السنة النبوية عمى صفة الرضا :لمطمب الثانيا
مف خبلؿ األحاديث الكاردة عف رفكؿ ا ،  تعالىت الفنة على إثبات صفة الر ا دلٌ 

 ، نذار منيا على فبيؿ المثاؿ ال الحصر ما يل: 
ٍدًرمّْ  .ُ ٍف أىًب  فىًعيدو اٍلخي وُل أِلَْىِل اْلَجن ِة َيا َأْىَل اْلَجن ِة ِإن  اَ َيقُ ) :قىاؿى النًَّب ُّ  :قىاؿى  عى

ْرَضى َيا َفَيُقوُلوَن َلب ْيَك َرب َنا َوَسْعَدْيَك َواْلَخْيُر ِفي َيَدْيَك َفَيُقوُل َىْل َرِضيُتْم َفَيُقوُلوَن َوَما َلَنا َل نَ 
َأَل ُأْعِطيُكْم َأْفَضَل ِمْن َذِلَك َفَيُقوُلوَن َيا َربٍّ  َربٍّ َوَقْد َأْعَطْيَتَنا َما َلْم ُتْعِط َأَحًدا ِمْن َخْمِقَك َفَيُقولُ 

 .(ِ) (َوَأيُّ َشْيٍء َأْفَضُل ِمْن َذِلَك َفَيُقوُل ُأِحلُّ َعَمْيُكْم ِرْضَواِني َفاَل َأْسَخُط َعَمْيُكْم َبْعَدُه َأَبًدا
دٌؿ ف (؛بدان أحؿُّ علياـ ر كان  فبل أفخط علياـ بعده أ) :  الشاىد في الحديث قولو

داللة كا حة على إثبات صفة  اما دؿٌ ، مف اؿ نعيـ ا أعظـ كأاؿٌ  ر اعلى أف الحديث 
 . الر ا كالفخط إثباتان يليؽ بابللو

فيفتدؿ بو على أنو "  :معلقان على الحديث، (ّ)يقكؿ شارح الطحاكية ابف أب  العز الحنف 
، اما يحؿ الفخط ثـ ير ى، ثـ يفخطكأنو قد يحؿ ر كانو ، يحؿ ر كانو ف  كقت دكف كقت

 .(ْ)"  ال يتعقبو فخط لاف ىؤالذ أحؿ علييـ ر كانان 

                                                           

( انظر: الكفيط ف  تففير القرآف المايد، أبك الحفف عل  بف أحمد النيفابكرم، تحقيؽ كتعليؽ: الشيخ عادؿ ُ)
أحمد عبد المكاكد كالشيخ عل  محمد معكض ك د. أحمد محمد صيرة ك د. أحمد عبد الغن  الامؿ ك د.عبد 

بيركت الطبعة األكلى،  –ألفتاذ الداتكر عبد الح  الفرماكم، دار الاتب العلمية الرحمف عكيس، قدمو كقرظو: ا
 .(ْٖ-ْٕ/ٓ(، فتح القدير )ُِٖ/ْـ، )ُْٗٗ -ىػُُْٓ

 .(ُٖٕٓ/ حُُٓ/ صٗأخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب التكحيد، باب ابلـ الرب م  أىؿ الانة، )ج (ِ)

محمد بف عبلذ الديف عل  بف محمد ابف أب  العز الحنف ، : ىك العبلمة صدر الديف ابن أبي العز الحنفي( ّ)
، ثـ كل  ق اذ ق اة ذ الق اة الحنفية بدمشؽ غير مرة، ااف إمامان عالمان بارعان فقييان، كل  ق اػىُّٕكلد فنة 
 مصر، ثـ افتعفى بعد مدة، كتكاو إلى دمشؽ، كأعيد إلى ق اذ الحنفية بيا على عادتو، كقد كلييا غيربالحنفية 

. )انظر: األعبلـ ػىِٕٗمرة قبؿ ذلؾ، ثـ صرؼ بعد مدة عف الق اذ، كلـز داره إلى أف مات بدمشؽ فنة
 .(ُّّ/ْللزرال ، 

شرح العقيدة الطحاكية، ابف أب  العز الحنف ، تحقيؽ: اماعة مف العلماذ، تخريج: ناصر الديف األلبان ، ( ْ)
 (.ْٔٔص)، ـََِٓ -ىػ ُِْٔة األكلى، مصر، الطبع –دار الفبلـ 
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 وتطالىىدبحانهىاللهىرضـا:ىألولاىالفصل

فالتمفػتو فكقعػت يػدم علػى بطػف ، مػف الفػراش ليلػةن   رفكؿ ا فقدتي  :قالت عف عائشة . ِ
ــم  ) :كىمػػا منصػػكبتاف كىػػك يقػػكؿ، قدميػػو كىػػك فػػ  المفػػاد ــَخِطكَ إنــي  الم ُي ــْن َس ــوُذ ِبِرَضــاَك ِم  ،َأُع
 .(ُ) (َأْنَت َكَما َأْثَنْيَت َعَمى َنْفِسكَ ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك َل ُأْحِصي َثَناًء َعَمْيكَ ، َوِبُمَعاَفاِتَك ِمْن ُعُقوَبِتكَ 

ًطؾى إن   اللَّييَـّ ) : الشاىد في الحديث قولو اؾى ًمٍف فىخى كفيو إثبات صفة (، أىعيكذي ًبًر ى
 . لما افتعاذ بيا النب ، بيا كلكال اتصافو ، الر ا  

بصفة الر ا مف صفة الفخط كبفعؿ  فتأمؿ ذار افتعاذتو "  :(ِ) قال ابن القيم 
ثـ ربط ذلؾ الو بذاتو ، كالثان  ألثرىا المترتب علييا، فاألكؿ للصفة، المعافاة مف فعؿ العقكبة

 ،ال إلى غيره، كأف ذلؾ الو راا  إليو كحده " (ّ). 
ٍف أىنىًس ٍبًف مىاًلؾو  عىٍف فىٍعًد ٍبفً .ّ  ِعَظُم اْلَجزَاِء َمَع ِعَظمِ ) :أىنَّوي قىاؿى  عىٍف رىفيكًؿ اللًَّو ،  ًفنىافو عى

ن  الم َو ِإَذا َأَحب  َقْوًما اْبَتاَلُىْم َفَمْن َرِضَي َفَمُو الرٍَّضا َوَمْن َسِخَط َفَمُو السُّْخطُ   .(ٗ) (اْلَباَلِء َواِ 
فدٌؿ الحديث على أف مف ر    (؛فمف ر   فلو الر ا) : والشاىد في الحديث قول

ازاذن لو على صبره ، كافتااف لما ابتبله ا بو فقد افتحؽ الر ا منو تعالى كازيؿ الثكاب
 .كر اه

ٍف النًَّب ّْ  .ْ ٍيرىةى عى ٍف أىًب  ىيرى م ـِو َل ُيْمِقـي َلَيـا َبـاًل ِإن  اْلَعْبَد َلَيَتَكم ُم ِباْلَكِمَمِة ِمْن ِرْضَواِن ال) :قىاؿى  عى
ن  اْلَعْبَد َلَيَتَكم ُم ِباْلَكِمَمِة ِمـْن َسـَخِط الم ـِو َل ُيْمِقـي َلَيـا َبـاًل  َيْيـِوي ِبَيـا ِفـي  َيْرَفُعُو الم ُو ِبَيا َدَرَجاٍت َواِ 

 .(٘) (َجَين مَ 

                                                           

 .(ْٖٔ/ حَُِأخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب الصبلة، باب ما يقاؿ ف  الراكع كالفاكد، )ص (ُ)

ٍرع  الدمشقٌ ، أبك عبد ا، مف ابن قيم الجوزية( ِ) : ىك شمس الديف محمد بف أب  بار بف أيكب بف فعد الزُّ
، تتلمذ لشيخ اإلفبلـ ابف ػىُٕٓ-ُٗٔشؽأرااف اإلصبلح اإلفبلم ، كأحد ابار العلماذ، مكلده ككفاتو ف  دم

، كأطلؽ بعد مكت ابف تيمية، أغرم بحب شر علمو، كفاف معو ف  قلعة دمشؽتيمية ، كىك اٌلذم ىذب اتبو كن
الاتب، فام  منيا عددان عظيمان، كاتب بخطو شيئان اثيران، كأٌلؼ تصانيؼ اثيرة منيا:إعبلـ المكقعيف ك شفاذ العليؿ 

 ((.ٕٓ-ٔٓ/ٔ)نظر: األعبلـ للزرال ،القدر كالحامة كالتعليؿ، ك زاد المعاد كغيرىا اثير.)اف  مفائؿ الق اذ ك 
 (.ِٕٔ/ُ)انظر: مدارج الفالايف،  (ّ)

ًذ، ( أخراو الترمذم ف  فننو، اتاب أبكاب الشيادات عف رفكؿ ا ْ) لىى اٍلبىبلى ٍبًر عى اذى ًف  الصَّ ، بىاب مىا اى
فىفه غىًريبه ًمٍف ىىذىا اٍلكىٍاًو (، كابف مااة ف  فننو، اتاب (، قاؿ أبك ِّٔٗ/ح َِِ/ صْ)ج ًديثه حى عيفى )ىىذىا حى

ان  ف  صحيح الترغيب كالترىيب: (، كقاؿ األلبَُّْ/ حْٖٗ/ صٓاألدب، باب الصبر على الببلذ )ج
 .(َّْٕ/ حُِِٗ/ صّحفف(، )ج)

ااف يؤمف با كاليـك اآلخر فليقؿ خيران أك  ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الرقاؽ، باب حفظ اللفاف كمفٓ)
 .(ْٖٕٔ/ حَُُ/ص ٖليصمت، كقكلو تعالى: )ما يلفظ مف قكؿ إال لديو رقيب عتيد(، )ج
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أم أف الراؿ ، (...ًة ًمٍف ًرٍ كىاًف اللَّوً ًإفَّ اٍلعىٍبدى لىيىتىاىلَّـي ًباٍلاىًلمى ) :الشاىد في الحديث قولو
ياتب ا لو بيا ف ؛مف األارما يظف أف تبلغ ما بلغت ، يتالـ بالالمة مما ير يو كيحبو 

عند الفلطاف  الت  ير   بيا ا كمنو أف يتالـ الراؿ بالالمة ، ر كانو إلى يكـ القيامة
 .(ُ) ال يحفبو بيا مف ا ر كانان يبلغ ف، افو عف معصية يريدىايليصرفو عف ىكاه ك 

ٍيرىةى . ٓ ٍف أىًب  ىيرى َفَيْرَضـى ، َوَيْكَرُه َلُكـْم َثاَلثًـا، ِإن  الم َو َيْرَضى َلُكْم َثاَلثًا) : قىاؿى رىفيػكؿي اً  :قىاؿى  عى
ِقيـَل  :َوَيْكـَرُه َلُكـمْ ،  َجِميًعا َوَل َتَفر قُـواَوَأْن َتْعَتِصُموا ِبَحْبِل اِ ، َوَل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا، َأْن َتْعُبُدوهُ  :َلُكمْ 
َضاَعِة اْلَمالِ ، َوَكْثَرَة السَُّؤالِ ، َوَقالَ   .(ٕ) (َواِ 

ـٍ ثىبلىثنا) :الشاىد في الحديث قولو ى لىاي فف  (، ... فير ى لاـ أف تعبدكه...  ًإفَّ اللَّوى يىٍر ى
ير ى ليـ ما ، مف ارمو على عباده ا كذار متعلقاتو؛ فنف   إثبات الر ى الحديث 

خبلص الديف لو ، كفعادتيـ ف  العااؿ كاآلاؿ، فيو مصلحتيـ كىذا ال يتأٌتى إال بتكحيد ا كا 
كاألخبلؽ ، كباألعماؿ الصالحة، كشرائ  اإلفبلـ، بعقائد اإليماف كأصكلوعف طريؽ القياـ 

 .(ّ) و الحنيؼىك دينالذم  بحبؿ اكاالعتصاـ ، الزااية

الر ا عف الش ذ يفتلـز ف، خصاؿ يعن  يأمراـ بثبلث (ير ى لاـ ثبلثان  ) : وقولو
إلى أف  رمزان ، ير ى عناـ بثبلث :لـ يقؿلذلؾ  ؛فيك اناية، كاألمر بو يفتلـز الر ا، األمر بو

 .(ْ) عائد إلى عباده الر ا بأمر افائدة 

 .ااألدلة من اإلجمـاع عمى صفة الرض :المطمب الثالث
إثباتان ببل ، أثبت أىؿ الفنة كالاماعة  تعالى ما أثبتو لنففو مف نعكت الابلؿ كالاماؿ

 .ا عف صفات النقص كمشابية خلقو لو ف  صفاتو تنزييان ببل تعطيؿ نزىكاك ، تمثيؿ كال تاييؼ
 
 

                                                           

( انظر: التمييد لما ف  المكطأ مف المعان  كاألفانيد، ابف عبد البر، تحقيؽ: مصطفى بف أحمد العلكم ك ُ)
 (.ُٓ/ُّ)، ػىُّٕٖالمغرب،  –كقاؼ كالشؤكف اإلفبلمية محمد عبد الابير البارم، كزارة عمـك األ

( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب األق ية، باب الني  عف اثرة المفائؿ مف غير حااة كالني  عف من  ِ)
 .(ُُٕٓ/ح ُِٕكىات كىك االمتناع مف أداذ حؽ لزمو أك طلب ما ال يفتحقو، )ص

ف  شرح اكام  األخبار، عبد الرحمف بف ناصر بف عبد ا  ( انظر: بياة قلكب األبرار كقرة عيكف األخيارّ)
ىػ ُِِْبف ناصر بف حمد آؿ فعدم، تحقيؽ: عبد الاريـ بف رفم  آؿ الدرين ، ماتبة الرشد، الطبعة األكلى 

 (.َِٕص)ـ، ََِِ -

طو عبد ( انظر: شرح الزرقان  على مكطأ اإلماـ مالؾ، محمد بف عبد الباق  بف يكفؼ الزرقان ، تحقيؽ: ْ)
 (.ِٓٔ-ُٓٔ/ْ)ـ، ََِّ -ىػ ُِْْالقاىرة، الطبعة األكلى،  –فعد، ماتبة الثقافة الدينية  الرؤكؼ
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كا يغ ب كير ى ال اأحد مف ": في قولو (ٔ)والقول الحق في ذلك ما ذكره الطحاوي
ثـ قاؿ: ، كعلؽ شارح الطحاكية على قكلو بذار بعض اآليات الت  تثبت ىاتيف الصفتيف، "رلالك 
فىاًئري اأٍلىًئمًَّة ًإٍثبىاتي ًصفىًة اٍلغى ىبً " ى، كمىٍذىىبي الفَّلىًؼ كى يىةً ، كىاٍلعىدىاكىةً ، كىالرّْ ى ، كىاٍلحيبّْ ، كىاٍلًكالى

فىاتً ، كالبغض مىٍن ي التٍَّأًكيًؿ الًَّذم يىٍصًرفييىا عىٍف ، ًبيىا اٍلًاتىابي كىالفَّنىةي  الًَّت  كىرىدى ، كنحك ذلؾ مف الصّْ كى
ًئقىًة ًباللًَّو تىعىالىى قىاًئًقيىا البلَّ  .(ِ)" حى
أام  أىؿ الفنة على اإلقرار بالصفات الكاردة ف  الاتاب كالفنة  ": (ّ)قال ابن عبد البر

 .(ْ)" المااز  ال على، اليا كاإليماف بيا كحمليا على الحقيقة
مذىب أىؿ الحديث كىـ الفلؼ مف "  :ذلؾ فيقكؿ  شيخ اإلسالم ابن تيمية يؤكدو 

كيؤمف بيا ، أف ىذه األحاديث تمر اما ااذت، القركف الثبلثة كمف فلؾ فبيليـ مف الخلؼ
كقد أطلؽ غير كاحد ، كتاييؼ يف   إلى تمثيؿ، كتصاف عف تأكيؿ يف   إلى تعطيؿ، كتصدؽ

م  نف  الايفية ، أنيا تارم على ظاىرىا :ماع الفلؼ منيـ الخطاب  مذىب الفلؼممف حاى إا
 .(ٓ)" كالتشبيو عنيا 

"  :فقال ؛حين تحدث عن معتقد أىل الحديث في صفات ا (ٔ)وىذا ما قرره الصابوني
 الت  نزؿ بيا القرآف ككردت بيا األخبار "اإلثبات :يعن " كاذلؾ يقكلكف ف  امي  الصفات 

 
                                                           

ىك أبك اعفر، أحمد بف محمد بف فبلمة بف فلمة األزدٌم الطحاكم، فقيو انتيت إليو ريافة  الطحاوي: (ُ)
 ،شافعٌ ، ثـ تحكؿ حنفيان ذىب ال، كنشأ ف  طحا مف صعيد مصر، كتفقو على مػىِّٗالحنفية بمصر، كلد فنة 

، مف تصانيفو: شرح معان  اآلثار كأحااـ القرآف كاالختبلؼ بيف الفقياذ كغيرىا اثير. )انظر: ػىُِّفنة  كتكف 
 .((َِٔص)األعبلـ للزرال ، 

 (.ْْٔص)( شرح العقيدة الطحاكية، ابف أب  العز الحنف ، ِ)

 بف محمد بف عبد البر بف عاصـ النمرم القرطب  ؛ إماـ ىك أبك عمر يكفؼ بف عبد ا ابن عبد البّر:( ّ)
عصره ف  الحديث كاألثر كما يتعلؽ بيما، ركل بقرطبة عف اماعة مف العلماذ، كدأب ف  طلب العلـ كافتٌف فيو، 

و، كألؼ اتبان مفيدة، منيا اتاب التمييد لما ف  المكطأ مف المعان  كاألفانيد االفتيعاب كاام  بياف العلـ كف ل
كااف م  تقدمو ف  علـ األثر كبصره بالفقو ، لو بفطة ابيرة ف  علـ النفب، تكف  فنة ثبلث كفتيف كأربعمائة. 

 (.(َٕ-ٔٔ/ٕ))انظر: كفيات األعياف، 

 (.ُْٓ/ٕ)كطأ مف المعان  كاألفانيد، التمييد لما ف  الم (ْ)

ف تيمية، تحقيؽ: محمد عبد الرزاؽ حمزة، الرفالة المدنية ف  تحقيؽ المااز كالحقيقة ف  صفات ا، اب (ٓ)
 (.ْ/ُ)القاىرة، الطبعة الفادفة  –مطبعة المدن  

: ىك أبك عثماف، إفماعيؿ بف عبد الرحمف بف أحمد بف إفماعيؿ الصابكن ، مقدـ أىؿ الحديث الصابوني( ٔ)
ىػ، كااف فصيح ْْٗ - ّّٕف  ببلد خرافاف، لقبو أىؿ الفٌنة فييا بشيخ اإلفبلـ، كلد كمات ف  نيفابكر 

اللياة، كاف  العلـ، عارفان بالحديث كالتففير، يايد الفارفية إاادتو العربية، لو اتاب عقيدة الفلؼ كالفصكؿ ف  
 (.(ُّٕص)األصكؿ. ) األعبلـ للزرال ، 
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 .(ُ) ".. ... كالر ا كالفخط.الصحاح مف الفم  كالبصر كالعيف

كالطاعات اليىا اىانىت كىاًابىة ًبأىٍمر ا تىعىالىى كبمحبتو  " :(ِ) يقول اإلمام أبو حنيفةو 
تىٍقًديره كمشيئتو الى  تىٍقًديره كالمعاص  اليىا ًبًعٍلًمًو كق ائو كى كبر ائو كىعلمو كمشيئتو كق ائو كى

 .(ّ)" كىالى بر ائو كىالى بأىٍمره  بمحبتو

كأف لػػو غ ػػب ، يغ ػػب كير ػػى ًإلىػػى أىف ا  (ْ)  مــد بــن حنبــلحأاإلمــام َوذىــب 
 ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ﴿ :لػػػػو قك أحمػػػد  كقػػػػرأ، كر ػػػى

اٍلغى ىب كالر ى صفتاف لىوي مف ًصفىات نىففو لـ يزؿ ا تىعىػالىى .. ك ."، [ ُٖ:] طو ﴾گ گ ک
لػـ يػزؿ رىاً ػيان ، على مىا فبؽ ًف  علمػو أىنػو ياػكف ًممَّػف يعصػيو غا بان  ػا فػبؽ ًفػ  علمػو  كى علػى مى

 .(ٓ)"  أىنو ياكف ًممَّا ير يو

                                                           

( عقيدة الفلؼ كأصحاب الحديث، أبك عثماف إفماعيؿ بف عبد الرحمف الصابكن ، تحقيؽ عبد الرحمف ُ)
ـ، ََِٕ -ىػُِْٖالقاىرة، الطبعة األكلى،  –يحيى الحاكرم، دار عمر بف الخطاب  ، تقديـ الشيخ:الشميرم

 .بتصرؼ (ٓ ص)

الفقيو الاكف ، مكلى تيـ ا ابف ثعلبة ؛ ااف خزازان يبي  الخز، ااف عامبلن : ىك النعماف بف ثابت أبو حنيفة( ِ)
لؾ: ىؿ رأيت أبا حنيفة فقاؿ: نعـ، رأيت رابلن لك المؾ ف  ىذه ، قيؿ لما عابدان كرعان تقيان اثير الخشكع زاىدان 

الفارية أف ياعليا ذىبان لقاـ بحاتو، كمما قيؿ ف  ف لو: مف أراد أف يتبحر ف  الفقو فيك عياؿ على أب  حنيفة، 
 (.(ُْٓ-َْٓ/ٓ)مف أشير اتبو الفقو األابر. )انظر: كفيات األعياف، 

ـ ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗاإلمارات العربية، الطبعة األكلى،  -ماتبة الفرقاف  نعماف،( الفقو األابر، أبك حنيفة الّ)
 (.ّٓص)
بف إدريس بف عبد ا، : ىك اإلماـ أبك عبد ا أحمد بف محمد بف حنبؿ بف ىبلؿ بف أفد أحمد بن حنبل( ْ)

ف أصحاب اإلماـ ، كااف مماـ المحدثيف، صنؼ اتابو المفندفنة أرب  كفتيف كمائة، ااف إكلد ، الشيبان 
ارتحؿ الشافع  إلى مصر، كقاؿ ف  حقو: خرات مف بغداد كما  الشافع  كخكاصو، كلـ يزؿ مصاحبو إلى أف

خلفت بيا أتقى كال أفقو مف ابف حنبؿ، كدع  إلى القكؿ بخلؽ القرآف فلـ ياب، ف رب كحبس كىك مصر على 
عة مف األماثؿ، منيـ البخارم، كمفلـ، تكف  نيار االمتناع، كبق  إلى أف أخراو المتكاؿ، أخذ عنو الحديث اما

 (.(ٓٔ-ّٔ/ُ))انظر: كفيات األعياف، . ببغداد ػىُِْفنة  الامعة

تحقيؽ: عبد العزيز عز الديف الفيركاف، دار قتيبة  ( العقيدة ركاية أب  بار الخبلؿ، أحمد بف محمد بف حنبؿ،ٓ)
 (.َُٗص)ىػ، َُْٖدمشؽ، الطبعة األكلى،  –
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 .دللة العقــل عمى صفة الرضا :المطمب الرابع
إنو ليس ف  القرآف صفة إال كقد دؿ العقؿ الصريح على إثباتيا  "  : قال ابن القيم

دليؿ العقؿ كدليؿ الفم  فبل يماف أف يعارض بثبكتيا دليؿ صحيح البتة ال عقل  فقد تكاطأ علييا 
 .(ُ)"  كال فمع 
 :عمى صفة الرضا من ثالثة أوجو لعقلودللة ا

ال تي ػػػرب لػػػو األمثػػػاؿ التػػػ  فييػػػا  كا ، كنفييػػػا نقػػػص إف الر ػػػا صػػػفة امػػػاؿ :األول
فػػنف ا ال ، [ْٕلنحػػؿ: ]ا ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ﴿ :مماثلػة لخلقػػو امػػا قػاؿ 

 ڳڳ گ گ گ گ ک﴿ :امػػا أخبرنػػا بػػذلؾ فػػ  قكلػػو ، بػػؿ لػػو المثػػؿ األعلػػى، مثػػؿ لػػو

 ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ﴿ : كقػػػػػػػػػاؿ، [َٔ]النحػػػػػػػػؿ: ﴾ ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ

 .[ِٕ:]الرـك ﴾ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃڄ ڄ

تفتكم  (ّ)كال ف  قياس شمكؿ، (ِ)فبل ياكز أف يشترؾ ىك كالمخلكؽ ف  قياس تمثيؿ
كىك أف اؿ ما اتصؼ بو المخلكؽ مف اماؿ كىك  ؛كلاف يفتعمؿ ف  حقو المثؿ األعلى، فرادهأ

فنذا ااف ، (ْ)كاؿ ما تنزه عنو المخلكؽ مف نقص فا أكلى بالتنزه عنو ، يليؽ با فا أكلى بو
أكلى أف يتصؼ بالاماؿ كال يعطؿ  فا ، اتصاؼ المخلكؽ بالر ا اماؿ كنفيو عنو نقص

 .ألف تعطيؿ الاماؿ عنو كصؼ لو بالنقص ؛ومن

أامؿ مف  بؿ صفة الر ا ف  حقو  كىك اماؿ ف  حقو ، إذف فا مكصكؼ بالر ا
فنذا ااف المخلكؽ منزىان ، ال يماثؿ ر ا المخلكؽ بؿ ر ا ا ، صفة الر ا ف  حؽ المخلكؽ

لى أف ينزه عف مماثلة أك  عف مماثلة المخلكؽ م  المكافقة ف  االفـ أك اللفظ فالخالؽ 
                                                           

عؽ المرفلة ف  الرد على الايمية كالمعطلة، ابف القيـ، تحقيؽ د: عل  بف محمد الدخيؿ ا، دار ( الصكاُ)
 (.َٗٗ/ّ)ـ، َُْٖاض، الطبعة األكلى، الري –العاصمة 

: ىك إثبات حاـ النظير لنظيره، اأف يلحؽ الش ذ مثيلو فياعؿ ما ثبت للخالؽ مثؿ ما ثبت قياس التمثيل( ِ)
، شرح العقيدة الكافطية، ابف عثيميف، تحقيؽ: فعد فكاز الصميؿ، (َُِ/ٗ)كع الفتاكل، للمخلكؽ. )انظر: مام

 (.(ُِٗص)ىػ، ُُْٗالرياض، الطبعة الخامفة،  -دار ابف الاكزم 

ىك إثبات حاـ الاؿ للازذ، أك ىك ما يعرؼ بالعاـ الشامؿ لامي  أفراده، بحيث ياكف اؿ  قياس الشمول:( ّ)
ذلؾ اللفظ كمعناه ؛ فمثبلن إذا قلنا: الحياة، فننو ال تقاس حياة ا تعالى بحياة الخلؽ مف  فرد منو داخبلن ف  مفمى

، شرح العقيدة الكافطية البف عثيميف، (ُُٗ/ٗ)أاؿ أف الاؿ يشملو افـ )حٌ (. )انظر: مامكع الفتاكل، 
 (.(ُِٗص)
يف القدر كالشرع، ابف تيمية، تحقيؽ: ( انظر: التدمرية: تحقيؽ اإلثبات لؤلفماذ كالصفات كحقيقة الام  بْ)

 .(َٓص)ـ، َََِ-ىػُُِْالرياض، الطبعة الفادفة،  –د.محمد بف عكدة الفعكم، ماتبة العبيااف 
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ف حصلت مكافقة ف  اللفظ  كى  صفة ، متصؼ بصفة الر ا فا كبالتال  ، (ُ)المخلكؽ كا 
أك يعطؿ مف ، كنفييا عنو نقص كال ياكز أف يكصؼ بالنقص، اماؿ ال تماثؿ صفات المخلكقيف

 .الاماؿ
اما  لرفكؿ كاذلؾ كصفو بيا ا، كصؼ نففو بالر ا ف  آيات اثيرة ا أٌف  :الثاني

لحادان ف  آيات ، فياكف نفييا تعطيبلن كرٌدان للنصكص الشرعية تقدـ كى  صفة اماؿ الئقة بو  كا 
لحاد ف  أفمائو، [َْ] فصلت: ﴾ڦ ڦ ڤڦڦ ڤ ڤ ڤ﴿: اما قاؿ  ا    ڄ﴿ :كا 

كتعطيػؿ ، [َُٖ:]األعػراؼ ﴾ڍ ڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ
، تاػػذيب ليمػػا ات صػػفة الر ػػا بػػالمعنى البلئػػؽ بػػو مػػا أكدع ا كرفػػكلو فػػ  ابلميمػػا مػػف إثبػػ

 لخبػر ا ك افػره  كالاحػكد بيػا افػر؛ ألنػو رده ، (ِ)الاماؿصفات مف  كتعطيؿ لما يفتحقو الرب 
 .بابلمو 

 تىعىالىى أىفمىاذ  " :عن صفات ا تعالى وما يؤمن بو فقال (ّ)وقد ُسئل اإلمام الشافعي
اذى بيىا ًاتىابو ة  أٍخبر بيىا نبيو كى ، كصفات اى لىٍيًو اٍلحاَّ الى يف  أحدان مف خلؽ ا تىعىالىى قىامىت عى

حَّ عىف رىفيكؿ ا  ؛ردىىا الؼ ذىًلؾ بعد ثيبيكت اٍلحاَّة  أًلىف اٍلقيٍرآف نزؿ بيىا كىصى القىٍكؿ بيىا فىًنف خى
لىٍيًو فىييكى اىاًفر ًباللَّو تىعىالىى ة، عى ٍيؿً  فىأىما قبؿ ثيبيكت اٍلحاَّ بىر فمعذكر ًباٍلاى لىٍيًو مف ًايىة اٍلخى أًلىف  ؛عى

ٍؤيىًة كىالى بالفار  .(ْ)" علـ ذىًلؾ الى يٍدرؾ ًباٍلعقًؿ كىالى ًبالرُّ

بو نففو مف المحبة كالر ى كالفرح كالغ ب كالبغض  إف ما كصؼ ا  :الثالث
حداىما ال تحب شيئان كال إذ ف  العقكؿ أنا إذا فر نا ذاتيف إ، كالفخط مف أعظـ صفات الاماؿ

كأما الذات األخرل تحب اؿ اميؿ مف األقكاؿ كاألفعاؿ كاألخبلؽ ، تبغ و كال تر اه كال تفرح بو

                                                           

 (.ُِص)صفة الر ا بيف اإلثبات كالتعطيؿ،  (ُ)
 (.َٖص)( انظر: التدمرية، ِ)

كأمو أزدية، كلد بالشاـ بغزة،  : ىك محمد بف إدريس بف العباس بف عثماف بف شاف  بف ىاشـ ،الشافعي( ّ)
، ثـ قدـ مصر كافتكطنيا، ااف عالمان باللغة كالشعر كالحديث ف فنة خمفيف كمائة كحمؿ إلى ماةكقيؿ باليم

كالفقو، تعٌلـ على يديو خلؽه اثير، كااف أكؿ مف اتب ف  أصكؿ الفقو ف  اتابو الشيير )الرفالة(، قاؿ عنو 
ٍنًزلىة اٍلعىاًفيىة ًلٍلخلًؽ كىالشٍَّمس للدنيا، تنقؿ بيف بغداد كماة كمصر حتى مات  يحيى بف مًعيف: الشَّاًفًع  ًف  النَّاس ًبمى

مرض شديد. )انظر: ترتيب المدارؾ كتقريب المفالؾ، أبك الف ؿ القا   عياض  بعد ػىَِْفييا فنة 
ـ، َُٕٗ-ُٔٔٗالمغرب، الطبعة األكلى،  –اليحصب ، تحقيؽ: عبد القادر الصحراكم، مطبعة ف الة 

(، طبقات الشافعييف، ابف اثير، تحقيؽ: د أحمد عمر ىاشـ، د محمد زينيـ محمد عزب، ماتبة الثقافة ُٕٓ/ّ)
 (.(َْ-ّّص)ـ، ُّٗٗ -ىػ ُُّْالدينية، 

 (.ِّص)( ذـ التأكيؿ، ْ)
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اانت ىذه الذات أامؿ مف تلؾ ، كالشيـ كتفرح كتر ى بو كتبغض اؿ قبيح يفمى كتارىو
  .(ُ)المكصكفة بصفات العدـ كالمكات

 .ة الرضادللة الفطرة عمى صف :المطمب الخامس
، كأامؿ مف اؿ ش ذ، أاٌؿ كأعظـ كأابر كأعلى الخلؽ مفطكركف على اكف الخالؽ 

كتفصيؿ ذلؾ إنما ، (ِ)كىك  ركرم ف  حؽ مف فلمت فطرتو ، فيذا مفتقر ف  فطر الناس
 .يعرؼ بما ااذ بو الرفؿ مف عند ا تعالى مف الكح 

كاذلؾ ، بكاو مف الكاكهللخالؽ  ف  الفطرة اإلقرار بالاماؿ المطلؽ الذم ال نقص فيوك 
كلك ابتعد الذيف ينفكف عف ا صفاتو كأفماذه أك بع ان منيا ، (ّ)تنزييو عف النقائص كالعيكب 

لكادكا أنففيـ يقركف بصفات  ؛عف الشبيات الت  أمر ت منيـ القلكب كأففدت العقكؿ كالنفكس
 .الاماؿ مف غير تردد كال شاكؾ

كمف نظر ف  حاؿ الذيف ينفكف عف ا ، الفطرة اإلنفانية كلاف المبادئ الفافدة تففد
يادىـ يغالبكف أنففيـ كفطرتيـ كيقيركنيا كيااىدكف ف  طمس معالـ الحؽ ، صفاتو كأفماذه

، في  تدعكىـ بالفطرة إلى إثبات علك ا كمحبتو كر اه كغير ذلؾ مف صفات الاماؿ، فييا
 .(ْ)نظريات فافدة  كلانيـ يدفعكف الحؽ إعماالن لما تبنكه مف

كال ، س بالاحكد كالتعطيؿأكدع ف  الفطرة الت  لـ تتناٌ "  :قال ابن أبي العز الحنفي
كأنو المكصكؼ بما كصؼ بو نففو ، الاامؿ ف  أفمائو كصفاتو أنو ، بالتشبيو كالتمثيؿ
 .(ٓ)"  كما خف  عف الخلؽ مف امالو أعظـ كأعظـ مما يعرفكنو منو، ككصفو بو رفلو

الصفات الت  أثبتيا ا لنففو  أف صفة الر ا مف، اصؿ مما تقدـ ف  ىذا المبحثكالح
كأثبتيا لو فلؼ ىذه األمة حيث آمنكا ، ف  فنتو المطيرة كأثبتيا لو رفكلو ، ف  محاـ اتابو

اما ، كلـ يتااكزكىما إلى غيرىما إثباتان ببل تمثيؿ كتنزييان ببل تعطيؿ، بما ااذ بو الاتاب كالفنة
  .باتصافو بأعظـ الصفات كأاٌليا كأامليا كمنيا صفة الر ا العقؿ كالفطرة على اماؿ ا  دؿٌ 

                                                           

 (.ُُْٓ/ْ)( انظر: الصكاعؽ المرفلة ف  الرد على الايمية كالمعطلة، ُ)

 (.ّٕ/ٔ)ل، ( انظر: مامكع الفتاك ِ)

بيركت،  -( انظر: شفاذ العليؿ ف  مفائؿ الق اذ كالقدر كالحامة كالتعليؿ، ابف قيـ الاكزية، دار المعرفة ّ)
 (.َِّص)ـ، ُٖٕٗ-ىػُّٖٗطبعة 

األردف،  –( انظر: أفماذ ا كصفاتو ف  معتقد أىؿ الفنة كالاماعة، د. عمر فليماف األشقر، دار النفائس ْ)
 (.ُُُص)ـ، ََِّ -ىػ ُِْْالطبعة الفادفة، 

 (.ٓٗص)شرح العقيدة الطحاكية،  (ٓ)



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ىالمبحثىالثاني
ىصفظىالرضــــاإثباتىفيىىالدلفمذهبى

 
 وفيو مطمبان:

 .اعتقاد الفلؼ ف  صفة الر ػا   المطمب األول:

 .: عبلقة صفة الر ػػا ببعض صفات ا المطمب الثاني
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 .صفة الرضــــاإثبات في  السمفمذىب : المبحث الثاني
 .في صفة الرضا   (ٔ)اعتقاد السمف :المطمب األول

                                                           

اختمف العمماء في تعريف مفيوم السمف، فأطمقوا لفظًا عامًا ىو أىل السنة والجماعة، ثم انقسموا إلى ( ُ)
كمنيـ شيخ اإلفبلـ ابف تيمية؛ فريقين: الفريق األول: قّيد مفيوم أىل السنة والجماعة وحصرىم في السمف، 

)مامكع ، ف الشكب ىـ أىؿ الفنة كالاماعة "م قاؿ: "المتمفاكف باإلفبلـ المحض الخالص عالذ
ف  شرحو للعقيدة الكافطية بقكلو: " كىذا التعريؼ مف شيخ اإلفبلـ  ، كعٌقب ابف عثيميف ((ُٗٓ/ّ)الفتاكل،

ألف تمفايـ مشكب بما  ابف تيمية يقت   أف األشاعرة كالماتريدية كنحكىـ ليفكا مف أىؿ الفنة كالاماعة ؛
تريدية فيما ذىبكا إليو ف  أفماذ ا كصفاتو اأدخلكا فيو مف البدع، كىذا ىك الصحيح؛ أنو ال يعد األشاعرة ك الم

مف أىؿ الفنة كالاماعة، كايؼ يعدكف مف أىؿ الفنة كالاماعة ف  ذلؾ م  مخالفتيـ ألىؿ الفنة كالاماعة... 
و الفلؼ؛ ألف الفلؼ ىنا الصحابة كالتابعكف كأئمة اليدل مف بعدىـ، فنذا ااف كمف المعلـك أف الحؽ ما ذىب إلي

الحؽ فيما ذىب إليو الفلؼ كىؤالذ يخالفكنيـ ؛ صاركا ليفكا مف أىؿ الفنة كالاماعة ف  ذلؾ "، )شرح العقيدة 
 بتصرؼ(. (ِٕٓ-ِٔٓص)الكافطية البف عثيميف، 
كمف فلؾ فبيليـ مف التابعيف ليـ بنحفاف كأئمة المفلميف؛ فليذا فياذا ااف الصحابة : " ويقول ابن تيمية كذلك

ذا أراد معرفة ش ذ مف  لـ ياف أحد منيـ يعارض النصكص بمعقكلو كال يؤفس دينان  غير ما ااذ بو الرفكؿ كا 
ؿ أىؿ الديف كالابلـ فيو نظر فيما قالو ا كالرفكؿ فمنو يتعلـ كبو يتالـ كفيو ينظر كيتفار كبو يفتدؿ فيذا أص

الفنة، كأىؿ البدع ال ياعلكف اعتمادىـ ف  الباطف كنفس األمر على ما تلقكه عف الرفكؿ؛ بؿ على ما رأكه أك 
ال لـ يبالكا بذلؾ فنذا كادكىا تخالفو أعر ك  ؛ ا عنيا تفكي ا أك حرفكىا تأكيبلن ذاقكه ثـ إف كادكا الفنة تكافقو كا 

 (.ّٔ/ُّ" )مامكع الفتاكل، ؿ النفاؽ كالبدعةفيذا ىك الفرقاف بيف أىؿ اإليماف كالفنة كأى
لى ىذا أشار اإلماـ محمد بف حـز حيث قاؿ: " كأىؿ الفنة الذيف نذارىـ أىؿ الحؽ كمف عداىـ فأىؿ البدعة  كا 

، كاؿ مف فلؾ نيايـ مف خيار التابعيف رحمة ا علييـ، ثـ أصحاب الحديث كمف اتبعيـ  فننيـ الصحابة 
يبلن إلى يكمنا ىذا، أك مف اقتدل بيـ مف العكاـ ف  شرؽ األرض كغربيا "، )الفصؿ ف  الملؿ مف الفقياذ ايبلن فا

، ماتبة الخانا    (.(َٗ/ِ)القاىرة،  –كاألىكاذ كالنحؿ، ابف حـز
، كأدخلكا فيو فرقان كاماعات أما الفريق اآلخر: فقد جعل مفيوم السنة والجماعة أوسع من مفيوم السمف

فريؽ األكؿ، كمنيـ اإلماـ الففارين  حيث قاؿ: " مذىب الفلؼ ما ااف عليو الصحابة الاراـ إفبلمية أخرايا ال
كأعياف التابعيف ليـ بنحفاف كأتباعيـ كأئمة الديف ممف شيد لو باإلمامة، كعرؼ عظـ  -ر كاف ا علييـ  -

قب غير مر   مثؿ شأنو ف  الديف، كتلقى الناس ابلميـ خلؼ عف فلؼ، دكف مف رم  ببدعة، أك شير بل
) لكام  األنكار البيية كفكاط   .كالايمية كالمعتزلة كالارامية " الخكارج كالركافض كالقدرية كالمرائة كالابرية

 –األفرار األثرية لشرح الدرة الم ية ف  عقد الفرقة المر ية، اإلماـ الففارين ، مؤففة الخافقيف كماتبتيا 
 (.(َِ/ُ)ـ، ُِٖٗ -ىػ َُِْدمشؽ، الطبعة الثانية، 

" أىؿ الفنة كالاماعة ثبلث فرؽ: األثرية فقاؿ : ثـ حٌدد الففارين  مف يدخؿ تحت مفمى أىؿ الفنة كالاماعة؛ 
ماميـ أبك منصكر الماتريدم".  ماميـ أبك الحفف األشعرم، كالماتريدية كا  ماميـ أحمد بف حنبؿ، كاألشعرية كا  كا 

 .((ّٕ/ُ))لكام  األنكار البيية، 
ذىب إليو شيخ اإلفبلـ ابف تيمية كرٌاحو ابف عثيميف؛ فنف األشاعرة كالماتريدية خالفكا منيج الفلؼ  ماكالصحيح 

ف  أمكر عديدة كمنيا اعتقادىـ ف  باب الصفات، كىذا ما فنتطرؽ إليو ف  المباحث القادمة، فايؼ يعٌدكف مف 
 أىؿ الفنة كالاماعة كىـ على غير منيايـ.
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 تمييد:

فيـ يثبتكف الصفات عامة كصفة الر ا ، اتخذ الفلؼ مكقفان كا حان مف صفات ا 
 .التشبيوكى  عندىـ ال تقت   النقص أك ، حقيقةن على الكاو الذم يليؽ بو ، خاصة

 .أقوال العمماء في تقرير عقيدة السمف في صفات ا  :أولً 

 :قرر عقيدة الفلؼ ام  ابير مف العلماذ نكرد بع ان مف أقكاليـ

، كآمنػت برفػكؿ ا، علػى مػراد ا، آمنت با كبما ااذ عػف ا"  :قال اإلمام الشافعي  .ُ
 .(ٔ) " كبما ااذ عف رفكؿ ا على مراد رفكؿ ا

: لما فيئؿ عف حديث النزكؿ كالرؤيػة كمػا أشػبييا مػف أحاديػث قال اإلمام أحمد بن حنبل  .ِ
كنعلػػـ أف مػػا اػػاذ بػػو الرفػػكؿ ، منيػػا كال نػػرد شػػيئان ، كال معنػػى، كنصػػدؽ بيػػا بػػبل ايػػؼ، نػػؤمف بيػػا"

 كال نصػػؼ ا بػػأاثر ممػػا كصػػؼ بػػو نففػػو بػػبل حػػد كال غايػػة ،  علػػى رفػػكؿ ا  كال نػػردٌ ، حػػؽ

كنصفو بما كصؼ بو ، كنقكؿ اما قاؿ، [ُُ]الشكرل:  چٿ     ٹ  ٹ    ٿٿ        ٿ  ٺچ 
 .(ِ)"  ال نتعدل ذلؾ، نففو

أامػػ  أىػػؿ الفػػنة علػػى اإلقػػرار بالصػػفات  " :فقــال ؛إجمــاع الســمف ابــن عبــد البــر كمــا نقــل .ّ
 .(ّ) "ال على المااز ، الكاردة ف  الاتاب كالفنة اليا كاإليماف بيا كحمليا على الحقيقة

، بصػفاتو التػ  نطػؽ بيػا كحيػو كتنزيلػو " أصحاب الحػديث يعرفػكف ربيػـ  :وقال الصابوني .ْ
كيثبتػكف لػو اػؿ ، كنقلتػو العػدكؿ الثقػات عنػو، على ما كردت األخبار بو أك شيد لو بيا رفكلو 

 .(ْ)"  كعلى لفاف رفكؿ ا ، ابللو منيا ما أثبتو لنففو ف  اتابو

فاألصػؿ فػ  ىػذا البػاب أف يكصػؼ ا بمػا كصػؼ بػو : " يميـة قال شـيخ اإلسـالم ابـن ت .ٓ
ثباتػان  نفيان ، نففو كبما كصفتو بو رفلو ، فيثبػت  مػا أثبتػو لنففػو كينفػ  عنػو مػا نفػاه عػف نففػو ؛كا 

                                                           

ة، تحقيؽ: عصاـ قلعا ، دار المأمكف للتراث، الطبعة العيف كاألثر ف  عق (ُ) ائد أىؿ األثر، ابف فىًقيو فيصَّ
 (.ٕص)، لمعة االعتقاد، (ِٔص)ىػ، َُْٕاألكلى، 

المملاة العربية  -( لمعة االعتقاد، ابف قدامة المقدف ، كزارة الشؤكف اإلفبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد ِ)
 (.ٔص)ـ، َََِ -ىػ َُِْالفعكدية، الطبعة الثانية، 

 (.ُْٓ/ٕ)التمييد لما ف  المكطأ مف المعان  كاألفانيد،  (ّ)

 (.ُْص)( عقيدة الفلؼ كأصحاب الحديث، ْ)
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 (ِ)كال تمثيؿ (ُ)كقد علـ أف طريقة فلؼ األمة كأئمتيا إثبات ما أثبتو مف الصفات مف غير تاييؼ
 .(ٓ)"  (ٗ)تعطيؿ كال (ّ)كمف غير تحريؼ

، نػازع النػاس فػ  اثيػر مػف األحاػاـ" ت :وتبعو ابن القيم فنقل اتفاق الصحابة والتابعين فقـال .ٔ
بػػؿ اتفػػؽ الصػػحابة كالتػػابعكف علػػى ، كلػػـ يتنػػازعكا فػػ  آيػػات الصػػفات كأخبارىػػا فػػ  مك ػػ  كاحػػد

ثبات حقائقيا مرارىا م  فيـ معانييا كا   .(ٔ)الانو كالايؼ"ال فيـ ، .. أعن  فيـ األصؿ.إقرارىا كا 

كعلؽ شػارح الطحاكيػة علػى "، كا يغ ب كير ى ال اأحد مف الكرل": يقول الطحاوي  .ٕ
فىاًئري اأٍلىًئمًَّة ًإٍثبىاتي "ثـ قاؿ: ، قكلو بذار بعض اآليات الت  تثبت ىاتيف الصفتيف كمىٍذىىبي الفَّلىًؼ كى

ى، كىاٍلعىدىاكىًة، كىاٍلًكالى  ًب، كىالرّْ ى ػفىاًت، الَّتًػ  كىرىدى ًصفىًة اٍلغى ى ، كالبغض، كنحك ذلؾ مػف الصّْ يىًة، كىاٍلحيبّْ
ًئقىًة ًباللًَّو تىعىالىى قىاًئًقيىا البلَّ ٍن ي التٍَّأًكيًؿ الًَّذم يىٍصًرفييىا عىٍف حى مى  .(ٕ)" ًبيىا اٍلًاتىابي كىالفَّنىةي، كى

فماذ كالصفات يتبيف لنا بك كح خبلصة مذىب الفلؼ ف  باب األ ؛كبناذن على ما فبؽ
ال يزيدكف على ذلؾ كال  أك على لفاف رفكلو ، فيـ يفٌمكف ا تعالى بما فٌمى نففو ف  اتابو

                                                           

ىك االعتقاد أف صفات ا تعالى على ايفية اذا، أك يفأؿ عنيا بايؼ، ) شرح العقيدة الكافطية  ( التكييف:ٔ)
فات ا كأفمائو الحفنى، ابف عثيميف، تحقيؽ: أشرؼ بف عبد ، كانظر القكاعد المثلى ف  صٗٔلليٌراس، ص

 (.ّٓص)ـ، ُُٗٗ-ىػُُُْبيركت، الطبعة األكلى،  –المقصكد، دار الايؿ 
ىك االعتقاد أف صفات الخالؽ مثؿ صفات المخلكؽ، )العرش، شمس الديف الذىب ، تحقيؽ: محمد ( التمثيل: ٕ)

ىػ ُِْْالمدينة المنكرة، الطبعة الثانية،  -لم  بالاامعة اإلفبلمية بف خليفة بف عل  التميم ، عمادة البحث الع
 (.(ُُٓ/ُ)ـ، ََِّ -
. ف  الابلـ على التحريؼ صرؼ اللفظ عف ظاىره بدكف دليؿ، كقد تكف  العبلمة ابف القيـ ( التحريف: ٖ)
 .((ُِٗ-ُِٓ/ُ)انظر: الصكاعؽ المرفلة )

 ألفماذ كالصفات، أك إناار بع و فيك نكعاف:إناار ما ياب  تعالى مف ا ( التعطيل:ٗ)
 تعطيؿ ال ؛ اتعطيؿ الايمية الذيف يناركف الصفات، كغبلتيـ يناركف األفماذ أي ان. - أ

تعطيؿ ازئ ؛ اتعطيؿ األشعرية الذيف يناركف بعض الصفات دكف بعض، ك أكؿ مف عيرؼ بالتعطيؿ  - ب
الحمكية، ابف عثيميف، دار الكطف للنشر، مف ىذه األمة ىك الاعد بف درىـ، ) فتح رب البرية بتلخيص 

 .((ُٗ-ُٖص)الرياض، 

، كانظر: التدمرية، ْ/ُ، الرفالة المدنية ف  تحقيؽ المااز كالحقيقة ف  صفات ا، (ّ/ّ)( مامكع الفتاكل، ٓ)
 (.ُِْص)
 ( مختصر الصكاعؽ المرفلة على الايمية كالمعطلة، مؤلؼ األصؿ: ابف قيـ الاكزية، اختصره: ابفٔ)

، كانظر: (ِٖص)ـ، ََُِ -ىػ ُِِْالقاىرة، الطبعة األكلى،  -المكصل ، تحقيؽ: فيد إبراىيـ، دار الحديث 
 .بتصرؼ( َِِص)ىػ، ُُْٕالقاىرة، الطبعة الثانية،  – متف القصيدة النكنية، ابف القيـ، ماتبة ابف تيمية

 (.ْْٔص)( شرح العقيدة الطحاكية، ابف أب  العز الحنف ، ٕ)
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دكف تاييؼ أك تعطيؿ  ك يثبتكف  تعالى ما أثبت لنففو أك صٌح عف رفكلو ، ينقصكف منو
 .أك تحريؼ أك تمثيؿ

،  رج الفلؼ كأئمة الخلؼ كعلى ىذا د"  :كىذا ما أاملو ابف قدامة المقدف  حيف قاؿ
لما كرد مف الصفات ف  اتاب ا كفنة رفكلو مف ، كاإلثبات اليـ متفقكف على اإلقرار كاإلمرار

 .(ُ)"  غير تعرض لتأكيلو

 .(ٕ)تقسيم الصفات عند السمف  :ثانياً 

 :قٌفـ الفلؼ الصفات إلى ثبلثة أقفاـ على النحك التال 
 .صفات فلبية –تية صفات ثبك  :مف حيث إثباتيا كنفييا .ُ

 .صفات فعلية –صفات ذاتية  :مف حيث تعلقيا بذات ا كأفعالو .ِ

 .صفات فمعية عقلية –صفات خبرية  :مف حيث ثبكتيا كأدلتيا .ّ

 :كتفصيؿ ذلؾ على النحك التال 

 .من حيث إثباتيا ونفييا  -ٔ

 :ةصفات ثبوتي -أ 

كؿ، اذااالفتك  ؛ أك أثبتو لو رفكلو ، لنففو كى  ما أثبتو ا  ، كاليد، كالكاو، كالنُّزي
كى  أغلب الصفات المنصكص علييا ف  الاتاب ، صفات مدح كاماؿ كاليا، كنحك ذلؾ

 .كياب إثباتيا، كالفنة

كليذا اانت الصفات الثبكتية الت  أخبر ا بيا عف نففو أاثر باثير مف الصفات الفلبية 
 .(ّ)ؿ ا بيا ما ىك أاثرفالما اثرت كتنكعت دالالتيا ظير اما ؛اما ىك معلكـ

 

                                                           

 .(ٖص)ة االعتقاد، ( لمعُ)

 دار اليارة، -دة ف  الاتاب كالفنة، علكم بف عبد القادر الفَّقَّاؼ، الدرر الفنية الكار  ا ( انظر: صفات ِ)
، ك انظر: شرح لمعة االعتقاد اليادم إلى فبيؿ الرشاد، (ّّ -ُّص)ـ، ََِٔ -ىػ ُِْٔالطبعة الثالثة، 

، الصفات (َُص)ـ، ََِّ -ىػ ُِْْبيركت،  –العلمية  ابف عثيميف تحقيؽ: ىان  الحاج، دار الاتب
، الطبعة األكلى،  –الخبرية بيف المثبتيف كالمؤكليف بيانان كتفصيبلن، د. اابر الفميرم، الدار الفكدانية  الخرطـك

 (.ّّ-ُّص)، كانظر: القكاعد المثلى (ٕٓ-ٔٓص )ـ، ُٖٓٗٗ -ىػ ُُْٔ
 .(ّّص)انظر: القكاعد المثلى،  (ّ)
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 :صفات سمبية -ب

، كالفّْنة االمكت ؛كاليا صفات نقص أك نفاه عنو رفكلو ، كى  ما نفاه ا عف نففو
، ليس()ما( ك )ال( ك )مثؿ  ؛كغالبان تأت  ف  الاتاب أك الفنة مفبكقة بأداة نف ، كالظلـ، كالنكـ

  .كييثبت  دىا مف الاماؿ، كىذه تينفى عف ا 
ال فالنف  المحػض ال مػدح ، إال إذا ت مف ثبكتان  فالنف  ال ياكف مدحان " :يقول ابن تيمية كا 

كىاػذا عامػة مػا ، فيو كنف  الفكذ كالنقص عنو يفتلـز إثبات محافنو كامالو ك األفماذ الحفنى
 ۀ ڻاقكلو تعالى: ﴿ ؛يأت  بو القرآف ف  نف  الفكذ كالنقص عنو يت مف إثبات محافنو كامالو

يت ػػمف امػػػاؿ ، ة كالنػػـك لػػونى فنفػػ  أخػػذ الٌفػػ، [ِٓٓ]البقػػرة: ﴾ ے ے ھ ھ ھ ھہ ہ ہ ہ ۀ
فالتفبيح ، يت مف اماؿ قدرتو كنحك ذلؾ، [ّٖ]ؽ: ﴾ چ چ ڃ ڃ﴿ :كقكلو، قيكميتو حياتو ك

 .(ُ)"المت مف تنزييو عف الفكذ كنف  النقص عنو يت مف تعظيمو

 من حيث تعمقيا بذات ا وأفعالو: -ٕ

 ذاِتي ة:صفات  -أ 

، كالبصر، كالفم ، كالحياة، كالقدرة، االعلـ ؛كى  الت  لـ يزؿ كال يزاؿ ا متصفان بيا
 .كنحك ذلؾ كاليديف، كالكاو

 صفات فعمي ة: - ب

ف شاذ لـ يفعليا، إف شاذ فعليا، كى  الصفات المتعلقة بمشيئة ا كقدرتو ، االما ذ ؛كا 
كؿ  .الصفات االختيارية()كتفمى ، كنحك ذلؾ، كالر ا، كال حؾ، كالفرح، كالغ ب، كالنُّزي

 نكعاف: كأفعالو 

كؿ، ااالفتكاذ :الزمة -ُ  ... كنحك ذلؾ.كاإلتياف، كالنُّزي

 ... كنحك ذلؾ.كاإلعطاذ، االخلؽ :متعدية -ِ

كبالتػػال  صػػفات ، [ِٕ]إبػػراىيـ:﴾ ڇ ڇ ڇ چ﴿ :قػػاؿ تعػػالى، ال منتيػػى ليػػا كأفعالػػو 
 .ا الفعليَّة ال حصر ليا

                                                           

 (.َِٓ/َُ)ع الفتاكل، مامك  (ُ)
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كمػػف حيػث تعلقيػا بمػػا ينشػأ عنيػػا ، كالصػفات الفعليَّػة مػػف حيػث قياميػا بالػػذات تفػمى صػفات ذات
باعتبػػار  فاػػبلـ ا  ؛كمػػف أمثلػػة ذلػػؾ صػػفة الاػػبلـ، مػػف األقػػكاؿ كاألفعػػاؿ تفػػمى صػػفات أفعػػاؿ

 .(ُ) كباعتبار آحاد الابلـ كأفراده صفة فعؿ، أصلو كنكعو صفة ذات

 :من حيث ثبوتيا وأدلتيا -ٖ
كىػػ  الصػػفات التػػ  ال فػػبيؿ إلػػى إثباتيػػا إال الفػػم  كالخبػػر عػػف ا أك عػػف  :صــفات خبريــة -أ 

 ؛كقد تاكف فعليَّة، كاليديف، االكاو ؛كقد تاكف ذاًتيَّة، صفات فمعية أك نقلية()كتفمى ، رفكلو 
 .كال حؾ، االفرح
، كالػدليؿ العقلػ   كى  الصفات الت  يشػترؾ فػ  إثباتيػا الػدليؿ النقلػ :صفات سمعية عقمية -ب 

 .كاإلعطاذ، االخلؽ ؛كقد تاكف فعليَّة، كالقدرة، االحياة كالعلـ ؛كقد تاكف ذاًتيَّة
ــا مــن خــالل مــا ســبق ــّين لن أف صػػفة الر ػػا عنػػد الفػػلؼ كفػػؽ قكاعػػدىـ فػػ  بػػاب األفػػماذ  :فيتب

 .كى  صفة ثبكتية، صفة ثابتة بالنقؿ الصحيح كالعقؿ الصريح :كالصفات

كى  صفة ، في  ذاتية باعتبار أنيا ال تنفؾ عف ذاتو  ؛اتية فعليةكصفة الر ا صفة ذ
فيك ير ى كيفخط متى شاذ كايفما  ؛باختياره فعلية اختيارية باعتبار أنيا متعلقة بمشيئػػة ا 

 .شاذ

 .المطمب الثاني: عالقة صفة الرضا ببعض صفات ا 
كلعؿ ، أدٌؿ على ذلؾ منوكليس ،  ما مف ش ذ ف  ىذا الاكف إال كينطؽ بامالو 

في  احلقات ، أفماذه كصفاتو مف أاثر األمكر الت  تدؿ داللة كا حة على اماؿ ا كعظمتو
كاتفاؽ عظيـ ال ينفصؿ بع يا عف ، نفؽ كاحد كارتباط ابير، العقد المنتظـ آخذه بع يا بع ان 

 .ااملة متااملة تعبر عف ابللو كعظمتو ، في  منظكمة كاحدة، بعض

لكاػػػدناىما يقػػػرراف قاعػػػدة عظيمػػػة فػػػ  بػػػاب  ؛نظرنػػػا فػػػ  القػػػرآف الاػػػريـ كالفػػػنة النبكيػػػةكلػػػك 
كأف لو األفماذ الحفنى كالصفات ، ليس يشبيو أحد مف خلقو كى  أف ا ، األفماذ كالصفات

 .[ُُ]الشكرل: ﴾ ٹ ٿ ٹ ٿٿ ٿ ٺ ﴿ :يقكؿ تعالى، العبل

كالغ ب كال حؾ ر ى كالفرح بو نففو مف المحبة كال نف ما كصؼ ا كعلى ىذا ف
إذ ف  العقكؿ أنا إذا فر نا ذاتيف إحداىما ال تحب ، كالبغض كالفخط مف أعظـ صفات الاماؿ

كأما الذات األخرل تحب اؿ اميؿ مف األقكاؿ كاألفعاؿ ، شيئان كال تبغ و كال تر اه كال تفرح بو

                                                           

 –د. فعد عاشكر، مطبعة المنارة  –( انظر: درافات ف  تكحيد األفماذ كالصفات اإلليية، د. اابر الفميرم ُ)
 (.ِٔص)ـ، ََِٖىػ ُِْٗغزة، الطبعة الثالثة، 
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انت ىذه الذات أامؿ مف ا، كاألخبلؽ كالشيـ كتفرح كتر ى بو كتبغض اؿ قبيح يفمى كتارىو
 .(ُ) تلؾ المكصكفة بصفات العدـ كالمكات

ف  ىذا المقاـ بصدد الحديث عف العبلقة بيف صفة الر ا كبعض صفات ا  كالباحثة
 ليت ح بشاؿ أابر المعان   ؛الت  تتقارب فيما بيف معانييا كتترابط بمعان  صفة الر ا

 . العظيمة ليذه الصفة كما يقاربيا مف صفاتو 

 .صفة الفرح أوًل:

كى  ثابتة بالفنة ، الفرح مف الصفات الفعلية الخبرية الت  انفردت بيا الفنة دكف الاتاب
، كعقد إاماعيـ افتنادان إلييا على إثباتيا، الصحيحة الت  تلقاىا أىؿ الفنة كالاماعة بالقبكؿ

ؽ مف يشاذ مف عباده حيث يكف، كىذه الصفة تدؿ بالت مف على لطؼ ا بعباده كرحمتو ليـ
 .فنذا تابكا تقٌبؿ تكبتيـ كفرح بيا فرحان شديدان كلطيفان ف  كقت كاحد ؛ليتكبكا

قاؿ رفكؿ  :قاؿ فعف أنس بف مالؾ ، كىذا المعنى ىك الذم يقرره لنا رفكؿ الرحمة 
، َأَحِدُكْم َكاَن َعَمى رَاِحَمِتِو ِبَأْرِض َفاَلةٍ ِمْن ، َلم ُو َأَشدُّ َفَرًحا ِبَتْوَبِة َعْبِدِه ِحيَن َيُتوُب ِإَلْيو ِ  ) :ا 

َقْد َأِيَس ، َفاْضَطَجَع ِفي ِظمٍَّيا، َفَأَتى َشَجَرةً ، َفَأِيَس ِمْنَيا، َفاْنَفَمَتْت ِمْنُو َوَعَمْيَيا َطَعاُمُو َوَشرَاُبو ُ 
 :ُثم  َقاَل ِمْن ِشد ِة اْلَفَرحِ ، َفَأَخَذ ِبِخَطاِمَيا، َدهُ َفَبْيَنا ُىَو َكَذِلَك ِإَذا ُىَو ِبَيا َقاِئَمًة ِعنْ ، ِمْن رَاِحَمِتوِ 

 .(ِ) (َأْخَطَأ ِمْن ِشد ِة اْلَفَرحِ ، المُيم  َأْنَت َعْبِدي َوَأَنا َربُّكَ 

فياب إثباتو ، كال يتعر كف لو بالتأكيؿ، كأام  الفلؼ على ثبكت صفة الفرح  تعالى
، على ما يليؽ بو كىك صفة حقيقية  ، كال تمثيؿ مف غير تحريؼ كال تعطيؿ كال تاييؼ

 (ّ) كال ف  غاياتو.، ال ف  ذاتو كال ف  أفبابو، ففرحو ال يشبو فرح أحدو مف خلقو

                                                           

 (.ُُْٓ/ْ)انظر: الصكاعؽ المرفلة ف  الرد على الايمية كالمعطلة،  (ُ)

/ ُِٗٓ -ُِٖٓباب ف  الحٌض على التكبة كالفرح بيا )ص ب التكبة،( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاِ)
 .(ِْٕٕح
الصفات اإلليية ف  الاتاب كالفنة النبكية ف   كذ اإلثبات كالتنزيو، محمد أماف بف عل  اام ،  ( انظر:ّ)

 (، تذارةِٖٗ-ِٕٗىػ )صَُْٖالمدينة المنكرة، الطبعة األكلى،  -المالس العلم  بالاامعة اإلفبلمية 
المؤتف  شرح عقيدة الحافظ عبد الغن  المقدف ، عبد الرزاؽ بف عبد المحفف البدر، غراس للنشر كالتكزي ، 

(، ُٖٔ-ُٔٔ(، شرح العقيدة الكافطية لليراس، )صُٕٓ-ُٔٓـ )صََِّ - ػىُِْْالطبعة األكلى، 
إلفبلمية كاألكقاؼ كالدعكة أصكؿ اإليماف، محمد بف عبد الكىاب، تحقيؽ: بافـ فيصؿ الاكابرة، كزارة الشؤكف ا

 (.ّٖ، )صػىَُِْالفعكدية، الطبعة الخامفة،  –كاإلرشاد 
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  .صفة اْلَبْشَبَشة أو اْلَبَشاَشة ثانيًا:
 أب  ىريرة  فقد صح عف، ثابتةه بالحديث الصحيح صفةه فعليةه خبريَّةه  البشبشة 

اَلِة َوالذٍّْكرِ ) :قاؿ ب  أفَّ الن َكَما ، ِإل  َتَبْشَبَش الم ُو َلوُ ، َما َتَوط َن َرُجٌل ُمْسِمٌم اْلَمَساِجَد ِلمص 
  .(ُ)(َيَتَبْشَبُش َأْىُل اْلَغاِئِب ِبَغاِئِبِيْم ِإَذا َقِدَم َعَمْيِيمْ 

 .كى  بمعنى الفرح، كالحديث فيو إثبات البشبشة
كى  ، لبشاشة مف غير تحريؼ كال تعطيؿ كال تاييؼ كال تمثيؿكقد أثبت الفلؼ صفة ا

بشاشة حقيقية تليؽ با 
 (ِ). 

 كاذلؾ القكؿ " :تالـ عف إثبات صفة الفرح  تعالىبعد أف  (ّ)الفراذابف أبك يعلى  يقكؿ
، كفرحان  كىشاشة، رأيت لفبلف بشاشة :كالعرب تقكؿ، ألف معناه يقارب معنى الفرح؛   البشبشةف

 .(ْ)"فياكز إطبلؽ ذىًلؾى اما ااز إطبلؽ الفرح، إذا ااف منطلقان ، فرح بٌش  كيقكلكف: فبلف ىٌش 
، كاإلقباؿ عليو، كاللطؼ ف  المفألة، فرح الصديؽ بالصديؽ :البش: " (ٓ)قاؿ ابف األثير
، كقٌربو، كيي رب إذا تلٌقى الصديؽ صديقو بالبرٌ ، فمعنى البٌش: الفرح ؛كقد بششت بو أبش

 .(ٔ)" موكأار 
                                                           

ًة، )ج ( أخراو ابف مااة ف  فننو،ُ) بلى كـً اٍلمىفىاًاًد كىاٍنًتظىاًر الصَّ (، ََٖ/ حٗٗ/ صِاتاب الصبلة، بىاب ليزي
ب كالترىيب: صحيح، قاؿ المحقؽ بشار عكاد معركؼ: إفناده صحيح، كقاؿ األلبان  ف  صحيح الترغي

 (.ِّٕ/حٖٕ/صُ)ج
بيركت، الطبعة الثانية،  –( انظر: مشاؿ الحديث كبيانو، ابف فكرؾ، تحقيؽ: مكفى محمد عل ، عالـ الاتب ِ)

 –(، النبكات، ابف تيمية، تحقيؽ: عبد العزيز بف صالح الطكياف، أ كاذ الفلؼ ُٕٖ -ُٖٔـ، )صُٖٓٗ
-ٖٓف  الاتاب كالفنة، )ص الكاردة صفات ا (، ْْٗ/ُ، )ـَََِ -ىػَُِْالرياض، الطبعة األكلى، 

ٖٔ.) 

: محمد بف الحفيف بف محمد بف خلؼ ابف الفىرَّاذ، عالـ عصره ف  األصكؿ كالفركع أبو يعمى ابن الفراء( ّ)
فة كأنكاع الفنكف، مف أىؿ بغداد، ارتفعت ماانتو عند القادر كالقائـ العبافييف، ككاله القائـ ق اذ دار الخبل

كالحريـ، كحراف كحلكاف، كااف قد امتن ، كاشترط أف ال يح ر أياـ المكااب، كال يقصد دار الفلطاف، فقبؿ القائـ 
شرطو، لو تصانيؼ اثيرة منيا: اإليماف، كاألحااـ الفلطانية، كتبرئة معاكية، كأحااـ القرآف، كغيرىا اثير. 

 .((ََُ-ٗٗ/ٔ))انظر: األعبلـ للزرال ، 
لتأكيبلت ألخبار الصفات، القا   أبك يعلى الفراذ، تحقيؽ: محمد بف حمد النادم، دار إيبلؼ ( إبطاؿ اْ)

 (.ِّْ/ُ)الاكيت،  –الدكلية 
ٍبد الاىًريـ الشيبانٌ  الازرم، ابن اأَلِثير( ٓ) : ىك أبك الفعادات، المبارؾ بف محمد بف محمد بف محمد ابف عى

شأ ف  ازيرة ابف عمر، كانتقؿ إلى المكصؿ، فاتصؿ بصاحبيا، ، كنػىْْٓالمحدث اللغكم األصكل ، كلد فنة 
، ػىَٔٔفااف مف أخصائو. كأصيب بالنقرس فبطلت حراة يديو كراليو، حتى تكف  ف  إحدل قرل المكصؿ فنة 

قيؿ: إف تصانيفو اليا ألفيا ف  زمف مر و، إمبلذ على طلبتو، كىـ يعينكنو بالنفخ كالمرااعة، مف اتبو: النياية 
ريب الحديث، اام  األصكؿ ف  أحاديث الرفكؿ، المرص  ف  اآلباذ كاألميات كالبنات، كغيرىا اثير. ف  غ

 (.(ِِٕ/ٓ))انظر: األعبلـ للزرال ، 

 (.َُّ/ُ)ية ف  غريب الحديث كاألثر، ( النيأ)
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 .صفة الضحك ثالثًا:

 كىك صفةه مف صفات ا ، مف حيث المعنى العاـ، ال حؾ قريب مف الفرح كالر ا
 .الت  انفردت بيا الفنة إذ لـ يرد ذارىا ف  القرآف الاريـ، الفعليَّة الخبريَّة

، َيْقُتُل َأَحُدُىَما اآْلَخرَ  َيْضَحُك الم ُو ِإَلى َرُجَمْينِ ) :قىاؿى رىفيكؿي اللًَّو  :قاؿ فعف أم ىريرة 
َفُيَقاِتُل ِفي َسِبيِل ، ثُم  َيُتوُب الم ُو َعَمى اْلَقاِتلِ ، ُيَقاِتُل ِفي َسِبيِل الم ِو َفُيْقَتلُ  :َوِكاَلُىَما َيْدُخُل اْلَجن ةَ 

 .(ُ) (الم ِو َفُيْسَتْشَيدُ 

على المعنى ، لحديث كغيرهاما أفاده ىذا ا، يثبت أىؿ الفنة كالاماعة ال حؾ  ك 
 ؛أك يفتفزىـ الطرب، كالذم ال يشبيو  حؾ المخلكقيف عندما يفتخفيـ الفرح، الذم يليؽ بو 

نما يحدث بمشيئتو كحامتو، بؿ ىك معنى يحدث ف  ذاتو عند كاكد مقت يو  .(ِ) كا 

ببل صفةو تصؼي  حاو  :ذار إثبات  حؾ ربنا  :باب"  : قال اإلمام ابن خزيمة
ًحايو ب حؾ المخلكقيف، ثناؤه اؿَّ  اما ، بؿ نؤمف بأنو ي حؾ، ك حايـ اذلؾ، ال كال يشبَّو  ى

لـ يطلعنا على ، افتأثر بصفة  حاو إذ ا ، كنفات عف صفة  حاو ، أعلـ النب  
دّْقكف بذلؾ فنحف قائلكف بما قاؿ النب   ؛ذلؾ بقلكبنا منصتكف عمَّا لـ يبيف لنا مما افتأثر ، مصى
 .(ّ)"بعلمو ا

كىك بصدد حديثو عف ، قليبلن عف ىذه الصفة بأفلكبو اللطيؼ تحدثاإلماـ ابف القيـ ك 
 :حيث يقكؿ  ؛المحبة كالفرح كال حؾ

 في حؾ ، حيف يأت  مف عبكديتو بأعظـ ما يحبو، مف عبده كمف ىذا  حاو " 
يتلك ، بو إلى خدمتواما ي حؾ مف عبده إذا ثار عف كطائو كفراشو كم ااعة حبي، كر ا فرحان 

كباع نففو  كلقاىـ ، فأقبؿ إلييـ، كي حؾ مف راؿ ىرب أصحابو عف العدك، آياتو كيتملقو
 كي حؾ إلى مف أخفى الصدقة عف أصحابو لفائؿو ، حتى قتؿ ف  محبتو كر اه، نحره

                                                           

ـى ثيَـّ ييفٍ ُ) ييٍقتىؿي ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الاياد، بىاب اٍلاىاًفًر يىٍقتيؿي اٍلميٍفًل ـي فىييفىدّْدي بىٍعدي كى ًل
اتاب اإلمارة، باب بياف الراليف يقتؿ أحدىما اآلخر يدخبلف  (، كمفلـ ف  صحيحو،ِِٖٔ/حِْ/صْ)ج

 .(َُٖٗ/حُّٗالانة، )ص

، تذارة (ِْٗ-ُِٗص)( انظر: الصفات اإلليية ف  الاتاب كالفنة النبكية ف   كذ اإلثبات كالتنزيو، ِ)
الاكيت، الطبعة الخامفة،  –عقيدة ف  ا، د. عمر فليماف األشقر، ماتبة الفبلح ، ال(ُٓٓص)المؤتف ، 

، شرح العقيدة الكافطية (ِِّص)الكاردة ف  الاتاب كالفنة،  (، صفات ا ُِٕ-ُُٕـ، )صُْٖٗ
 (.ُٕٔص)لليراس، 

ثبات صفات الرب ّ)  –ب العلمية ، ابف خزيمة، تحقيؽ محمد خليؿ ىراس، دار الات( اتاب التكحيد كا 
 (.ُِْ-َِّص)ـ، ُّٖٗ -ىػ َُّْبيركت، 
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ذا في، حيث ال يراه إال ا الذم أعطاه، فتخلؼ بأعقابيـ كأعطاه فران ، اعتر يـ فلـ يعطكه
بو  في حؾ إليو فرحان ، كاذلؾ الشييد حيف يلقاه يكـ القيامة، بو كفرحان  لو ال حؾ منو حبان 

ك حؾ ، فننو فرح ليس امثلو ش ذ، كليس ف  إثبات ىذه الصفات محذكر البتة، كبقدكمو عليو
رادتو كفائر صفاتو، كحامو حاـ ر اه كمحبتو ليس امثلو ش ذ ال تمثيؿ ، فالباب باب كاحد، كا 

 .(ُ)"  تعطيؿ كال

إلى بعض عباده ف  بعض  أف  حؾ الرب  ىاذا يك ح شمس الديف ابف القيـ 
ألف األشخاص الذيف ي حؾ إلييـ قد  ؛إنما ىك  حؾ ر ا كفرح كمحبة، تلؾ الحاالت الخاصة
كمف المناااة الت  تف ؿ ، للنفس  كمف بي و ، ف  فبيؿ ا مف ايادو  وً أتكا بأعظـ أنكاع محابٌ 

يكفؽ مف شاذ مف عباده ليأت  بمر اتو فيتقبؿ منو ثـ يفرح بو  كىاذا تاده ، بيا علييـ ا
 .ر ان كمحبة حتى ي حؾ إليو 

 .اْلُكْرهُ صفة رابعًا: 

اماع الفلؼ بالاتاب كالفنةلمف يفتحقيا  صفةه فعليَّةه خبريَّةه ثابتةه   اٍلايٍرهي صفة  ، كا 
 .[ْٔ]التكبة: ﴾  ﮲ ۓ ےۓ﴿ :يقكؿ تعالى

ن  اْلَكاِفَر ِإَذا ُحِضَر ُبشٍَّر ِبَعَذاِب اِ ... ) :أنو قاؿ عف النب   كعف عائشة  َواِ 
 .(ِ)(َوُعُقوَبِتِو َفَمْيَس َشْيٌء َأْكَرَه ِإَلْيِو ِمم ا َأَماَمُو َكرَِه ِلَقاَء اِ َوَكرَِه اُ ِلَقاَءهُ 

اما كنثبتو لو فنحف نؤمف بذلؾ ، عماالن ياره أشخاصان كياره أ، يبغض كياره  إذف ا
مف غير تحريؼ كال تعطيؿ كال  كاما كصفو رفكلو  نففو بذلؾ ف  اتابو العزيز كصؼ 

 .(ّ)تاييؼ كال تمثيؿ 

 .اْلُبْغُض صفة  خامسًا:
يبغض الافر  فيك ، باألحاديث الصحيحة صفةه فعليةه خبريَّةه ثابتةه  صفة البغض 

بغ ان حقيقيان يليؽ بو  ؛ف كالعصاةكالعصيا، كالاافريف
 (ْ). 

                                                           

 (.ُّص)، كانظر: نكنية ابف القيـ، (ِِّ/ُ)( مدارج الفالايف، ُ)

ٍف أىحىبَّ ًلقىاذى اً أىحىبَّ اي ًلقىاذىهي، )جِ) / َُٔ/ صٖ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الرقاؽ، بىابه مى
عاذ كالتكبة كاالفتغفار، باب مف أحب لقاذ ا أحب ا لقاذه (، كمفلـ ف  صحيحو، اتاب الذار كالدَٕٓٔح

 .(ِّٖٔ/ حُِّٔكمف اره لقاذ ا اره ا لقاذه، )ص
الكاردة ف  الاتاب كالفنة،  ، صفات ا (ُٖٔ-ُٔٔص)( انظر: شرح العقيدة الكافطية لليراس، ّ)

 (.َّص)، شرح لمعة االعتقاد، ِّٗص

 (.ُٖٓص)، تذارة المؤتف ، ٖٖاردة ف  الاتاب كالفنة، صالك  ( انظر: صفات ا ْ)
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ن  اَ  ..). :عف النب   عف أب  ىريرة  َفقَاَل: َيا ، ِإَذا َأْبَغَض َعْبًدا َدَعا ِجْبِريلَ  َواِ 
ِإن   :لس َماءِ َقاَل: ُثم  ُيَناِدي ِفي َأْىِل ا، َقاَل: َفُيْبِغُضُو ِجْبِريلُ ، ِإنٍّي ُأْبِغُض ُفاَلًنا َفَأْبِغْضوُ ، ِجْبِريلُ 

 .(ُ) (ثُم  ُتوَضُع َلُو اْلَبْغَضاُء ِفي اأْلَْرضِ ، َفُيْبِغُضُو َأْىُل الس َماءِ  :َقالَ ، اَ ُيْبِغُض ُفاَلًنا َفَأْبِغُضوهُ 

بو نففو مف المحبة كالر ى كالفرح كالغ ب  إف ما كصؼ ا " : يقول ابن القيم
 .(ِ)"كالبغض كالفخط مف أعظـ صفات الاماؿ

 .صفة السخطسادسًا: 
امػػاع الفػػلؼ   ﴿ :قػػاؿ ، صػػفة الفػػخط صػػفة فعليػػة ثابتػػة بالاتػػاب كالفػػنة كا 

مثػؿ  يناؾ أمكر تفخطو ف ؛[ِٖ] محمد: ﴾        
 .(ّ) فخط ا عليو ؛كمف اتب  ما أفخط ا، الافر كالمعاص  كالذنكب

اًذ النًَّب ّْ كقد  ، َوِبُمَعاَفاِتَك ِمْن ُعُقوَبِتكَ ، َأُعوُذ ِبِرَضاَك ِمْن َسَخِطكَ  الم ُيم  ) :اىافى ًمٍف ديعى
 .(ٗ)(َأْنَت َكَما َأْثَنْيَت َعَمى َنْفِسكَ ، َوَأُعوُذ ِبَك ِمْنَك َل ُأْحِصي ثََناًء َعَمْيكَ 

 .(ٓ)للعقكبة مقت  الغ ب الشديد ال :بمعنى الفَّخىطي كالفٍُّخطي كيأت  
  ﴾ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ﴿ :فػػػػػػ  معنػػػػػػى قػػػػػػكؿ ا تعػػػػػػالى  الشػػػػػػافع اإلمػػػػػػاـ  يقػػػػػػكؿ

 .(ٔ)" لما حاب قـك بالفخط دؿ على أف قكما يركنو بالر ى" ،:[ُٓ]المطففيف: 

 كأفألو ، أف ياتنب اؿَّ فبيؿ يفخط ا  ااف عليو، فنذا آمف العبد بأفَّ ا يفخط
يااـ ما يفخطو   .تعالىأف يانبنا كا 

                                                           

( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب البر كالصلة كاآلداب، باب إذا أحب ا عبدان حببو لعباده، ُ)
 .(ِّٕٓ/حُُِٕ)ص

 (.ُُْٓ/ْ)( الصكاعؽ المرفلة ف  الرد على الايمية كالمعطلة، ِ)

، محمد بف حفيف بف فليماف بف «الٌصاـر المنا »ف الفُّباٌ ، تاملة ( انظر: الاىٍشؼ الميٍبًدم لتمكيو أب  الحفّ)
الرياض،  –إبراىيـ الفقيو، درافة كتحقيؽ: د. صالح بف عل  المحفف، د. أبك بار بف فالـ شياؿ، دار الف يلة 

، تذارة (ُٖٔ-ُٔٔص)، شرح العقيدة الكافطية لليراس، (َْٔ/ُ)ـ، ََِِ -ىػ ُِِْالطبعة األكلى 
-ُٕٗص)الكاردة ف  الاتاب كالفنة،  ، صفات ا (ِٗص)، شرح لمعة االعتقاد، (َُٔص)، المؤتف 

ُٖٗ.) 

 ( ْٖٔ/ حَُِ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب الصبلة، باب ما يقاؿ ف  الراكع كالفاكد، )صْ)

 (.َِْ/ُ)( انظر: المفردات ف  غريب القرآف، ٓ)
بف عطية األندلف ، تحقيؽ: عبد الفبلـ عبد الشاف  محمد، دار ( المحرر الكايز ف  تففير الاتاب العزيز، أ)

 (.ِْٓ/ٓ)ىػ،  ُِِْبيركت، الطبعة األكلى،  –الاتب العلمية 
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 .صفة الغضب واألسفسابعًا: 

اماع فلؼ األمة بالاتاب كالفنة صفةه فعليَّةه خبريَّةه ثابتةه    ىبي اٍلغى  قكلو بدليؿ ، كا 
 ﴾  گ گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ﴿ :تعالى
 .[ُٖ]طو: 

، كاعلـ أف الغ ب صفة كصؼ ا بيا نففو إذا انتيات حرماتو " :الشنقيط   يقكؿ
كنحف معاشر المفلميف ، مف غ بو اؿ كعبل نعكذ با، تظير آثارىا ف  المغ كب علييـ

م  تنزيينا ، كال ناذب بش ذ مف ذلؾ، ىا اما ااذت فنصدؽ ربنا ف  اؿ ما كصؼ بو نففورُّ مً ني 
 .(ُ)"  ابيران  عف ذلؾ علكان  كعبل عف مشابية المخلكقيف  التاـ لو اؿٌ 
ٍيرىةى ك  َضى الم ُو الَخْمَق َكَتَب ِفي ِكتَاِبِو َفُيَو َلم ا قَ  ) :قىاؿى رىفيكؿي اللَّوً  :قىاؿى  عىٍف أىًب  ىيرى

 .(ِ)(ِعْنَدُه َفْوَق الَعْرِش ِإن  َرْحَمِتي َغَمَبْت َغَضِبي

ال يايفكف ، كعظمتو بكاو يليؽ بابللو كأىؿ الفنة كالاماعة يثبتكف صفة الغ ب  
من  ويرضى ل كأحدٍ وا يغضب "  :كف  ىذا يقكؿ اإلماـ الطحاكم، كال يشبيكف كال يؤكلكف

 .(ّ)"الورى

ـي كى كقاؿ قً  كال يكصؼ ، يكصؼ ا بالغ ب :قاؿ علماؤنا" :(ْ)الفُّنَّة األصبيان  ا
 .(ٓ)"بالغيظ

 

                                                           

 (.ٕٔ/ْ)( أ كاذ البياف، ُ)

باب ما ااذ ف  قكؿ ا تعالى كىك الذم يبدأ الخلؽ ثـ  ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب بدذ الخلؽ،ِ)
 .(ُّْٗح/َُٔ/صْيعيده )ج

 (.ْْٔص)( شرح العقيدة الطحاكية، ّ)

: ىك أبك القافـ، إفماعيؿ بف محمد بف الف ؿ بف عل  القرش  الطليح  التيم  األصبيان ، األصبياني( ْ)
الملقب بًقكىاـ الفٌنة، مف أعبلـ الحفاظ، ااف إمامان ف  التففير كالحديث كاللغة، كىك مف شيكخ الفمعان  ف  

منيا: الاام ، كاإلي اح، كدالئؿ النبكة، كالترغيب كالترىيب، كالحاة ف  بياف  الحديث، لو تصانيؼ عديدة
 (.(ِّّ/ُ)المحاة. )انظر: األعبلـ للزرال ، 

تحقيؽ: محمد بف ربي  بف ىادم عمير  ( الحاة ف  بياف المحاة كشرح عقيدة أىؿ الفنة، األصبيان ،ٓ)
 (.َْٗ/ِ)ـ، ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗالرياض، الطبعة الثانية،  –دار الراية  المدخل ،
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 شػدة الغ ػب :كيقػاؿ: األفػؼ فػ  اللغػة ،األفػؼ(): وقد جاء الغضب بمعنى آخر وىـو(ُ)، 
 ﴾ھ ھ ہ ہ﴿ :تعػػػػػػالىقكلػػػػػػو  كمنػػػػػػو، (ِ)أم: أغ ػػػػػػبن ؛ يقػػػػػػاؿ: آفػػػػػػفن  فأفػػػػػػفت

بَّاسو ف، [ٓٓ]الزخرؼ: بيكنىا :آفىفيكنىا يعن "  :قاؿ عىًف اٍبًف عى  .(ّ)"كأفخطكنا أىٍغ ى
:  ،[َُٓ ]األعػػػراؼ: چٱٻٻٻٻپپچ اللَّػػػًو: قىػػاؿى أىبيػػػك الػػػدٍَّردىاًذ: قىػػٍكؿك  قىػػػاؿى

ًلػػػؾى ًفػػػ  ًاتىػػػاًب اللَّػػػ تىٍفًفػػػيري ذى ، كى ًلػػػؾى ػػػدُّ ًمػػػٍف ذى ػػػًب أىشى ٍنًزلىػػػةه كىرىاذى اٍلغى ى : مى ًو ذىىىػػػبى ًإلىػػػى قىٍكًمػػػ" ًو: اأٍلىفىػػػؼي
ذىىىبى أىًففنا ، كى  .(ْ)" غىٍ بىافى

فنف الغ ب على مف ، بكاو مف الكاكه ماال نقص فيي لو  افالمثبتكاألفؼ كالغ ب 
 .(ٓ)يفتحؽ الغ ب عليو مف القادر على عقكبتو صفة اماؿ 

 .الْنِتَقاُم ِمْن اْلُمْجِرِمينَ ثامنًا: 

 ىذه الصفةك ، اما يليؽ بو ينتقـ مف المارميف ففبحانو، (ـذك انتقا)بأنو  يكصؼ ا 
اماع الفلؼ صفةه فعليةه ثابتةه بالاتاب كالفنة  .كا 

 ٹ ٿ ﴿ :كيقػػػػػػػػكؿ، [ٓٗ]المائػػػػػػػدة: ﴾  ىت مت خت حت جتيب ىب مب خب حب﴿ :يقػػػػػػػكؿ تعػػػػػػػػالى

 .[ِِ]الفادة: ﴾  ٹ ٹ

 .(ٔ) " بالغت ف  اراىة الش ذ :معنى نقمت"  :قاؿ أبك إفحاؽ

                                                           

  (ِٓٓ/ُبحر العلـك ، أبك الليث الفمرقندم، ) (ُ)
دار كآخركف،  تحقيؽ كتعليؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكاكد، الكاحدم، الكفيط ف  تففير القرآف المايد (ِ)

 (.ُِْ/ِ، )ـُْٗٗ -ىػ ُُْٓاألكلى،  الطبعة، بيركت - الاتب العلمية
اامعة اإلماـ  نقض ابلـ الشيعة القدرية، ابف تيمية، تحقيؽ: محمد رشاد فالـ، ( منياج الفنة النبكية ف ّ)

(، ُٖٕ/ّ(، مدارج الفالايف، )ِّّ/ٓـ، )ُٖٔٗ -ىػ َُْٔمحمد بف فعكد اإلفبلمية، الطبعة األكلى، 
 (، بصائر ذكم التمييز ف  لطائؼ الاتاب العزيز، ماد الديفٖٓ-ٕٓ/ُكانظر: المفردات ف  غريب القرآف، )

 -أبك طاىر محمد بف يعقكب الفيركز آبادل، تحقيؽ: محمد عل  الناار، المالس األعلى للشئكف اإلفبلمية 
 .(ُٖٓ/ِالقاىرة، )

 .(َُِ/ُِ( اام  البياف للطبرم، )ْ)
( انظر: درذ تعارض العقؿ كالنقؿ، ابف تيمية، تحقيؽ: الداتكر محمد رشاد فالـ، اامعة اإلماـ محمد بف ٓ)

 (.ِٗ/ْ)ـ، ُُٗٗ -ىػ  ُُُْالفعكدية، الطبعة الثانية،  –مية فعكد اإلفبل
 -( تيذيب اللغة، محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم، تحقيؽ: محمد عكض مرعب، دار إحياذ التراث العرب  ٔ)

 (.ُِٔ/ٗ)ـ، ََُِبيركت، الطبعة األكلى، 
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ِت الَجن ُة َوالن ارُ ) : قىاؿى رىفيكؿي اللًَّو  :قاؿ أب  ىريرة  كعف  :َفَقاَلِت الَجن ةُ ، اْحَتج 
َعَفاُء َوالَمَساِكينُ ي َأْنِت  :َفَقاَل ِلمن ارِ ، َيْدُخُمِني الَجب اُروَن َوالُمَتَكبٍُّرونَ  :َوَقاَلِت الن ارُ ، ْدُخُمِني الضُّ

 .(ُ) (َوَقاَل ِلْمَجن ِة: َأْنِت َرْحَمِتي َأْرَحُم ِبِك َمْن ِشْئتُ ، َعَذاِبي َأْنَتِقُم ِبِك ِمم ْن ِشْئتُ 

فياب إثباتو مف غير تحريؼ كال ،  تعالى ـكأام  الفلؼ على ثبكت صفة االنتقا
 .كىك انتقاـ حقيق  يليؽ با ، تعطيؿ كال تاييؼ كال تمثيؿ

.. كال ف  أفمائو ." :ـ ابف تيميةشيخ اإلفبل يقكؿ، المنتقـ( مف أفماذ ا تعالى)كليس 
نما ااذ المنتقـ ف  القرآف مقيدان اقكلو، افـ المنتقـ الثابتة عف النب   ﴿ًإنَّا ًمٍف الميٍاًرًميفى  :كا 

﴾ كااذ معناه م افان إلى ا ف  قكلو: ﴿ ﴾ مينتىًقميكفى  .(ِ) "ًإفَّ اى عىًزيزه ذيك انًتقىاـو

.. .:داللة الاتاب كالفنة على ثبكت الصفة ثبلثة أكاوكل"  :(ّ)عثيميف ابفكقاؿ الشيخ 
كؿ إلى، ااالفتكاذ على العرش ؛التصريح بفعؿ أك كصؼ داؿ علييا :الثالث  الفماذ الدنيا كالنُّزي

ثـ افتدؿ للصفة األخيرة ، (ْ)" كاالنتقاـ مف المارميف ، كالما ذ للفصؿ بيف العباد يـك القيامة
 .﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ﴿ بقكلو تعالى:

يتصؼ بصفات الاماؿ الت  تليؽ بو  يتبيف لنا أنو  ؛بعد بياف ىذه الصفات بنياازك 
كأف آثار ىذه الصفات تتالى بشاؿ كا ح ف  ، على الحقيقة كتدؿ داللة قاطعة على عظمتو
 .حياة العبد إف تخٌلؽ بيا كفؽ ما ير اه ا 

كقد ينزغ ، ر ا ا كمحبتو ناؿ ؛فنف أدل حؽ ا عليو كائتمر بأمره كابتعد عما نيى عنو
فيتقبلو ا  ؛لاف ما يلبث أف يعكد إلى ربو كيؤكب، الشيطاف ف  قلبو فتزٌؿ قدمو ف  المعصية

 .شديد الفرح بتكبة عبده كراكعو إليو كحينيا ياكف ، تعالى ف  التائبيف الطائعيف

                                                           

نًَّة ، بى اتاب أبكاب صفة اينـ عف رفكؿ ا  ( أخراو الترمذم ف  فننو،ُ) اًج اٍلاى اذى ًف  اٍحًتاى اب مىا اى
 (، كقاؿ الترمذم: ىذا حديث حفف صحيح.ُِٔٓ/حَِّ/صْكىالنَّاًر، )ج

 (.ٓٗ/ُٕ)( مامكع الفتاكل، ِ)
ىك محمد بف صالح بف محمد بف فليماف بػف عبػد الػرحمف آؿ عثيمػيف، الشػيخ العػالـ المحقػؽ،  ابن عثيمين:( ّ)

 كتعلٌػػـ؛  فػػ  الفػػعكدية، تعلػػـ القػػرآف كأقبػػؿ علػػى العلػػـ الشػػرع  ػىػػُّْٕكلػػد فػػنة الفقيػػو المفٌفػػر، الػػكرع الزاىػػد، 
التكحيد كالفقو كالنحك على يد علماذ ابار مػنيـ الشػيخ عبػد الػرحمف الفػعدم ، ثػـ اتصػؿ بالشػيخ العبلمػة ابػف بػاز 

بػػاز ىػػك شػػيخو الثػػان  فػػ  كانتفػػ  بػػو فػػ  علػػـ الحػػديث كالنظػػر فػػ  آراذ فقيػػاذ المػػذاىب كالمقارنػػة بينيػػا، كييعػػدُّ ابػػف 
 التحصػػيؿ كالتػػػأثُّر بػػػو، كلقػػد اىػػػتـ بالتػػػأليؼ كتحريػػػر الفتػػاكل كاألاكبػػػة التػػػ  تميَّػػزت بالتأصػػػيؿ العلمػػػ  الرصػػػيف، ، 

مكقػػػػػػػػػػػ  ف ػػػػػػػػػػػيلة الشػػػػػػػػػػػيخ العبلمػػػػػػػػػػػة محمػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػالح العثيمػػػػػػػػػػػيف،  نظػػػػػػػػػػػر:ػ. )اىػػػػػػػػػػػُُِْتيػػػػػػػػػػػكف  عػػػػػػػػػػػاـ 
http://www.ibnothaimeen.com ـ(َُِِ/ْ/ِّ، بتاريخ. 

 .بتصرؼ (ّٖص)كاعد المثلى، ( القْ)
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إليو بألكاف  ماتيدان ف  التقرب، حتى إذا افتقاـ ىذا العبد كصار قلبو معلقان بربو
لىٍت منزلتو عند ا تعالى كصار مف صفكتو كخاصة أىلو الذيف يبٌش ا  ؛الطاعات ف   عى

فيبكئيـ درااتيـ ، فياكف الازاذ األكفى حينئذو الانة، كاكىيـ عند إقباليـ عليو كتذلليـ بيف يديو
 .ليـ ر ان عنيـ كمحبة ليـ فييا كي حؾ ليـ 

 القكيـ كحادى عف الطريؽ كأصر على ارتااب المعاص  أما إف خالؼ العبد منيج ا
حتى إذا ااىر بالمعصية  ؛كلاره ا لو كفخطو عليو أقرب، ااف عف ر ا ا أبعد، كالذنكب

فينزؿ ، كافتحؽ أف ينتقـ الاٌبار منو، غ ب ا عليو كلعنو، كاغتر بنففو كازداد تابران على ربو
 .عذاب ا عليو ال يدفعو عنو أحد



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

ىالمبحثىالثالثى
ىمذاهبىالمخالفونىفيىصفظىالرضاىوالردىرلوكم

 

 :وفيو خمسة مطالب

 : مذىب المعتزلة ف  صفة الر ا.المطمب األول

 : مذىب األشاعرة ف  صفة الر ا.المطمب الثاني

 : مذىب الماتريدية ف  صفة الر ا.المطمب الثالث

 الر ا.: مذىب الشيعة اإلمامية ف  صفة رابعالمطمب ال

 : شبيات المخالفيف ف  نف  صفة الر ا كالرد علييـ.المطمب الخامس

 

 

 

 



 

46 

 

 وتطالىىدبحانهىاللهىرضـا:ىاألولىالفصل

 مذاىب المخالفين في صفة الرضا والرد عمييم: المبحث الثالث

 تمييد:
ف  امتثاؿ كترغبو ، آيات إثبات صفة الر ا   تفتكقؼ المؤمف المتدبر لاتاب ا 

بؿ كتدفعو ؛  ا، كاالىتداذ بيدم رفكؿ ا أكامره كااتناب نكاىيو، كاالفتقامة على شرع 
 .رفكالن كنبيان  لزيادة اإليماف با ربان، كباإلفبلـ دينان، كبمحمد 

كلاػػف فػػ  نفػػس الكقػػت يعاػػب اػػؿ العاػػب ممػػف يتػػأكؿ ىػػذه الصػػفة أك يعطليػػا، زاعمػػان أف 
بيف المختلفات كفرؽ ؛ فانقلبت لديو المفاىيـ، ففكل حؽ، كقد اشتبو عليو الحؽ بالباطؿذلؾ ىك ال

بػػيف المتمػػاثبلت، بػػؿ إف المتأمػػؿ فػػ  اػػبلـ المعطلػػة كالمؤكلػػة للصػػفات أك بع ػػيا كمنيػػا الر ػػا، 
فننػو  لياد أف العقؿ إذا لـ يخ   للنصكص مف الاتاب كالفنة، فيثبػت مػا أثبتػت كينفػ  مػا نفػت؛

 ڀ ڀ پپ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :يزيغ عف الحؽ، كيبعد عف اليدل، قاؿ تعالى

 .[ُِٓ]األنعاـ: ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ

اما أنو يفقد االطمئناف كال يذكؽ طعـ اإليماف اما يذكقو المؤمنكف الصادقكف الذيف آمنكا 
بأفماذ ا الحفنى كصفاتو العبل، كافتقر ف  صدكرىـ أف لو فبحانو ذاتان ال تماثؿ الذكات، كلو 

 صفات ال تماثؿ فائر الصفات.

لمذاىب المخالفيف لمنيج الفلؼ الصالح ف  صفة  باحثةتعرض ال كف  ىذا المبحث
 الر ا، كالرد على حاايـ الكاىية الت  دفعتيـ للتأكيؿ أك التعطيؿ بغرض التنزيو كعدـ التشبيو.
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 في صفة الرضا. (ٔ)لمطمب األول: مذىب المعتزلةا
ة مف المعتزلة ف  مكقفيـ مف صفة الر ا الحؽَّ كاانبكا الصكاب، كعار كا األدل خالؼ

اماع الفلؼ الصالح.  الاتاب كالفنة كا 

كمنيا صفة  ،النصكص الكاردة بيا (ِ)كتأكيؿ ،الصفاتامي  إلى نف   ذلؾ أنيـ يذىبكف
 ف  إثباتيا مخالفة ألىـ أصؿو مف أصكليـ كىك التكحيد، الذم يأت  بمعنىألنيـ يركف الر ا؛ 

رااعياك بلبد مف نف  الصفات ف عليوك  تنزيو ا تعالى عف الشريؾ، ؛ فاعلكا إلى ذاتو فبحانو ا 
القكؿ بقدميا إال للـز  ىاذا، كك  ، عليـ بذاتو،بصير بذاتو ،فيقاؿ قدير بذاتوصفاتو ى  عيف ذاتو، 

أكيبلت ت، ثـ أكلكا امي  الصفات بفاقت ى نفييا ليتحقؽ بذلؾ التكحيد عندىـ فيتعدد القدماذ؛
أف األدلة الت  ثبتت بيا قاتو ؛ ألنيـ يركف ، بحاة تنزيو ا تعالى عف التشبيو بمخلك باطلة

تعارض الدليؿ القطع  دلة ظنية، أ يايركن ،كى  النصكص الشرعية مف اتاب كفنةالصفات 
ثباتيا يركنو تافيمان  ،افمان  ليس القائـ على أف اعندىـ كىك دليؿ العقؿ   .كا 

 

 

                                                           

فػػ  العصػػر ذركتػػو  كبلػػغ شػػأنيا ،ظيػػرت فػػ  أكؿ القػػرف الثػػان  الياػػرم ،فرقػػة ابلميػػة إفػػبلمية : ىػػ المعتزلــة( ُ)
لقػػكؿ كاصػػؿ: بػػأف  ؛مالػػس الحفػػف البصػػرم ،يراػػ  افػػميا إلػػى اعتػػزاؿ إماميػػا كاصػػؿ بػػف عطػػاذ ،العبافػػ  األكؿ

كلمػا اعتػزؿ كاصػؿ مالػس الحفػف، كالػس  ،ك فػ  منزلػة بػيف المنػزلتيفبػؿ ىػ ،مرتاب الابيرة لػيس اػافران كال مؤمنػان 
عمرك بف عبيػد إلػى كاصػؿ كتبعيمػا أنصػارىما قيػؿ ليػـ "معتزلػة" كىػذه الفرقػة تعتػد بالعقػؿ كتغلػك فيػو كتقدمػو علػى 

دار، كليذه الفرقة مدرفتاف رئيفػتاف إحػداىما البصػرة كمػف أشػير رااليػا بشػر بػف المعتمػر كأبػك مكفػى المػر  ،النقؿ
كاألمػر  ،كالكعػد كالكعيػد ،كالمنزلة بػيف المنػزليف ،كالتكحيد ،العدؿ :كللمعتزلة أصكؿ خمفة يدكر علييا مذىبيـ ى 

بػػػالمعركؼ كالنيػػػػ  عػػػػف المناػػػر، كليػػػػـ فػػػػ  ىػػػذه األصػػػػكؿ معػػػػاف عنػػػدىـ خػػػػالفكا فييػػػػا مكاػػػب الشػػػػريعة كاميػػػػكر 
إال إف اثيػران مػف أفاػارىـ كمبػادئيـ مػا زاؿ بع ػيا  ،كعلى الرغـ مػف انػدثار فرقػة المعتزلػة اافػـ مفػتقؿ ،المفلميف

محمػد بػف عبػد الاػريـ ، الملػؿ كالنحػؿ. )انظػر:  كعنػد الزيديػة ،كعند الشػيعة االثنػ  عشػرية ،مكاكدا عند اإلبا ية
عبػػػد القػػػػاىر بػػػف طػػػػاىر (، الفػػػػرؽ بػػػيف الفػػػػرؽ، ْٗ-ْٔ/ُ، )مؤففػػػػة الحلبػػػ  بػػػف أبػػػػى باػػػر أحمػػػػد الشيرفػػػتان ،

المػػكاعظ كاالعتبػػار بػػذار (، ٗٗ-ٕٗـ، )صُٕٕٗ، الطبعػػة الثانيػػة، بيػػركت –آلفػػاؽ الاديػػدة دار ا ،فػػفرايين اال
 ،الطبعػة األكلػى، بيػركت – دار الاتب العلمية المقريزم، تق  الديف أحمد بف عل  بف عبد القادر، الخطط كاآلثار

 ((.َُٕ/ْ، )ىػُُْٖ
 ،كىذا النكع ينقفػـ إلػى محمػكد كمػذمـك عف ظاىره،صرؼ اللفظ : يأت  التأكيؿ على عدة معافو منيا: التأويل (ِ)

ف لػـ يػدؿ عليػوكياكف على كاو فيك محمكد النكع  ،عليو دليؿ فنف دؿٌ  كياػكف مػف  ،فيػك مػذمـك ،دليػؿ التففير، كا 
، كمػنيـ  كىذا الثان  ىك الذم درج عليو أىؿ التحريػؼ فػ  صػفات ا ، باب التحريؼ، كليس مف باب التأكيؿ

 ((.َٗ-ٖٗ/ُشاعرة كالماتريدية كالشيعة. )انظر: شرح العقيدة الكافطية البف عثيميف، )المعتزلة كاأل
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 وجيين:المعتزلة في تأويل صفة الرضا عمى  وقد اختمف 

ػػف أٌكليػػا بػػاإلرادة، كقػػد تػػزعـ ىػػذا القػػكؿ القا ػػ  عبػػد الابػػارلألواالوجــو  .ُ : مػػنيـ مى
، كراػػح (ُ)

القػػكؿ بيػػذا الػػرأم بعػػد أف نقػػؿ اخػػتبلؼ شػػيكخو فػػ  تأكيػػؿ صػػفة الر ػػا ىػػؿ ىػػ  بمعنػػى اإلرادة أك 
 .(ِ)بمعنى الثكاب كالمدح للفاعؿ

 بالر ا كىذا منيج القا   ف  تأكيؿ امي  الصفات الفعلية، إذ ال ياكز أف يكصؼ ا
نما يؤكؿ باإلرادة تنزييان  عف مشابية خلقو كعدـ حلكؿ أك الحكادث بو  الفرح أك الفخط، كا 

كيكصؼ تعالى بأنو راضو ألفعاؿ عباده إذا اانت طاعة، كال يااد يفتعمؿ فبحانو، حيث يقكؿ: "
ة بأنيا ذلؾ ف  فعلو تعالى، فصارت اإلرادة تكصؼ بذلؾ... فاؿ ما ىذا حالو تكصؼ اإلراد

 .(ّ)ر ا" 

؛ ألف الفرح لفرح: " فبل ياكز أف يكصؼ بالفرحكيقكؿ ف  مك   آخر عند تأكيلو لصفة ا
ىك الفركر الذم يارم مارل الم اد للغـٌ كذلؾ ال يصح إال على مف ياكز عليو المناف  

 .(ْ)كالم ار... فيتأكؿ على أف المراد بو اإلرادة كصحة تكبة العبد " 
يقػػػكـ بػػػا  فقػػػالكا إف الر ػػػا ال نيـ مػػػف تأكليػػػا بمػػػا يخلقػػػو ا مػػػف الثػػػكاب؛: مػػػالوجـــو الثـــاني .ِ

 .(ٓ)فر اه عف المؤمنيف ثكابو كالثكاب مخلكؽ  ،بؿ ىك مخلكؽ ،فبحانو

                                                           

شػػيخ  ،العبلمػة المػتالـ ،أحمػد بػػف عبػد الابػار بػػف أحمػد بػف خليػػؿ: ىػك عبػػد الابػار بػف القاضـي عبـد الجبــار( ُ)
االعتػػزاؿ فػػ  اثيػػرة ، كتصػػانيفو  أبػػك الحفػػف اليمػػذان ، صػػاحب التصػػانيؼ، مػػف ابػػار فقيػػاذ الشػػافعية ،المعتزلػػة

. )انظػر: فػير أعػبلـ النػببلذ، مات ف  ذم القعدة فنة خمس عشرة كأرب  مائة، مف أبناذ التفػعيف، كتففير القرآف
 ((.ُِ/ُٖ(، الكاف  بالكفيات، )ِْْ/ُٕ)
د انظر: المغن  ف  أبكاب العدؿ كالتكحيد، القا   أبك الحفف عبد الابار، تحقيؽ الداتكر عبد الحليـ محمػك ( ِ)

 ((.ِِٗ-ِِٖ/َِالقاىرة، ) –كالداتكر فليماف دنيا، الدار المصرية 
 ( بتصرؼ.ِِٖالمصدر الفابؽ، )ص (ّ)
 ( بتصرؼ.ُّّالمصدر الفابؽ، )ص (ْ)
 ((.ُْٗ/ُٕانظر: مامكع الفتاكل، ) (ٓ)
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 .في صفة الرضا (ٔ) مذىب األشاعرة :المطمب الثاني
 اتكذلؾ مثؿ صف كتأكيليا،  عف ا صفات الفعؿ االختيارية  أام  األشاعرة على نف

 .كغيرىا ،كاإلتياف ،كالنزكؿ ،كالما ذ ،كالفرح ،الر ا، كالغ ب

الحياة  :ى ك  (ِ)يفمكنيا صفات المعان مف الصفات  ان فبعكلانيـ ف  ذات الكقت يثبتكف 
ثبتت بدليؿ العقؿ ة يكالقدرة كالعلـ كالابلـ كاإلرادة كالفم  كالبصر، كياعلكف ىذه الصفات حقيق

 .الصفات الفب ىذه كف بقية الصفات إلى كيراع ،يةكليفت مااز كصٌدقيا الفم ، 

 ،اما كردت ف  الاتاب كالفنة صفة الر ا  ال يثبتكف األشاعرة  كعلى ىذا فنف
كقد اختلفت  النصكص الكاردة فييا بأنكاع التأكيبلت المخالفة لظاىرىا، كاثير منيـ يؤكلكف

 إلى ا طراب قكاعدىـ ف  التأكيؿ.تأكيبلت األشاعرة لصفة الر ا، كىذه االختبلفات رااعة 

 
                                                           

بف أب  عل  بف إفماعيؿ  أبك الحفف : ينفب المذىب األشعرم المكاكد ف  العالـ اإلفبلم  إلىاعرةاألش( ُ)
ثـ بدا لو فتراو كفلؾ طريقة عبد ا  ،مذىب االعتزاؿ "الابائ زكج أمو " أخذ عف الذم  ،بشر األشعرم البصرم

كانتشر مذىب ، بف ابلب كنفج على قكانينو ف  الصفات كالقدر فماؿ إليو اماعة كعكلكا على رأيو كاادلكا فيو
مف ك  ،ىػِّْمات األشعرم فنة  ،ر ف  أمصار اإلفبلـأب  الحفف األشعرم كحملكا الناس على التزامو فانتش

 ،كالقكؿ بأف أفعاؿ العباد مخلكقة  كى  افب ليـ ،يثبتكنيا بالعقؿ أىـ آراذ األشاعرة نف  الصفات إال فبعان 
 ،الحفف األشعرم عف ىذا المذىب كقد را  أبك ،الباقبلن  كالاكين  كاإليا  كالرازم :األشاعرة علماذكأشير 
كأثبت ذلؾ ف  اتابيو )مقاالت اإلفبلميف( ك )اإلبانة  ،قكؿ أىؿ الفنة كالاماعة ف  مفائؿ أصكؿ الديفكقاؿ ب

يف على ىذه األقكاؿ حتى بعد صرٌ مي  ظلكاكمف العايب أف الذيف اتبعكه ف  أقكالو القديمة  ،عف أصكؿ الديانة(
ألقكاؿ الت  يينفب إلييا أبك الحفف كعلى ذلؾ فأقكاؿ األشعرية ليفت ى  ا ،راكع إماميـ رحمو ا عنيا

 ( .(َُِ-ْٗ/ُالملؿ كالنحؿ ) ،(ُْٗ-َُٗ/ْانظر: خطط المقريزم )) .األشعرم
 :؛ كالتاليأقسام الصفات عند األشاعرة  (ِ)

: كى  صفة نففية ثبكتية يدؿ الكصؼ بيا على الذات نففيا دكف معنى زائد، كى  الصفات النفسية - أ
 . صفة كاحدة كى  "صفة الكاكد"

كى  الصفات الت  تفلب عف الذات اإلليية ما ال يليؽ، كقد اختصرىا العلماذ ف   الصفات السمبية: - ب
 القياـ بالذات" . –المخالفة للحكادث  –البقاذ  –الًقدىـ  –خمفة صفات رئيفية : "الكحدانية 

فب  صفات:  كى  صفات قائمة بذاتو فبحانو يفتلـز اتصافو بيا حامان معينان، كى  صفات المعاني: - ت
 الابلـ". -البصر –الفم   –الحياة  –اإلرادة  –القدرة  –"العلـ 

 –كى  مبلزمة للفب  صفات الفابقة، كعٌرفت بأنيا الحاؿ الكاابة للذات، أم "قادران  الصفات المعنوية: - ث
بف عطية أحمد ، البييق  كمكقفو مف اإلليياتمتالمان " . ) –بصيران  –فمعيان  –حيان  –عالمان  –مريدان 

الطبعة الثانية، ، المدينة المنكرة - عمادة البحث العلم  بالاامعة اإلفبلمية، بف عل  الغامدم
 .(ُُٖ، صـََِِ-ىػُِّْ
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  :لذا نجد أن األشاعرة قد سمكوا في نفي الصفات الختيارية ومنيا صفة الرضا مسمكين

  فمػف الصػفات التػ   ،أنيـ يففّْركف الصفات الت  نفكىا بالصػفات التػ  أثبتكىػا :الطريقة األولى
 ػػػػب يففػػػػركنيا بػػػػنرادة كاػػػػذلؾ صػػػػفة الغ ،نرادة الثػػػكاببػػػػ يففػػػػركنيا ر ػػػػا، حيػػػػثنفكىػػػا صػػػػفة ال

 .االنتقاـ

لى ىذا ذىب اميكر األشاعرة، فقالكا: إف الر ا كالمحبة ، كمف (ُ)بمعنى كاحد  كاإلرادة كا 
وأن غضبو إرادتو .. .وأن رضاه عنيم إرادتو لنعيميمذ أبك الحفف األشعرم حيث يقكؿ: "ىؤال

 . (ِ)"لعذابيم

أف ؛ فقاؿ: " الدليؿ على رادتو إاما ذىب الباقبلن  إلى أف ر اه فبحانو يرا  إلى 
رقتو كميلو ياكف المراد أك  ،الر ا كنحك ذلؾ ال يخلك؛ إما أف ياكف المراد بو إرادتو النف  فقط

كأف ىذه مف  ،ت قدرتو ذا طب  يفاف كيرؽز أف ياكف البارم الٌ اي فلما لـ يى  ،كفاكتو عند الر ا
إنما ىك إرادتو  ر اه مفالمراد ثبت أف  ...كىك يتعالى عف امي  ذلؾ ،صفات المخلكقيف

 .(ّ)"  ال غير ذلؾ نف  مف ااف ف  معلكمو أنو ينفعوكقصده إلى 
الرازم ف  أحد  يـمن؛  ام ه مف علماذ األشاعرةكقد أٌكؿ صفة الر ا كأراعيا لئلرادة 

أقكالو كىذا القكؿ ىك الذم يراحو عند تأكيلو لامي  الصفات الفعلية االر ا كالمحبة كالفخط 
 ، كغيرىـ.(ٖ)، كالقٌم  النيفابكرم (ٕ)كالنككم  ،(ٔ)كابف فكرؾ  ،(ٓ)، كاذلؾ اإليا (ْ)لاراىةكا

                                                           

 (.َُُ/ُٕ) (،َّْ/ٖ) ،انظر: مامكع الفتاكل( ُ)
ادة عمػػ ،عبػػد ا شػػاار محمػػد الانيػػدم :تحقيػػؽ ،أبػػك الحفػػف األشػػعرم ،فػػالة إلػػى أىػػؿ الثغػػر ببػػاب األبػػكابر ( ِ)

 ( بتصرؼ.َُّص) ،ىػُُّْطبعة  ،المدينة المنكرة – البحث العلم  بالاامعة اإلفبلمية
أبػػك باػػػر محمػػػد بػػػف الطيػػػب البػػػاقبلن ،  ،اإلنصػػاؼ فيمػػػا ياػػػب اعتقػػػاده كال ياػػػكز الايػػؿ بػػػو فػػػ  علػػػـ الاػػػبلـ( ّ)

 .ؼبتصر  (ُُص) ،ـََِٕ ،بيركت –دار الاتب العلمية  ،تحقيؽ: محمد زاىد بف الحفف الاكثرم
 – ػىػػػػػػػػػػَُُْ ،الطبعػػػػػػػػػػة األكلػػػػػػػػػػى ،بيػػػػػػػػػػركت –دار الفاػػػػػػػػػػر  ،الفخػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػرازم ،انظػػػػػػػػػػر: التففػػػػػػػػػػير الابيػػػػػػػػػػر( ْ)

تحقيػؽ:  ،الػرازم ،شرح أفماذ ا الحفنى )لكام  البينات شرح أفماذ ا تعػالى كالصػفات( (،ِْٕ/ِٔ)ـ،ُُٖٗ
 (.ّٓٔ-ّْٔص) ،ـُْْٖ – ػىَُْْ ،الطبعة األكلى ،بيركت –دار الاتاب العرب   ،طو عبد الرؤكؼ فعد

 ،بيػركت –ة دار الاتػب العلميػ، عبػد الحميػد الينػداكم :تحقيػؽ ،اإًليا  ،اام  البياف ف  تففير القرآف :انظر( ٓ)
 (.ْْٗ/ّ،)ـََِْ-ىػُِْْ ،الطبعة األكلى

 (.ْٕٗص،)مشاؿ الحديث كبيانو :انظر( ٔ)
 ،الطبعػة الثانيػة، بيػركت -التػراث العربػ  دار إحيػاذ ، النككم ،المنياج شرح صحيح مفلـ بف الحااج :انظر( ٕ)

 (.ُِْ/ُٔ) ػ،ىُِّٗ
دار ، زاريػػػا عميػػػراف :تحقيػػػؽ الشػػيخ ،نظػػاـ الػػػديف القمػػ  النيفػػػابكرم ،غرائػػػب القػػرآف كرغائػػػب الفرقػػػافانظػػر: ( ٖ)

 (.ُٔٔ/ٓ) ،ـُٔٗٗ -ىػ ُُْٔ، األكلى الطبعة ،بيركت -الاتب العلمية 
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 يثبت األشاعرة الـز المعنى كينفكف الصفة نففيا، فينفكف صفة الر ا كيثبتكف  :الطريقة الثانية
 الزميا كىك الثكاب كاإلحفاف، كينفكف صفة الغ ب كيثبتكف الزميا كى  العقكبة.

إلى التفريؽ بيف مفيـك الر ا كاإلرادة؛ ، فذىبكا اماعة أخرل مف األشاعرة نياتو كىذا ما
كمنيـ حاة اإلفبلـ الشيخ أبك حامد  ،عيف اإلرادةىك فقالكا أف الر ا معناه الثكاب كليس 

؛ حيث يقكؿ: (ّ)كالحافظ عبد الرحمف الفيكط ؛  (ِ)أقكالو أحدكاذلؾ الرازم ف  ، (ُ)الغزال 
يصال النفع ليمالرضا من ا" وسخطو إرادة العقاب  ، ىو إرادة تنعيم المؤمنين وثوابيم وا 

ضرارىم  .(ْ)"ألعدائو وا 

على  اختبلؼ أصحابو األشاعرة ف  تأكيؿ صفة الر ا ف  حٌؽ ا  (ٓ)كيذار القرطب 
ا على مىٍف أخبىرى أنَّو يحبُّ  :مذىبيف و مف فمنيـ مىٍف صرفيا إلى إرادًتًو تعالى إنعامنا مخصكصن
كمنيـ مىٍف صرفيا إلى نفس اإلنعاـ كاإلاراـ  ،عباده

(ٔ)
. 

ؿي بالثكاب كالثناذ فيقكؿ  ،فاإلرادة غير الر ا " :كلانو يعكد فيرٌاح القكؿ بأف الر ا يؤكَّ
إما ثكابو فياكف صفة على ىذا  فالر ا ،.. كير ى بمعنى يثيب كيثن .كىذا مذىب أىؿ الفنة

ما ثناؤه فيك صفة ذا، فعؿ  .(ٕ) " تكا 

كيتبيف لنا مما فبؽ: مدل االتفاؽ بيف المعتزلة كاألشاعرة على تأكيؿ صفة الر ا، 
باإل افة إلى المنيج المشترؾ الذم فلاكه ف  تأكيليا؛ حيث قٌدمكا العقؿ على النقؿ كاعلكه 
مصدرىـ األفاف ، كزعمكا أف إثبات الصفات  يقت   التشبيو كالتافيـ كىذا يناف  العقؿ 

                                                           

 –دار قتيبػػػة  ،د. إنصػػػاؼ رم ػػػاف  :شػػػرح كتعليػػػؽ ،ـ محمػػػد الغزالػػػ اإلمػػػا ،االقتصػػػاد فػػػ  االعتقػػػاد :انظػػػر( ُ)
 (.ُٗ-ٖٗص) ،ـََِّ–ػىُِّْ ،الطبعة األكلى ،بيركت

(، أفػػاس التقػػديس للػػرازم، تحقيػػؽ: د. ِْٕ/ِٔ(، التففػػير الابيػػر، )ّٓٔ-ّْٔلكامػػ  البينػػات، )ص انظػػر: (ِ)
 (.ُٕٔ-ُٓٔبيركت، )ص–أحمد الفقا، دار الايؿ

على صحيح مفلـ بف الحااج، الحافظ عبد الرحمف الفيكط ، تحقيػؽ: أبػك إفػحاؽ الحػكين ، انظر: الديباج  (ّ)
 (.ََُ/ٓ) –( ْٕٖ/ْـ، )ُٔٗٗ –ىػ ُُْٔالفعكدية، الطبعة األكلى،  –دار ابف عفاف 

 (.َِٓ/ِ، )( معترؾ األقراف ف  إعااز القرآفْ)
، فقيػو مػالا ، مػف راػاؿ الحػديث ،القرطبػ  أبػك العبػاس األنصػارم ،أحمػد بػف عمػر بػف إبػراىيـ: ىك القرطبي( ٓ)

 ،كمكلػده بقرطبػة، باإلفػاندرية كتػكف  بيػا اػاف مدرفػان ، يعػرؼ بػابف المػزيف ق،ٔٓٔق، كتػكف  فػنة ٖٕٓكلد فنة 
 اتػاب اختصػار صػحيح البخػارم. ،كلػو فػ  القػركييف بفػاس، المفيػـ لمػا أشػاؿ مػف تلخػيص اتػاب مفػلـ مف اتبو:

 ((.ُٖٔ/ُ)انظر: األعبلـ للزرال ، )
 (.ُِِ/ُبيركت، ) –انظر: المفيـ لما أشاؿ مف تلخيص اتاب مفلـ، القرطب ، دار ابف اثير  (ٔ)
 ( بتصرؼ.ُِٓ/ُٖالاام  ألحااـ القرآف، ) (ٕ)
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ميـ، فيربكا مف التافيـ كالتشبيو إلى التعطيؿ، مخالفيف بذلؾ نيج الفلؼ الذيف يثبتكف بزع
 الصفات كييمٌركنيا على حقيقتيا دكف تحريؼ أك تعطيؿ أك تاييؼ.

 .في صفة الرضا (ُ)مذىب الماتريدية :المطمب الثالث
رادة، كالابلـ، كالعلـ، كالقدرة، كاإل ،الحياة :مف الصفات كى  أثبت الماتريدية ثمانيةن 

فمكا ذلؾ ثـ  معانييا،فكا كحرٌ كنفكا ما عداىا مف الصفات  ،(ِ)، كالتاكيفكالفم ، كالبصر
 .التحريؼ تأكيبلن 

الخبرية الصفات  نفكه مف فأما ما ،مف الصفات أك نفكه ىك العقؿ فيما أثبتكه دليليـك 
كالكاو  ،كالما ذ كالفرح ،بكالغ  الر ا مثؿ صفات ،الثابتة بالاتاب كالفنة، االختيارية  

إلى الذم يرل ف  إثباتيا ما يدعك  ،مخالفة للعقؿ ياف  إثبات أف؛ فقد زعمكا كغيرىاكاليديف، 
 .(ّ)بالتشبيو كالتافيـ ىكصؼ ا تعال

                                                           

 كذلػؾ لمػا بينيمػا مػف االئػتبلؼ كاالتفػاؽ حتػى لاأنيمػا فرقػة كاحػدة ؛تعد الماتريدية شقيقة األشعرية الماتريدية:( ُ)
الحفػػف األشػػعرم كأبػػػ    كلػػذلؾ يصػػرح اػػؿ مػػف األشػػاعرة كالماتريديػػة بػػأف اػػبلن مػػف أبػػ ،ينيمػػاكيصػػعب التفريػػؽ ب

يراػ  إلػى فػبب رئيفػ  كىػك تكافػؽ  كلعػؿ ىػذا التكافػؽ، منصكر الماتريدم ىما إماما أىػؿ الفػنة علػى حػد تعبيػرىـ
ىنػػاؾ أفػػباب ميمػػة ياػػب  إال أف ،أفاػػار الفػػرقتيف كقلػػة المفػػائؿ الخبلفيػػة بينيمػػا كخاصػػة مػػ  األشػػعرية المتػػأخرة

أىميػػا التػػزامف فػػ  نشػػأة الفػػرقتيف مػػ  اػػكف اػػؿ فرقػػة افػػتقلت بأمػػااف نفػػكذ لػػـ تنازعيػػا فييػػا  ،اعتبارىػػا فػػ  الحفػػباف
فالماتريدية انتشرت بيف األحناؼ الذيف اانكا متكااػديف فػ  شػرؽ العػالـ اإلفػبلم  كشػمالو فقػؿ أف ، الفرقة األخرل

كىػػـ اليػػـك يتكااػػدكف فػػ  كفػػط  بينمػػا انتشػػرت األشػػعرية بػػيف الشػػافعية كالمالايػػة، ،تاػػد حنفيػػان علػػى عقيػػدة األشػػاعرة
ػػػ ،كغػػػرب كانػػػكب شػػػرؽ العػػػالـ اإلفػػػبلم  مفتػػػاح . )انظػػػر: األشػػػعريةمػػػذىب الشػػػافعية كالمالايػػػة علػػػى علمػػػاذ  ؿُّ فاي

، أحمد مصطفى الشػيير بطػاش ابػرل زاده، دار الاتػب   –العلميػة الفعادة كمصباح الفيادة ف  مك كعات العلـك
 ((.ِٔ/ُ(، العرش للذىب ، )ُّْ -ُّّ/ِ)ـ، ُٖٓٗ -ىػ َُْٓبيركت، الطبعة األكلى، 

اصفة العلػـ كالقػدرة كالفػم   قديمة قائمة بذاتو تعالىأزلية صفة  كعٌرفكىا بأنيا ( أثبت الماتريدية صفة التاكيف،ِ)
ديف، أبػك معػيف ميمػكف بػف محمػد النفػف ، : تبصػرة األدلػة فػ  أصػكؿ الػانظػر. )كأما األشػاعرة فقػد نفكىػا كالبصر،

 ((.َْْـ، )صُّٗٗأنقرة،  –تحقيؽ: د. حفيف أتام، نشريات رئافة الشؤكف الدينية للاميكرية التراية 
بيػػػركت، الطبعػػػة  –انظػػػر: تحفػػػة المريػػػد شػػػرح اػػػكىرة التكحيػػػد، الشػػػيخ: إبػػػراىيـ اللقػػػان ، دار الاتػػػب العلميػػػة ( ّ)

، الماتريديػػػػة كمػػػػكقفيـ مػػػػف تكحيػػػػد األفػػػػماذ كالصػػػػفات، الشػػػػمس الفػػػػلف  (ْٕـ، )صُّٖٗ –ىػػػػػ َُّْاالكلػػػػى، 
(، الماتريديػة درافػة كتقكيمػان، ُْٖ/ِـ، )ُٖٗٗ –ىػػ ُُْٗالطػائؼ، الطبعػة الثانيػة،  –األفغان ، ماتبة الصديؽ

للػػػػػذىب   العػػػػػرش(، ِّٗق، )صُُّْأحمػػػػػد عػػػػػكض ا اللييبػػػػػ  الحربػػػػػ ، دار العاصػػػػػمة، الطبعػػػػػة األكلػػػػػى، 
محمػد بػف ريػاض ، ابػف تيميػة، تحقيػؽ: شػرح العقيػدة األصػفيانية(، َّٔ/ُٕ، َُٓ/ ْمكع الفتاكل)ما (،ٕٕ/ُ)

 (.َْ، )صىػُِْٓ ،الطبعة األكلى، بيركت –الماتبة العصرية ، األحمد
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المخلكقات يدؿ على فنيااد ؛ اعليي العقؿ قد دؿٌ  أف فقالكامف الصفات؛ أما ما أثبتكه ك 
حااميا يدؿ على العلـ ،يختص بو يدؿ على اإلرادةالقدرة، كتخصيص بع يا بما  كىذه  ،كا 

كالح  يتصؼ  ،تدؿ على الحياة ألنيا ال تقكـ إال بح  ،(القدرة، كاإلرادة، كالعلـ) الثبلث الصفات
؛ ألف اتصافو ب دىا مف الصمـ كالباـ كالايؿ -كىذه صفات اماؿ  -كالبصر بالابلـ كالفم  
 .(ُ)كالبصر ،ابلـ، كالفم فكاب ثبكت ال ممتن  على ا ،

: " إذا ثبت أف صان  العالـ قديـ، كمف شرط موضحًا ذلك (ٕ)يقول أبو معين النسفي
القدـ التبٌرم عف النقائص، ثبت أنو حٌ  قادر فمي  بصير عالـ، إذ لك لـ ياف اذلؾ لااف 

صفات، فلك مكصكفان بالمكت كالايؿ، كالعاز كالعمى كالصمـ، إذ ىذه الصفات متعاقبة لتلؾ ال
لـ تاف ىذه الصفات ثابتة  تعالى، لثبتى ما يعاقبيا كى  صفات نقص، كمف شرط القدـ 
الاماؿ، فدٌؿ أنو مكصكؼ بما بٌينا، ل ركرة انتفاذ أ دادىا، الت  ى  مف فمات المحدث لاكنيا 

 .(ّ)نقائص"

كصرفكا  يدية،عطليا الماتر الت  ، مف الصفات الفعلية االختيارية  تعالىصفة الر ا ك 
 :ر ا ا تعالى ف  قكلو  ،(ٓ)كقد فٌفر أبك منصكر الماتريدم ،(ْ)نصكصيا إلى الثكاب

ٍنييـٍ  )"  :فٌفره بكاييف أحدىما قكلو  ،[ٖ]البينة: ﴾ٺٺٺٺٿ﴿ ( بما أارميـ  رىً  ى اللَّوي عى
 .(ٔ)ـ " كر كا عنو بارامتو الت  أارمي ،مف الثكاب ألعماليـ الت  عملكا ألنففيـ

                                                           

 ((.ِٓ-ِْػ، )صىُُْٗ ،الطبعة األكلى، الدماـ – دار ابف الاكزم انظر: تقريب التدمرية، ابف عثيميف،( ُ)
كلػػد  ،أبػك المعػػيف النفػف  الحنفػ  ،ميمػكف بػف محمػػد بػف محمػد بػف معبػػد بػف ماحػكؿىػك  النســفي: أبـو معـين( ِ)

 بحػر الاػبلـ، :مػف اتبػو ،اػاف بفػمرقند كفػاف بخػارل ،عػالـ باألصػكؿ كالاػبلـ ،ػى َٖٓكتكف  فنة  ،ىػُْٖفنة 
 ((.ُّْ/ٕللزرال ،) مناىج األئمة كغيرىا اثير. )انظر: األعبلـ التمييد لقكاعد التكحيد،، تبصرة األدلة

 (.ِْٔتبصرة األدلة، )ص( ّ)
(، نقػبلن عػف الماتريديػة كمػكقفيـ مػف تكحيػد األفػماذ ّّص)شرح الفقو األبفط ألب  الليػث الفػمرقندم  :( انظرْ)

 (.َّٓكالصفات )ص
ليػػػو تنفػػػب محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػكد بػػػف محمػػػد الماتريػػػدم  ىػػػك أبـــو منصـــور الماتريـــدي: (ٓ) الٌفػػػمىرقىندم، كا 
، كقػد لٌقبػو كلـ ياف لػو درايػة بالفػنف كاآلثػار كااف صاحب ادؿ كابلـ، ،ااف معدكدان ف  فقياذ الحنفيةماتريدية، ال

كقد تميز الماتريدم بأنو ذك قكة عقلية كٌقادة، كقػدرة فائقػة منيا: إماـ أىؿ اليدل، علـ اليدل، أنصاره بألقاب اثيرة 
رة فػػ  الفقػػو كالتففػػير كاألصػػكؿ كعلػػـ الاػػبلـ منيػػا تػػأكيبلت أىػػؿ علػػى المنػػاظرة بػػالحاج البػػاىرة، لػػو تصػػانيؼ اثيػػ

  تػػػكف، الفػػػنة كاتػػػاب التكحيػػػد كاتػػػاب مةخػػػذ الشػػػرع، كاتػػػاب بيػػػاف كىػػػـ المعتزلػػػة كغيػػػر ذلػػػؾ اثيػػػر مػػػف المؤلفػػػات 
(، كانظػػر: ترامتػػو بنفػػياب فػػ  اتػػاب الماتريديػػة كمػػكقفيـ مػػف ُٗ/ٕ. ) األعػػبلـ للزرالػػ  )ىػػػّّّفػػنة  بفػػمٍرقٍند
 ((.َِٖ-ِّّ/ُاألفماذ كالصفات، ) تكحيد

دار الاتػػػب  ،د. ماػػػدم بافػػػلـك :تحقيػػػؽ ،أبػػػك منصػػػكر الماتريػػػدم ،( تففػػػير الماتريػػػدم )تػػػأكيبلت أىػػػؿ الفػػػنة(ٔ)
 ((.ٓٗٓ/َُ) ،ـََِٓ -ىػ  ُِْٔ ،الطبعة األكلى ،بيركت –العلمية 



 

54 

 

 وتطالىىدبحانهىاللهىرضـا:ىاألولىالفصل

عطلكا صفة الغ ب ك  ،(ٔ)صفة المحبة كصرفكا نصكصيا إلى إرادة الثكاب عطلكااما 
شارحان باب  (ّ)العين الديف بدر يقكؿ  ،أك إرادة االنتقاـ ،(ٕ)كصرفكا نصكصيا إلى االنتقاـ

وىو غميان دم القمب  ،ىذا باب في بيان الحذر من أجل الغضب :أيالحذر مف الغ ب: " 
 .(ٗ)" إلرادة النتقام

كال  الر ا كالمحبة كالغ ب كغيرىا مف صفات األفعاؿ،صفات  يؤٌكلكففانظر ايؼ 
الت   التاكيفصفة ؛ ألنيـ ياعلكنيا مف متعلقات  أكصاؼ حقيقية لذات الربيثبتكنيا على أنيا 

، كى  قديمة أزليةصفة  التاكيفيثبتكنيا، كىذا المذىب يت مف التعطيؿ لاثير مف الصفات، ف
 .(ٓ)أ اإلخراج مف العدـ إلى الكاكد عندىـ: مبد

، لذلؾ نادىـ يؤكلكف (ٔ)اما أف صفة التاكيف عندىـ ترا  إلى صفت  القدرة كاإلرادة 
 الصفات الفعلية اصفة الر ا بنرادة الثكاب، كصفة الغ ب بنرادة االنتقاـ كغيرىا اثير.

فات ا تعالى ف امي  صأك  منذ األزؿ،يقكلكف إف ا تعالى متصؼ بيذه الصفة ىـ ك 
حدكثيا ألف  ،ألف ىذه صفات اماؿ كمدح كا فبحانو منزه عف حدكثيا ؛ افتثناذ ببلقديمة 

، كالذم يامؿ بعد صفة مف الصفات دي قٍ محبلن للنقص الذم يقت يو فى يعن  أنو فبحانو ااف 
 اتصافو بيا، لذلؾ اعلكىا أزلية كنفكا الصفات الفعلية عف ا تعالى.

كقاؿ أصحابنا: إنو ااف خالقان لقياـ صفة الخلؽ كىك التاكيف  " :ؿ النفف كف  ذلؾ يقك 
كصار الحاصؿ أف امي  ما ىك صفة ا  ،بذاتو ف  األزؿ، اما ااف عالمان قادران فميعان بصيران 

الى رٌبنا أف يحدث لو صفات كىك تعالى ااف مكصكفان بو ف  األزؿ، تع ،تعالى ااف أزليان 
 .(ٕ)"المدح

                                                           

 ،بيػػػػركت –لتػػػػراث العربػػػػ  دار إحيػػػػاذ ا ،العينػػػػ بػػػػدر الػػػػديف  ،عمػػػػدة القػػػػارم شػػػػرح صػػػػحيح البخػػػػارم :انظػػػػر( ُ)
(ِِ/ُٗٔ.) 
 (.ّْ/ِ) ،المصدر الفابؽ :انظر( ِ)
مػػف ابػػار  ،عبلمػػةك  مػػؤرخ ،بػػدر الػػديف العينػػ  الحنفػػ  ،أبػػك محمػػد ،محمػػكد بػػف أحمػػدىػػك  :بــدر الــدين العينــي( ّ)

لييػػا نفػػبتو ،المحػػدثيف عاػػؼ علػػى التػػدريس ، أقػػاـ مػػدة فػػ  حلػػب كمصػػر كدمشػػؽ كالقػػدس ،مكلػػده فػػ  عينتػػاب كا 
مغان  األخيار ف  رااؿ  ،عمدة القارم ف  شرح البخارم :مف اتبو ػ،ىٖٓٓفنة  صنيؼ إلى أف تكف  بالقاىرةكالت

 (.(ُّٔ/ٕ) ،)انظر: األعبلـ للزرال  .كغيرىا الاثير ،العلـ الييب ف  شرح الالـ الطيب ،معان  اآلثار
 (.ُّٔ/ِِ) ،عمدة القارم( ْ)
-ِّٗص)الماتريديػػػة درافػػة كتقكيمػػػان  (،ْْٖ/ِ)األفػػماذ كالصػػفات الماتريديػػة كمػػػكقفيـ مػػف تكحيػػػد  :انظػػر( ٓ)

َِّ.) 
 (.ّْٓ/ّ) (،ْْٖ/ِ)الماتريدية كمكقفيـ مف تكحيد األفماذ كالصفات  :انظر( ٔ)
 .(َّْص) ،تبصرة األدلة( ٕ)
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 باإلرادة عند الماتريدية المقصود. 

فقد يريد  ،اإلرادة ال تفتلـز الر ى كالمحبةف ،اإلرادة عند الماتريدية غير المحبة كالر ا
 الفلؼ؛مذىب كالمكافؽ لكىذا ىك الصحيح  ،كقد يحب شيئان كال يريده فبل يق  ،يحبو ال ا ما
تكا اإلرادة الاكنية دكف الذيف أثببخبلؼ األشاعرة ، (ُ)ريدية كافقت الحؽ ف  ىذه المفألة فالمات

المعتزلة الذيف أثبتكا اإلرادة اذلؾ ك  ،كاحد ىالمحبة كالر ى كاإلرادة بمعن الشرعية، كاعلكا
 .الشرعية دكف الاكنية

بنثبات الصفات، ا فبؽ يت ح أف فرقة الماتريدية لـ تنيج منيج الفلؼ فيما يتعلؽ ممك 
ٌليا   بحاة تنزيو ا عف التشبيو كالتافيـ كمنيا صفة الر ا.فيـ أثبتكا بع ان منيا، كعطلكا اي

مف غير تحريؼ كال  الذيف يثبتكف امي  الصفات   نيج الفلؼعلى خبلؼ كىذا 
 .تعطيؿ كال تاييؼ كال تمثيؿ

 .في صفة الرضا (ٕ)اإلماميةمذىب الشيعة  :المطمب الرابع
لذلؾ نادىـ ينحكف نفس  ؛رقة المعتزلةران ف  معتقداتيـ بفتأثران ابياإلمامية الشيعة  تتأثر 

ٍتوي المعتزلة ف  باب األفماذ كالصفات.  النحك الذم نىحى
ااذ ف  مقدمة عقائد اإلمامية: "... كىذا يدلنا داللة قاطعة على الركابط المتينة بيف 

ىـ التشي  كاالعتزاؿ، كبيف أعياف الشيعة كأعياف المعتزلة... يرل إلى أم حدو ااف أعياف الشيعة 
أعياف المعتزلة، كأعياف المعتزلة ىـ أعياف الشيعة إال فيما شٌذ منيـ، كلقد بلغت ىذه الركابط قيمة 

                                                           

 الرياض، –دار أطلس الخ راذ ،خالد بف عل  المر   الغامدم ،انظر: نقض عقائد األشاعرة كالماتريدية( ُ)
د. ، فرؽ معاصرة تنتفب إلى اإلفبلـ كبياف مكقؼ اإلفبلـ منيا (،ُُِص)ـ، ََِٗ–ىػَُّْالطبعة األكلى، 

 .(ُِّٕ/ّ) ،ـََُِ -ىػُِِْ ،الطبعة الرابعة ،ادة –الماتبة العصرية الذىبية ، غالب بف عل  عكاا 
 ، كتعيينػػػان ظػػػاىران  ؛ نصػػػان  لفػػػبلـاالصػػػبلة ك بعػػػد النبػػػ  عليػػػو  ىػػػـ القػػػائلكف بنمامػػػة علػػػ  : الشـــيعة اإلماميـــة( ِ)

يػرل  كيتػرايـ ىمػبلن  األمػةى الرفػكؿي فػبل ياػكز أف يفػارؽ  ،مف غير تعػريض بالكصػؼ بػؿ إشػارة إليػو بػالعيف ،صادقان 
ىػك المراػكع  بػؿ ياػب أف يعػيف شخصػان  ،ال يكافقو ف  ذلػؾ غيػره كيفلؾ اؿ كاحد منيـ طريقان  ،اؿ كاحد منيـ رأيان 

تخطػػت ؛ ثػػـ كأخػػرل تصػػريحان ، فػػ  مكا ػػ  تعري ػػان   كقػػد عػػيف عليػػان  ،لمكثػػكؽ بػػوكيػػنص علػػى كاحػػد ىػػك ا ،إليػػو
 بػالرغـ مػف أف نصػكص القػػرآف ،الطعػف فػ  ابػػار الصػحابة كتافيػرىـ ظلمػان كعػػدكانان عػف ىػذه الدراػػة إلػى اإلماميػة 

الحفػيف، ك  ،فػ  تعيػيف األئمػة بعػد الحفػفكقػد اختلػؼ الشػيعة اإلماميػة  ،شيدت على عػدالتيـ كالر ػا عػف املػتيـ
كاانكا ف  األكؿ على  ،اختبلفاتيـ أاثر مف اختبلفات الفرؽ اليااانت بؿ  ،على رأم كاحد كعل  بف الحفيف 

فصارت اإلمامية  ،اختارت اؿ فرقة منيـ طريقةك  ،ثـ لما اختلفت الركايات عف أئمتيـ ،مذىب أئمتيـ ف  األصكؿ
ما تف يلية :بع يا معتزلة ما فلفية :باريةكبع يا إخ ،إما كعيدية، كا  ثـ انقفمكا بعد ذلؾ إلى فػرؽ  ،إما مشبية كا 

 .((ُِٔ/ُ) ،الملؿ كالنحؿ)انظر:  .اثيرة ادان 
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التأثير المزدكج بيف الطائفتيف ف  أكافط القرف الراب  اليارم... كمف أاؿ ىذا أطلقكا على 
ف الذات أم أنو أنففيـ أىؿ التكحيد ؛ فاإلمامية كالمعتزلة يشترااف ف  القكؿ بأف الصفات ى  عي

 .(ُ)فبحانو بصير بذاتو، فمي  بذاتو، قادر بذاتو، كىاذا ال يفرقاف بيف الذات كالصفات"

فنذا اانت العبلقة كثيقة ليذا الحٌد بيف المعتزلة كالشيعة اإلمامية مف اية التاريخ ؛ فنف 
 .(ِ)ف  العمؽالعبلقة مف ناحية التكحيد كبالذات ف  الصفات الخبرية اصفة الر ا أكثؽ كأكغؿ 

كقد أخذ الابلـ ف  باب الصفات اإلليية عند الشيعة حيزان ابيران لتقرير عقيدتيـ فييا، 
فقفمكىا كأفيبكا ف  شرح مذىبيـ فييا كتأكيليا كبياف حاتيـ ف  ذلؾ الو، لاننا نختص ف  ىذا 

ات الفعلية باعتبارىا مف الصف المقاـ بالحديث عف مذىب الشيعة اإلمامية ف  صفة الر ا  
 االختيارية.

 .تعريف صفات األفعال عند الشيعة اإلمامية 
نو قبؿ أفعاؿ معناه بصفات األ وكال تاب قبؿ كاكده، ككصف ،تاب بكاكد الفعؿى  ما 

فقبؿ خلقو الخلؽ ال يكصؼ بأنو خالؽ، كقبؿ  ،صدكر الفعؿ ال يصح كصفو فبحانو بتلؾ الصفة
ال إات الت  ال يصح حمليا على الذات غير ذلؾ مف الصفلى إ ،إماتتو الخلؽ ال يقاؿ عنو مميت

 .(ّ)بعد كقكع الفعؿ منو فبحانو
كبعبارةو أيخرل مالـ يصدر مف ا فعؿ االخالقية كالرازقٌية يقكؿ اعفر الفبحان : "

ف ااف قادران ذاتان  كالغفارية كالراحمية ال يماف كصفو فعبلن بالخالؽ كالرازؽ كبالغٌفار كالرحيـ، كا 
 .(ْ)"رزاؽ كالمغفرة كالرحمةى الخلؽ كاإلعل

كصفات األفعاؿ يصح كصؼ ا تعالى بأ دادىا، اما يصح خركاو عنيا، فبل يكصؼ 
بالمكت كال بالعاز كال بالايؿ، لانو يصح الكصؼ لو بأنو غير خالؽو اليكـ، كال رازؽو لزيد، كال 

 .(ٓ)محي  لميتو ما، كال مبدئ كال معيد لش ذ ف  ىذه الحاؿ
                                                           

 بتصرؼ. (ُِص) ،قٌدـ لو: د. حامد حفن  داكد ،الشيخ محمد ر ا المظفر ،( عقائد اإلماميةُ)
 .(ٖٔص) ،انظر: الصفات الخبرية بيف المثبتيف كالمؤكليف بيانان كتفصيبلن ( ِ)
انظػػر: تصػػحيح اعتقػػادات اإلماميػػة، اإلمػػاـ الشػػيخ المفيػػد، تحقيػػؽ: حفػػف دراػػاىى، المػػؤتمر العػػالم  أللفيػػة ( ّ)

، الشػيعة بػيف األشػاعرة كالمعتزلػة، ىاشػـ معػركؼ (ِْص)، ػىػُُّْالشيخ المفيد، مطبعة مير، الطبعة األكلى، 
اػػر اإلفػػبلم ، مكقػػ  الشػػباة علػػى الشػػباة الحفػػين ، إعػػداد شػػباة اإلمػػاميف الحفػػنيف علييمػػا الفػػبلـ للتػػراث كالف

 .ـَُِِ/ٔ/ِ، بتاريخ (ُّٓص)، http://www.alhassanain.comالعنابكتية، 
العقيػػدة اإلفػػبلمية علػػى  ػػكذ مدرفػػة أىػػؿ البيػػت، الشػػيخ اعفػػر الفػػبحان ، نقلػػو إلػػى العربيػػة اعفػػر اليػػادم، ( ْ)

علػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػباة العنابكتيػػػػػػػػػػػة  الناػػػػػػػػػػػؼ األشػػػػػػػػػػػرؼ، مكقػػػػػػػػػػػ  المراػػػػػػػػػػػز -إعػػػػػػػػػػػداد مراػػػػػػػػػػػز األبحػػػػػػػػػػػاث العقائديػػػػػػػػػػػة 
http://www.aqaed.com ،(ٗٔص) ـَُِِ/ٔ/ِ، بتاريخ. 

 (.ِْص) ،تصحيح اعتقادات اإلمامية :انظر( ٓ)
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 .مذىب الشيعة اإلمامية في صفة الرضا 

اإلليية بأف زعمكا أف صفاتو ى  عيف امي  الصفات اإلمامية إلى نف  الشيعة ذىبت 
مثؿ الر ا كالغ ب  ،كمنيا الصفات الفعلية االختيارية، معنى زائدان على ذاتو ذاتو، كليفت
 ف كالما ذ كالنزكؿ كغيرىا.كالمحبة كاإلتيا

أف إثباتيا يقت   التافيـ كتشبيو الخالؽ بالمخلكقيف، اما  ك حاتيـ ف  نف  الصفات
عف طريؽ نف  تلؾ  –حفب زعميـ  –كىذا ما ياب أف يينٌزه ا عنو يؤدم للقكؿ بتعدد القدماذ، 

 الصفات عف ا تعالى.

كف  ذلؾ يقكؿ الشيخ محمد ر ا المظفر: " اما ال ينق   العاب مف قكؿ مف يذىب 
ية زائدة على ذاتو، فقاؿ بتعدد القدماذ ككاكد الشرااذ لكااب الكاكد، أك قاؿ إلى أف صفاتو الثبكت

 .(ُ)بترايبو تعالى عف ذلؾ " 

ثـ إف الشيعة لـ تاتًؼ بنف  الصفات فحفب، بؿ قامت بتأكيليا بما يتنافب م  مذىبيـ 
، ف  نف  الصفات كتعطيليا، مفتغليف ثراذ اللغة العربية ف  داللة األلفاظ على عدة م عافو

 كافتخداـ الانايات كاالفتعارات كالمااز.

يقكؿ إبراىيـ مكفى الزناان : "كمف قاؿ بالتشبيو ف  خلقو، بأف صٌكر لو كايان كيدان 
كعينان، أك أنو ينزؿ إلى الفماذ الدنيا، أك أنو يظير إلى أىؿ الانة االقمر، أك نحك ذلؾ ؛ فننو 

زه عف النقص... فنف أمثاؿ ىؤالذ المدعيف امدكا بمنزلة الاافر بو، ااىؿ بحقيقة الخالؽ المن
على ظاىر األلفاظ ف  القرآف الاريـ أك الحديث... فلـ يفتطيعكا أف يتصرفكا بالظاىر حفبما 

 .(ِ) يقت يو النظر كالدليؿ كقكاعد االفتعارة كالمااز "

كقد اعتمد الشيعة ف  مكقفيـ مف الصفات على ركايات مك كعة ماذكبة، نفبكىا 
متيـ زكران كبيتانان، إ افة إلى أنيا تتناقض تمامان م  ما ااذ بو القرآف الاريـ أك الفنة النبكية ألئ

 المطيرة.

عف اعفر بف محمد فمما كرد ف  تأكيؿ صفة الر ا كالغ ب، ما ركاه الصدكؽ بفنده 
ن يا اب"  :فقلت لو ،فألت الصادؽ اعفر بف محمد علييما الفبلـ :قاؿ ،عف أبيو ،بف عمارة

                                                           

 (.ّٗ-ّٖص ) ،الشيخ محمد ر ا المظفر ،عقائد اإلمامية( ُ)
ـ، ُِٖٗ-ػىػػػػَُِْ ،الطبعػػػػة الخامفػػػػة ،فػػػػيد إبػػػػراىيـ المكفػػػػكم الزناػػػػان  ،عقائػػػػد اإلماميػػػػة اإلثنػػػػا عشػػػػرية( ِ)
 –دار التعػػػػارؼ  ،محمػػػد اعفػػػػر شػػػمس الػػػديف ،كانظػػػر: درافػػػات فػػػػ  العقيػػػدة اإلفػػػبلمية ،( بتصػػػرؼِٔ-ِٓ/ُ)

 .(َُٗ-ُٖٗ)ص ،ـُّٗٗ-ػىُُّْ ،الطبعة الرابعة ،بيركت
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وليس ذلك عمى ما يوجد من  ،نعم :؟ فقال ىل لو رضا وسخط رسول ا أخبرني عن ا 
 .(ُ)" ورضاه ثوابو ،المخموقين ولكن غضب ا عقابو

إذ  قاؿ: انت ف  مالس أب  اعفر  ،عمف ذاره ،عف حمزة بف الربي  ،عف المشرق ك 
 ک ک ک ک ﴿ :رؾ كتعػالىفقػاؿ لػو اعلػت فػداؾ قػكؿ ا تبػا ،دخؿ عليو عمػرك بػف عبيػد

ىو العقاب يا عمـرو، إنـو مـن زعـم " :ما ذلؾ الغ ب؟ فقاؿ أبك اعفر  ،[ُٖ]طو: ﴾گگ
ول  ءشـيل يسـتفزه  فقـد وصـفو صـفة مخمـوق، إن ا  ءشيإلى  ءشيزال من  أن ا 
 .(ِ)"  يغيره

صفات فدؿ امي  ما فبؽ على أف الشيعة اإلمامية قد خالفت منيج الفلؼ ف  إثبات ال
  شأنيا شأف ما فبقيا مف الفرؽ كالمذاىب الت   ٌلت ف  ىذا الباب، فأثبتت األفماذ ،

 كنفت الصفات كعطلتيا فيربت مف التشبيو كالتافيـ إلى ما ىك أشن  منو كىك التعطيؿ.

 والرد عمييم. المطمب الخامس: شبيات المخالفين في نفي صفة الرضا

 والجواب عنيا.أوًل: شبية التجسيم والتشبيو 

مف ناؼو لش ذو مف األفماذ كالصفات إال كيزعـ أنو قد قاـ عنده دليؿ العقؿ على أنو  ما
، ف امي  األفماذ كالصفات متشابياتفيلـز حينئذو أف تاك  ،يدؿ على التافيـ فياكف متشابيان 

نى القدير كال يميز بيف مع ،كأف يفيـ مف األفماذ كالصفات معنى ،كحينئذو يلـز التعطيؿ المحض
 .(ّ) كال بيف اإلرادة كالر ا كالعفك كالغفراف كاالفتكاذ كنحكىا ،كالفمي  كالبصير

 .(ْ) َل ُيْعَقُل ِرًضا َوَغَضٌب؛ إل  َما َيُقوُم ِبَقْمِب ُىَو ِجْسمٌ لذلؾ قاؿ أىؿ الشبية: 
  :الجواب عن ذلك من وجوه  
ال نعقػؿ علمػان إال مػا ىػك قػائـ بافػـ، إف انتـ ال تعقلكف ر ػا إال مػا ىػك قػائـ بافػـ ؛ فػنحف  .ُ

ـى فرقتـ بيف المتمػاثليف  كال إرادة إال ما ىك قائـ بافـ، كال فمعان كال بصران إال ما ىك قائـ بافـ، فًل
 ؟!و إال بافـ كىما ف  المعقكؿ فكاذكقلتـ إف ىذه يماف قياميا بغير افـ، كالر ا ال يماف قيام

                                                           

إعػػداد مراػػز  ،الفػػيد ىاشػػـ الحفػػين  الطيرانػػ  تحقيػػؽ ،)الصػدكؽ(و القمػػ  يػػمحمػػد بػػف علػػ  بػػف بابك  ،التكحيػد( ُ)
بػاب  ،http://www.aqaed.comمكقػ  المراػز علػى الشػباة العنابكتيػة  ،الناؼ األشػرؼ -األبحاث العقائدية 

 (.ُُٕ)ص ،ْحديث رقـ  ،كفخطو معنى ر اه 
 (.ُٗٔص، )ُحديث رقـ  التكحيد للصدكؽ،( ِ)
 (.ْْ/ٔ) ،مامكع الفتاكل :انظر (ّ)
، الرياض –ماتبة الرشد ،  عبد الرحمف بف صالح بف صالح المحمكد ، مكقؼ ابف تيمية مف األشاعرة (ْ)

 (.ُُِٗ/ّ، ) ـُٓٗٗ -ىػ ُُْٓاألكلى،  الطبعة

http://www.aqaed.com/
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ف انػتـ تثبتكنػو علػى الكاػو فنف ااف ما تثبتكنو مماثبلن لصفات ا لعبد لزماـ التمثيؿ ف  الاميػ ، كا 
البلئؽ بابلؿ ا تعػالى مػف غيػر مماثلػة بصػفات المخلػكقيف، فػأثبتكا الاميػ  علػى ىػذا الكاػو كال 

 .(ُ)فرؽ بيف صفة كصفة ف  اإلثبات 

فننػو مف نفى صفة الر ا أك غيرىا مف الصػفات فػراران بزعمػو مػف التشػبيو كالترايػب كالتافػيـ  .ِ
 .(ِ)غيرىا كال فرؽ بينيما ك اإلرادة ك يلزمو أف يثبت صفة الر ا اما أثبت العلـ كالحياة 

أك غيرىا، كال يلـز مف ذلؾ تشبيو ال إف ا متصؼ بصفة العلـ أك اإلرادة أك القدرة  :فإن قال .ّ
تشػبيو كال تافيـ كال ترايب، فيلزمػو أف يثبػت صػفة الر ػا كغيرىػا ممػا نفػى كال يلػـز مػف إثباتيػا ال

 التافيـ كال الترايب.
 : أثبتي األفماذ كأنف  الصفات ؛ ألنو ال يلـز مف إثبات األفماذ تشبيو كال تافيـ فإن قال .ْ

تشػبيو كال  يلزمػؾ أف تثبػت صػفة الر ػا كغيرىػا امػا أثبػٌت األفػماذ، فنثباتيػا ال يلػـز منػو :قمنا لـو
 .(ّ)تافيـ، فالقكؿ ف  بعض الصفات االقكؿ ف  اآلخر

: أنػػا أثبػػتي العلػػـ كاإلرادة كالحيػػاة كنحكىػػا علػػى مػػا يليػػؽ بػػا، فلػػو إرادة ال تشػػبو إرادة ن قــالفــإ .ٓ
 المخلكؽ كلو علـ ال يشبو علـ المخلكؽ كىاذا....

: كاذلؾ لو ر ا كمحبة كرحمة ال تشبو ر ا المخلكؽ أك محبتو أك رحمتو، فنف قمنا لو
يف، فقؿ مثؿ ذلؾ ف  الر ا كنحكىا مف الصفات أثبٌت ما أثبٌت لاكنيا ال تماثؿ صفات المخلكق

 .(ْ)الت  نفيتيا 

الر ا كنحكىا نظير ما أثبٌتمكه مف اإلرادة كالعلـ كغيرىما، صفة فيلزماـ فيما نفيتـ مف 
ما أف تثبتكا  ما أف تمثلكه بالمخلكقات كىذا أي ان ممتن ، كا  فنما أف تعطلكا الامي  كىذا ممتن ، كا 

بو ال يماثلو فيو غيره، كحينئذو ال فرؽ بيف صفة كصفة مف حيث الامي  على كاوو يختص 
اإلثبات، فنثبات إحداىما كنف  األخرل فراران مف التشبيو كالتافيـ فقكؿ باطؿ يلـز منو التفريؽ 

 .(ٓ)بيف المتماثبلت كالتناقض ف  المقالتيف 
 

                                                           

 (.ْٓ/ٔ) ،مامكع الفتاكل :انظر (ُ)
 (.ُُٓ/ِ) ،منياج الفنة النبكية :انظر (ِ)
 (.ُُٔ/ِ) منياج الفنة النبكية ،(ُّٓ/ٓ)مامكع الفتاكل  :انظر (ّ)
 (.ُِْ -ُُِ/ُ) ،لكام  األنكار البيية للففارين  ،ِّٓ/ٓ ،تاكلمامكع الف :( انظرْ)
 (.ْٔ/ٔ) ،مامكع الفتاكل :( انظرٓ)
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 .رَاَدِة ؛ ُدوَن الرٍَّضا َواْلَغَضِب َوَنْحِو َذِلكَ َدِليُل اْلَعْقِل َدل  َعَمى اْلَحَياِة َواْلِعْمِم َواإْلِ  :ثانياً 
  الجواب عن ذلك من وجوه:

إف الراكع إلى العقؿ ف  اإلثبات كالنف  مخالؼ لما ااف عليو فلؼ األمة كأئمتيا مف  .ُ
نما يراعكف إلى اتاب  الصحابة كالتابعيف كمف تبعيـ، فما مف أحدو را  إلى العقؿ ف  ذلؾ، كا 

أثبتكه، كما نفاه عف نففو ف   ، فما أثبتو ا لنففو أك أثبتو لو أعلـ الخلؽ بويو ا كفنة نب
 .(ُ)نفكه، م  إثباتيـ ما أثبتو، إثباتان ببل تمثيؿ، كنفيان ببل تعطيؿ  اتابو أك نفاه عنو رفكلو 

 .(ِ): " كصفاتو منو كلو كال نتعدل القرآف كالحديث " قاؿ اإلماـ أحمد

كعلى  ،حراـ على العقكؿ أف تمثؿ ا تعالى كعلى األكىاـ أف تحده: " الشافع  كقاؿ اإلماـ 
كعلى الخكاطر أف تحيط  ،كعلى ال مائر أف تعمؽ ،الظنكف أف تقط  كعلى النفكس أف تفار

 .(ّ)" إال ما كصؼ بو نففو ف  اتابو أك على لفاف نبيو  ،كعلى العقكؿ أف تعقؿ

؛ ألف ىذا الباب مف األمكر الغيبية الت  ليس  ب مخالؼ للعقؿالراكع إلى العقؿ ف  ىذا البا .ِ
نما تتلقى مف الفم  ،للعقؿ فييا مااؿ فنف العقؿ ال يمانو أف يدرؾ بالتفصيؿ ما ياب كياكز  ،كا 

 .؛ فياكف تحايـ العقؿ ف  ذلؾ مخالفان للعقؿ كيمتن  ف  حؽ ا تعالى

فنف لاؿ كاحد  ،لـز لبلختبلؼ كالتناقضمفتف  إثبات األفماذ كالصفات الراكع إلى العقؿ  .ّ
فتاد أحدىـ يثبت ما ينفيو اآلخر، كربما يتناقض الكاحد منيـ  ،منيـ عقبلن يرل كاكب الراكع إليو

األقكاؿ  كمف المعلكـ أف تناقضف  مااف آخر،  -أك ينف  نظيره  -ما ينفيو ، فيثبت ف  مااف
 .(ْ) دليؿ على ففادىا

 ،؟ ! بأم عقؿ يكزف الاتاب كالفنة فيا ليت شعرم " :وفي ىذا يقول ابن تيمية 
ترانا ما  ،الما ااذنا راؿ أادؿ مف راؿ أكى  :فر   ا عنو اإلماـ مالؾ بف أنس حيث قاؿ

 .(ٓ)" لادؿ ىؤالذ ااذ بو ابريؿ إلى محمد 

داللة العقؿ على ما تقكلكف ال يفتلـز عدـ الدليؿ على إثبات الر ا، كغيرىا مف الصفات،  .ْ
ك أف العقؿ لـ يثبت ما نفيتو فننو ال ينفيو، كليس لؾ أف تنفيو بغير دليؿ؛ ألف الناف  عليو فل

                                                           

 (.ِٓص) ،تقريب التدمريةانظر:  (ُ)
مام  الملؾ  ،مامكعة مف المحققيف :تحقيؽ ،تيميةابف  ،بياف تلبيس الايمية ف  تأفيس بدعيـ الابلمية (ِ)

 (.ِِص)ذـ التأكيؿ، ،( َُٕ/ّ ،ِْٔ/ِ) ،ىػُِْٔ ،ألكلىالطبعة ا ،فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ
 (.ِّص) ،ذـ التأكيؿ (ّ)
 (.ِٔ-ِٓص) ،تقريب التدمرية :انظر( ْ)
 (.ِٗ/ٓ) ،مامكع الفتاكل( ٓ)
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الدليؿ لما نفاه، اما أف المثبت عليو الدليؿ لما أثبت، فياب إثبات ما نفيتو لثبكتو بالدليؿ 
 .[ُُٗ:]المائدة ﴾  مت ىت يت ﴿الفمع ، مثؿ قكلو تعالى: 

ذم أثبت بو ما أثبت على إثبات صفة الر ا كغيرىا مما أنو يماف إقامة الدليؿ العقل  ال .ٓ
نفيت، فنذا دٌؿ الدليؿ العقل  على إثبات اإلرادة كالفم  كالبصر كغيرىا مما أثبٌت، كىك فالـ عف 

 .(ُ)عقل  المعارض ؛ فننو يثبت أي ان صفة الر ا كغيرىا مما نفيت مف غير دليؿ فمع  كال 

فالذم يلـز مف  ،تثبت امي  الصفات أك تنفييا معان إما أف  ،قاؿ للمفرؽ بيف الصفاتيي  .ٔ
 ، فمف فرؽ بينيا فقد تناقض.كر ف  بع يا يلـز ف  بع يا اآلخرالمحذ

؛ فاما أف  ذاتان ال تشبو الذكات فاذلؾ لو صفات ال تشبو  القكؿ ف  الصفات االقكؿ ف  الذاتف
 .(ِ)اتالصفات، فالصفاتي فرع مف الذات فما يقاؿ فييا يقاؿ ف  الصف

إنمـا ىـي أمـور مخموقـة : ذىـب المعتزلـة إلـى القـول بـأن الرضـا والمحبـة والغضـب ونحوىـا ثالثاً 
 .(ٖ) بشيء من ذلك اً منفصمة عنو، ليس ىو في نفسو متصف

 عن ذلك من وجوه:الجواب 
أف ىػػػذا مفارقػػػة للحػػػؽ كأىلػػػو، مػػػف الفػػػلؼ، كاألئمػػػة، كأىػػػؿ الفقػػػو، كالحػػػديث، كاميػػػ  المثبتػػػة  .ُ

 .(ْ)للصفات
ف الذم عليو اماىير المفلميف مػف الفػلؼ كالخلػؼ: أف الخلػؽ غيػر المخلػكؽ، فػالخلؽ فعػؿ أ .ِ

يفػػتعيذ بأفعػػاؿ الػرب كصػػفاتو امػػا فػػبؽ  الخػالؽ، كالمخلػػكؽ مفعكلػػو، كليػػذا اػاف رفػػكؿ ا 
: )أعػػكذ بر ػػاؾ مػػف فػػخطؾ( فافػػتعاذ بر ػػاه، كاالفػػتعاذة ال تاػػكف إال بػػا أك فػػ  قكلػػو 
 .(ٓ)بصفاتو 

فػػػتعاذة امػػػا فػػػ  الحػػػديث الفػػػابؽ لػػػـ تاػػػف بمخلػػػكؽ؛ ألف االفػػػتعاذة بػػػالمخلكؽ شػػػرؾ، أف اال .ّ
كعدـ اإلشراؾ معو أك بو غيره، بػؿ ىػ  رفػالة  إنما ااذ يدعك إلى تكحيد ا  كالرفكؿ 

                                                           

 : المصدر الفابؽ نففو.انظر( ُ)
يػػػة تقريػػػب التدمر  ،ّٗص القكاعػػػد المثلػػػى فػػػ  صػػػفات ا كأفػػػمائو الحفػػػنى ،ِٓ/ّمامػػػكع الفتػػػاكل  :انظػػػر( ِ)
 (.ّٗص)
 (.ّٕٗص) ،شرح العقيدة الطحاكية (ّ)
 (.ُْٗ/ُٕ) ،مامكع الفتاكل :انظر( ْ)
 (.ِّٗ/ٔ) ،المصدر الفابؽ :انظر( ٓ)
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الرفؿ اميعان، فدؿ ذلؾ على أف  صفات، كمنيا الر ا، كأنيا غير مخلكقػة، بػؿ ىػ  صػفة 
 .(ُ)كـ بمشيئتو كقدرتوذاتية فعلية اختيارية تق

مػػا ذاػػره الخػػبلؿ فػػ  عقيػػدة اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ، كىػػك أف أصػػحاب اإلمػػاـ أناػػركا علػػى مػػف  .ْ
يقػػكؿ: " إف الر ػػا مخلػػكؽ "، كقػػالكا مػػف قػػاؿ ذلػػؾ لزمػػو أف ر ػػا ا علػػى األنبيػػاذ كالمػػؤمنيف 

 .(ِ)يفنى حتى ال ياكف را يان 
 ،كال فػ  صػفاتو ،ال ف  ذاتػو ،ليس امثلو ش ذفنف ا القكؿ ف  الصفات االقكؿ ف  الذات،  .ٓ

فالػػذات متصػػفة بصػػفات حقيقػػة ال  ،فػػنذا اػػاف لػػو ذات حقيقػػة ال تماثػػؿ الػػذكات ،كال فػػ  أفعالػػو
 . (ّ) تماثؿ صفات فائر الذكات

 ت قدرتـو ذا طبـع يسـكنأن يكـون البـاري جمّـذىبت األشاعرة إلى أن إثبات الرضا يقتضي  :رابعاً 
 فوجب تأويل صفة الرضا عمى أن المراد بيا الثواب والثناء. حّق ا ويرق، وىذا محال في 

 الجواب عن ذلك: 
  إف قكليـ ىذا يدؿ على ايليـ بالفرؽ بيف صفة ا الت  ى  الر ا كبيف أثرىا الذم قد يفمى

بافـ الصفة، فالصفة تابعة للذات غير مخلكقة، أما أثرىػا فيػك مخلػكؽ كفػرؽ بينيمػا، فػاألثر غيػر 
ف فػػػػم  بافػػػػميا، فيقػػػاؿ للمر ػػػػ  بػػػػو ر ػػػػا كللمػػػػأمكر بػػػػو أمػػػػران، ال صػػػفة، كالصػػػػفة غيػػػػر األثػػػػر كا 

 .(ْ)كللمرحكـ بو رحمة، لاف يقاؿ لو: ىذا ليس ىك حقيقة الصفة عند اإلطبلؽ 
ما ثناؤه فيك صفة ،ثكابو فياكف صفة فعؿ إما كبيذا يتبيف خطأ قكؿ مف قاؿ: " كالر ا  ".ذات كا 

 

 

 

                                                           

ابف  ،كانظر المرتب  األفنى ف  رياض األفماذ الحفنى (،ُٖص) ،صفة الر ا بيف اإلثبات كالتعطيؿ( ُ)
عداد ،القيـ  (.ُُٖص) ،عبد العزيز الداخؿ :ام  كا 

 (.َُُ-َُٗ/ُ) ،العقيدة ركاية أب  بار الخبلؿ :نظرا( ِ)
 - ىػػػُِْٓطبعػػة  ،دار أطلػػس الخ ػػراذ ،محمػػد بػػف عبػػد الػػرحمف الخمػػيس ،شػػرح الرفػػالة التدمريػػةانظػػر:  (ّ)

 (.ُُٓص) ،ـََِْ
 (.ُْٗ/ُٕ) ،مامكع الفتاكل :انظر (ْ)



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ىابعالمبحثىالر
ىأدبابهىوموانطهى..ىرضاىاللهى

 

 :وفيو مطمبان

 .العباد عن  ا رضا أسباب :األول المطمب

 .عن العباد موانع رضا ا  :المطمب الثاني
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 .أسبابو وموانعو، رضا ا : المبحث الرابع

 تمييد :
، ف يقػػرأ آيػػات الر ػػاياػػد حػػبلكة كلػػٌذة حػػي، يػػاالمػػتمٌعًف في، إف المتػػدٌبر آليػػات القػػرآف الاػػريـ

كىػػك يػػرل مػػا أعػػٌده ا مػػف الثػػكاب الازيػػؿ كاألاػػر العظػػيـ لعبػػاده ، كتفػػتايف نففػػو كتطمػػئف ركحػػو
 ؛يقػدـٌ ر ػاه عػنيـ علػى ر ػاىـ عنػو، عػف اػزائيـ يتحػدثحػيف  بػؿ إنػو ، الٌراً ٍيفى المر يٌيف

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ﴿ :فيقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ 

، [ِِ]الماادلة: ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ
 .يكٌاو عباده إلى أف ر اه أفاس اؿ خير ف  الدنيا كاآلخرة كاأنو 

ليتٌبعكىا كيحٌصلكا ذلؾ األار  ؛أنو بٌيف لعباده أفباب ر اه كمف عظيـ رحمة ا 
ليمتنعكا عنيا خكفان كرىبان  ؛ثـ إنو أخبرىـ بمكابات غ بو كفخطو الت  تمن  ر اه ، العظيـ
 .ذاب المنتقـ الاٌبارمف ع

بىتو  :يقول ابن القيم  أر اه ، كافرىـ كشرايـ كظلميـ، معاص  الخلؽ "فنف أغ ى
 .(ُ)فيعيذ ر اه مف غ بو"، كحمدىـ إياه كطاعتيـ لو، كعبادة المؤمنيف لو، تفبيح مبلئاتو

 .العباد عن  ا رضا أسباب :األول المطمب
فننو يكصلو إلى ، ما اعؿ ا ر اه فيولعبد اأف يلـز  ؛مف أعظـ أفباب حصكؿ الر ا

إذا أقاـ  :فقاؿ ؛متى يبلغ العبد إلى مقاـ الر ا؟"  :قيؿ ليحيى بف معاذكقد ، مقاـ الر ا كال بد
ف منعتن  ر يت، إف أعطيتن  قبلت :فيقكؿ، نففو على أربعة أصكؿ فيما يعامؿ بو ربو ف ، كا  كا 

ف دعكتن  أابت، تراتن  عبدت  .(ِ)"  كا 

 :منيانذار ، عف عباده ا نفتعرض بعض األمكر الت  تاكف فببان ف  ر ا ا كىن

 .ارتضاء اإلسالم ديناً  :أولً 

ىػػػ  ، كمػػػف أامػػػؿ نعمػػػًو كأاٌليػػػا علػػػييـ، عػػػف عبػػػاده إف مػػػف أعظػػػـ أفػػػباب ر ػػػا ا 
 ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿ :حيث يقكؿ الحؽ ، ارت اذ اإلفبلـ دينان ليـ

 .[ّ]المائدة: ﴾ڌ ڌ ڍ
                                                           

المدينة المنكرة، -تبة دار التراثدمشؽ، ما -دار ابف اثير ( عدة الصابريف كذخيرة الشااريف، ابف القيـ،ُ)
 (.ِٕٗص)ـ، ُٖٗٗ -ىػ َُْٗالطبعة الثالثة، 

  (.َُٖ/ِ)( مدارج الفالايف، ِ)
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كديف ا ف  األرض كالفماذ ، لعباده على ألفنة رفلو اإلفبلـ ىك ما شرعو ا  فديف
كأصؿ ديف اإلفبلـ  [ُٗ]آؿ عمرآف: ﴾ڃڃچچچ﴿ :قاؿ تعالى، كاحد كىك ديف اإلفبلـ

فراده بالعبادة تكحيد ا ، الذم ىك ديف الرفؿ أامعيف مف أكليـ إلى آخرىـ، الميرت ى ، كا 
 . مف أحدو دينان فكاه  يقبؿ افبل، كترؾ اإلشراؾ بو 

ٍيرىةى ف  :َفَيْرَضى َلُكمْ .. .ِإن  الم َو َيْرَضى َلُكْم َثاَلثًا) : قىاؿى رىفيكؿي اً  :قىاؿى ،  عىٍف أىًب  ىيرى
 .الحديث (ُ)(...ُقواَوَأْن َتْعَتِصُموا ِبَحْبِل اِ َجِميًعا َوَل َتَفر  ، َوَل ُتْشِرُكوا ِبِو َشْيًئا، َأْن َتْعُبُدوهُ 

  ـــالى ـــو تع ـــي قول  ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ ﴿ :المقصـــود باإلســـالم ف

 .﴾ ڌ ڌ
عرفة ىذه  يكـ الناس على قرأ حيف  ا رفكؿ امالو عف أىعلفى  اإلفبلم  ديننا إف

أمير المؤمنين آية في كتابكم يا " :قاؿ لعمر بف الخطاب ، كالت  حيف فم  بيا ييكدمٌ ، اآلية
 .(ِ)الحديث "...لتخذنا ذلك اليوم عيداً ، معشر الييود، عمينا نزلت تقرؤونيا لو

 :لكن المفسرين اختمفوا في تفسير معنى اإلسالم في اآلية الكريمة عمى قولين

، اإلفبلـ نعمة مف أتـٌ  نعمة ال ألنو بذلؾ؛ نعمت  علياـ كأتممت ديناـ لاـ أاملت :األول
؛ (ّ)كحده المر  ُّ  الديف ىك بأنو كآذنتاـ، األدياف بيف مف ـلا كاخترتو، كر يتي لاـ اإلفبلـى دينان 

 .[ٖٓ]آؿ عمراف: ﴾ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ﴿ :لقكلو تعالى

 كالحدكد كاألحااـ الفرائض مف لاـ شرعت فيما ألمرم اإلفبلـ معناه االنقياد :الثاني
 أف إالٌ ، القدـ منذ تعالى للحؽ مر ٌيان  يزؿ لـ اإلفبلـ أف كمعلكـ، لاـ أاملتو الذم الديف كمعالـ
، درااتو أقصى بو كالبلكغ الاماؿ نياية كى ، بيا اليكـ ىك الت  ى  الصفة، اآلية بو ف  المعن ٌ 

 .﴾ چ چ چ ڃ ڃ﴿؛ (ْ)تفارقكه كال فالزمكه :أم

 بو نر ى أف أكلى نحف، الحميد الغن  كىك لنا ا ر يو كعلى ابًل القكليف فنف ما
 لف يرت   لعباده إال الحٌؽ كالخير.، الاامؿ ف  صفاتو كأفعالو، ن ّّ عف عبادهالغ ألنو  ؛كأحؽ

                                                           

( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب األق ية، باب الني  عف اثرة المفائؿ مف غير حااة كالني  عف من  ُ)
 (.ُُٕٓ/حُِٕكىات كىك االمتناع مف أداذ حؽ لزمو أك طلب ما ال يفتحقو، )ص

 (.َُّٕ/حَُِٕ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب التففير، باب )اليـك أاملت لاـ ديناـ(، )صِ)

 بيركت، الطبعة الثالثة، -الزمخشرم، دار الاتاب العرب   ( انظر: الاشاؼ عف حقائؽ غكامض التنزيؿ،ّ)
 (.ِٔ/ّ)، تففير القرآف العظيـ، (ِٖٗ/ُُ)، التففير الابير للرازم، (َٓٔ/ُ)ىػ،  َُْٕ

، محافف التأكيؿ، محمد القافم ، تحقيؽ: محمد بافؿ الفكد، دار الاتب (ْٖ/ٖ)( انظر: اام  البياف، ْ)
 (.ُّ/ْ)، ػىُُْٖبيركت، الطبعة األكلى،  –العلمية 
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 يقؼ، آمنكا للذيف دينان  اإلفبلـ ا ارت اذ أماـ المؤمف " كيقؼ :(ٔ)يقول سّيد قطب
 بحب يش  تعبير كىك، كيرت يو دينيا ليا ليختار حتى، األمة بيذه كعنايتو  ا رعاية أماـ
 ليذه دينان  اإلفبلـ ا ارت اذ .. إف.حياتيا منيج ليا ليختار حتى، عنيا كر اه ةاألم ليذه ا

 ىذا على االفتقامة على تحرص ثـ. االختيار ىذا قيمة تدرؾ أف ابتداذ منيا ليقت  ، األمة
ال، كاقتدار كف  مف الطاقة ف  ما ايد الديف  ليختار، لو ا ر يو ييمؿ ما مف أناد فما كا 
نيا إذف، ا اختاره ما غير لنففو  يم   صاحبيا يترؾ كال، ازاذ بغير تذىب ال نادة لاريمة كا 
 .(ِ)"  ا لو ارت اه ما رفض كقد أبدان  ناايان 

   .عمل الصالحات :ثانياً 
ايؼ ال كالمعنى الحقيق  لئلفبلـ ىك صحة ، إذ إنو ال ياتفى باإلفبلـ دكف الطاعات

عمؿ الاكارح حتى يطابؽ الظاىر ، يتب  ذلؾ االعتقاد، كلواعتقاد القلب ف  اإليماف با كرف
 الباطف.

 ؛كالمؤمنكف حقان ىـ الذيف فقيكا ىذا األمر، كبيذا ننتقؿ إلى مفيـك أعمؽ كىك اإليماف
 .فةمنكا ثـ قٌدمكا بيف يدم إيمانيـ طاعات تدٌؿ على حٌبيـ  

 ؛يترتب علييما ر اه كثكابو الازيؿكالمتأمؿ لاتاب ا يرل أف ا تعالى قد قرف بينيما ل
 ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ﴿ :فقاؿ 

 ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ     ﯁ ﯀ ﮿ ﮽﮾ 

 .[ٖ-ٔ] البينة: ﴾ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀڀ

عػف النبػػ   كاػـ ىػ  أمنيػة المػػؤمف الصػادؽ أف يحصػؿ علػػى ر ػا ا تعػالى امػػا قػاؿ 
 ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ﴿ :فليماف 

                                                           

: ىك فيد قطب بف إبراىيـ، مفار إفبلم  مصرم، مف مكاليد أفيكط، تخرج بالية دار العلـك سيد قطب (ُ)
األىراـ. كاتب ف  مالت  الرفالة كالثقافة، كعيف مدرفان للعربية، فمكظفا ف  ديكاف كزارة كعمؿ ف  اريدة 

المعارؼ، كأكفد ف  بعثة لدرافة )برامج التعليـ( ف  أميراا، كلما عاد انتقد البرامج المصرية كااف يراىا مف ك   
ان ـ إلى اإلخكاف المفلميف، فترأس قفـ  اإلناليز، كطالب ببرامج تتمشى كالفارة اإلفبلمية كافتقاؿ إثر ذلؾ، ثـ

نشر الدعكة كتكلى تحرير اريدتيـ كفاف معيـ، فعاؼ على تأليؼ الاتب كنشرىا كىك ف  فانو، إلى أف صدر 
، فأعدـ، كاتبو اثيرة مطبكعة متداكلة، منيا: العدالة االاتماعية ف  اإلفبلـ، ػىُّٕٖاألمر بنعدامو فنة 

شاىد القيامة ف  القرآف، أشكاؾ، ف  ظبلؿ القرآف كمعالـ ف  الطريؽ. )انظر: التصكير الفن  ف  القرآف، م
 .((ُْٖ-ُْٕ/ّ)األعبلـ للزرال ، 

 (ْٖٔ – ْٖٓ/ِ)، ػىُُِْبيركت، الطبعة الفابعة عشر، –( ف  ظبلؿ القرآف، فيد قطب، دار لشركؽِ)
 بتصرؼ.
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ػػػػػؿى  "كىأىفٍ  :قػػػػػاؿ ابػػػػػف اثيػػػػػر ، [ُٗ]النمػػػػػؿ: ﴾﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳  أىٍعمى
 .(ُ)عمبلن تحبو ك تر اه"  :تىٍر اهي أم صاًلحان 

فيك قد ، يظير لنا مدل افتشعاره نعمة ا تعالى عليو، كىذا التعبير مف فليماف 
ف منو إال أف تكاو لرٌبو بقكة بأف يكفقو فما اا، حصؿ على المرتبة الت  ااف يتمناىا مف العلـ

 .لشار نعمتو عليو كعلى كالديو بالعمؿ الصالح الذم ير اه ا 
كفكؼ نفتعرض نماذج ألصناؼ مف الطاعات الت  اعليا ا فببان ف  تحصيؿ ر اه 

 ،كمف ذلؾ، على فبيؿ المثاؿ ال الحصر:  
 ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :يقػػكؿ ا تعػػالى :الجيــاد فــي ســبيل ا .ُ

، كقد نزلت ىذه اآلية ف  الصحاب  صييب بف فناف الركم  ، [َِٕ:]البقرة ﴾ھ ھ ہ
منعتو قريش أف ييػاار فافتػدل نففػو باػؿ مالػو علػى ، ذلؾ أنو لما أفلـ بماة كأراد الخركج لليارة

ٍيػر الػو بمالػو نففػو ففعلػكا فاشػترل ؛أف يدعكه كدينو كال يمنعكه اليارة  أظيػرىـ يفبػ كأقػاـ، راحلػة غى
بػح: عمػر لػو فقاؿ، رااؿ ف  عيمر تلقاه المدينة مف دنا فلما، راحلتو راب ثيـٌ ، ا شاذ ما ، البيػ ي  رى
 .(ِ)فأخبركه أف ا أنزؿ فيو ىذه اآلية  ؛ذاؾ ؟ كما: قاؿ، يخفر فبل كبيعؾى : قاؿ

 إلو ال ؿق :لو فقاؿ الاافر لق  المفلـ الذم ف  كنقؿ بعض المففريف أف ىذه اآلية نزلت
 ألشريف كا :المفلـ فقاؿ ؛يقكليا أف فأبى، بحقيما إال كمالؾ، دمؾ عصمت قلتيا فنذا، ا إال

 .(ّ) قتؿ حتى فقاتؿ فتقدـ ؛ نفف 
فاؿ مف باعى نففػو فػ  ، كصؼ شارينا نففىو ابتغاذ مر اتو إٌف ا "  : قال الطبري

ف لػػـ ييقتػػ، طاعتػػو حتػػى قيتػػؿ فييػػا  ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ :معنػػ ّّ بقكلػػوف، ؿأك افػػتقتؿ كا 

أك فػػ  أمػػرو ، فػػ  ايػػاد عػػدك المفػػلميف اػػاف ذلػػؾ منػػو، ﴾ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ
 .(4)" بمعركؼ أك ني  عف منار

كعلى ىذا فنف أم نكعو مف أنكاع الاياد فكاذ ااف بالنفس أك الماؿ أك األىؿ كالكلد أك 
ماداـ  فببان ف  ر ا ا  اؿ ذلؾ ياكف ؛المة الحؽ أك األمر بالمعركؼ كالني  عف المنار

 .أنو  كف  ا
                                                           

 .(ُّٖ/ٔ)تففير القرآف العظيـ،  (ُ)

بيركت، الطبعة األكلى،  –فليماف، تحقيؽ: عبد ا شحاتو، دار إحياذ التراث ( انظر: تففير مقاتؿ بف ِ)
 .(ُٕٗ/ُ)ق، ُِّْ

، الدر المنثكر ف  التففير بالمأثكر، عبد (ُِ/ّ)، الاام  ألحااـ القرآف (ِٔٔ/ُ)( انظر: معالـ التنزيؿ ّ)
 .(ٕٗٓ/ُ)بيركت،  –الرحمف بف أب  بار ابلؿ الديف الفيكط ، دار الفار 

 .(ُِٓ/ْ)( اام  البياف، ْ)
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كيبتغ  ، فالذم يطلب ر ا ا كيعمؿ مف أالو ىك الصادؽ ف  قكلو كعملو :الصـدق .ِ
كقد  رب ،  لر كانو المفتحقيف أنباذ الاريـ اتابو ف  علينا ا قٌص  كلقد ؛مر اة ا 

 ۓ﴿ :ذيف قاؿ ا ف  حقيـكىـ ال، الميااركف أركع األمثلة ف  ابتغاذ مر اة  

 ۉ ۉ ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ

 .[ٖ:]الحشر ﴾ې
 لماؿ المفتحقيف الفقراذ حاؿ مبينان  تعالى " يقكؿ :في تفسير اآلية قال ابن كثير 

كا الًَّذيفى )أنيـ  الف ذ  مف خراكا :أم (ان كىًرٍ كان اللَّوً  ًمفى  فىٍ بلن  يىٍبتىغيكفى  كىأىٍمكاًلًيـٍ  ًدياًرًىـٍ  ًمفٍ  أيٍخًراي
الصادقكف(  ىـ أكلئؾ كرفكلو ا كينصركف، )كر كانو ا مر اة ابتغاذ قكميـ كخالفكا، ديارىـ

 .(ُ)الميااريف"  فادات ىـ كىؤالذ، بفعليـ قكليـ صدقكا الذيف ىؤالذ :أم
حيف  كتصديؽ رفكؿ ا  كلـ ياف األنصار بأقؿ منيـ دراةن ف  التفابؽ لمر اة ا 

كف  ىذا يقكؿ ، فافتحقكا ر كاف ا تعالى، كا لنصرتو كالدفاع عنو بأنففيـ كأمكاليـ كأكالدىـىبٌ 
:  ﴿ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ  ﴾
 .[ََُ:التكبة]
فالمؤمف الحٌؽ يطلب ر ا ا تعالى  :والمنافقين المشركين من والبراء ورسولو  الولء .ّ

ف اانت صلتو بيـ مف أعلى دراات القرابة، حتى لك كصؿ بو ذلؾ إلى إفخاط الناس اما ، كا 
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قاؿ تعالى

 ڄ ڦ ڦ ڦڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

 .[ِِ:الماادلة]﴾  ڇچ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ
 فػػخطكا لمػػا أنػػو كىػػك، بػػدي  فػػر ﴾ڇچ چ چ چ ڃ﴿ :قكلػػو قػػاؿ ابػػف اثيػػر: " كفػػ 

 النعػيـ مػف أعطػاىـ بمػا عنػو كأر ػاىـ، عػنيـ بالر ػا ا عك ػيـ ا ف  كالعشائر القرائب على
 .(ِ)العميـ" كالف ؿ، العظيـ كالفكز، المقيـ

ف ااف ذلؾ ، الشكؽ إلى لقاذ ا بالشكؽ إلى المبادرة بطاعتو  :الشوق إلى لقاء ا .ْ كا 
لؾ اما قاؿ كفمة ذ، كاـ ياكف الشكؽ حاديان للحصكؿ على الر ا، يؤدم للشيادة ف  فبيؿ ا

 :الشاعر
 (ّ)خاليًا  بالسر القمب عنك أحدث.. .لعمني البيوت بين من وأخرج

                                                           

 .(ٖٔ/ٖ)( تففير القرآف العظيـ، ُ)

 .(ٓٓ/ٖ)( تففير القرآف العظيـ، ِ)
ـ، ُّٖٗ -ػىَُّْبيركت، طبعة  –( رك ة المحبيف كنزىة المشتاقيف، ابف قيـ الاكزية، دار الاتب العلمية ّ)
 .(ّْٕص)
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كلك ااف ، كالمبادرة إليو على الفكر، فالشكؽ يحمؿ المحب على العالة ف  ر ا المحبكب
ليتحٌصؿ ، حينما تعاؿ للقاذ ربو، أفكة حفنة كقد ااف لنا ف  نبٌ  ا مكفى ، فييا تلفو
﴾ ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ :تعالى قاؿ، على ر اه

 .[ْٖ-ّٖ:طو]
 ؛ممف ر   ا عنيـ كلانو ااف شغكفان ليزيد ر ا ا عنوعليو الصبلة كالفبلـ كمكفى 

" أراد شكقان  :قاؿ بعض المففريف لآلية، (ُ)أم لتزداد عن  ر ا  ؛ففبؽ قكمو لذلؾ قاؿ: لتر ى
 .(ِ)إليؾ ففتره بلفظ الر ا"

ن اكتنفيا مشقة أو خوف أو نحو ذلك بيا والتسميم  ا ألوامر النصياع .ٓ فأىػؿ بيعػة  :وا 
كتفػابقكا لنصػػرة دينػو كاإلخػػبلص فػ  ذلػػؾ  كأطػاعكا رفػػكلو  الر ػكاف الػػذيف فػٌلمكا بػػأمر ا 

 ڳ گ گ گ گ ک ک ک ﴿ :كقػػد قػػاؿ ا تعػػالى فػػييـ، افػػتحقكا مر ػػاة ا عػػنيـ

 .[ُٖ]الفتح: ﴾ ڳ
َفَقاَل  َبْدرٍ  َأْىلِ  َعَمى اط َمعَ  َقدِ  َيُكونَ  َأنْ  الم وَ  َلَعل  .. ).قاؿ:  رفكؿ ا أف  كعف عل  

 للخير كتكفيقيـ الحاؿ كصبلح الر ى اماؿ عف اناية كىذا، (ّ) (َلُكمْ  َغَفْرتُ  َفَقدْ  ِشْئُتمْ  َما اْعَمُموا
 .(ْ)فعؿ  اؿ ف  ليـ الترخص ال للخير

صالح ذات البينواألمر بالمعروف والنيي  الصدقة .ٔ كقد ااتمعت ىذه ، عن المنكر وا 
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ :األعماؿ ف  قكلو تعالى

 .[ُُْ]النفاذ: ﴾ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿٺ
ترفعو دراات عالية عند ا ، كريٌب المةو صغيرة ال يبتغ  بيا العبد إال ر كاف ا  

 ، ٍيرىةى فف  الحديث ٍف النًَّب ّْ ، عىٍف أىًب  ىيرى َل  ِإن  اْلَعْبَد َلَيَتَكم ُم ِباْلَكِمَمِة ِمْن ِرْضَواِن الم وِ ) :قىاؿى  عى
 .(٘) (...ُيْمِقي َلَيا َباًل َيْرَفُعُو الم ُو ِبَيا َدَرَجاتٍ 

، كمنزلتو عظيمة، كالحمد مامؿ الر ا :عباده عمى أسبغيا التي النعم عمى  الحمد إظيار .ٕ
نعامو علييـكىك عبلمة ر   . ى ا على عباده كا 

                                                           

 .(َّٗ/ٓ)( انظر: تففير القرآف العظيـ، ُ)

 .(ّْٕص)( رك ة المحبيف، ِ)

 .(ََّٕ/حٗٓ/صْ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الاياد الفير، باب الاافكس، )جّ)

بيركت، الطبعة الثانية،  –( انظر: عكف المعبكد شرح فنف أب  داكد، العظيـ أبادم، دار الاتب العلمية ْ)
 (.ِْٔ/ُِ)ىػ،  ُُْٓ

ف ااف يؤمف با كاليـك اآلخر فليقؿ خيران ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الرقاؽ، باب حفظ اللفاف كمٓ)
 .(ْٖٕٔ/ حَُُ/ص ٖأك ليصمت، كقكلو تعالى: " ما يلفظ مف قكؿ إال لديو رقيب كعتيد" )ج
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اًلؾو ف : قىاؿى رىفيكؿي اً ، عىٍف أىنىًس ٍبًف مى ِإن  اَ َلَيْرَضى َعِن اْلَعْبِد َأْن َيْأُكَل اأْلَْكَمَة َفَيْحَمَدهُ ):  قىاؿى
 .(ٔ) (َعَمْيَيا َأْو َيْشَرَب الش ْرَبَة َفَيْحَمَدُه َعَمْيَيا

 ذلؾ ف  المحمكد ىك، خالؽ ىك كما خلؽ ما امي  ف  أم، خرةكاآل األكلى ف  الحمد فلو
نما حمد، كحمد ا على نعمو ال تاكف فقط باللفاف، (ِ)الو  ييشًعر فعؿ اؿ عف عبارة المنعـ كا 

 أنو  اأف يعتقد ؛القلب ياكف فعؿ أف إما الفعؿ كذلؾ، منعمان  اكنو بفبب المنعـ بتعظيـ
 مكصكفان  اكنو تدؿ على ألفاظان  اأف يذار ؛اللفاف فعؿ أك، كاإلابلؿ الاماؿ بصفات مكصكفان 
 بصفات مكصكفان  المنعـ ذلؾ اكف على دالة بأفعاؿ اأف يأت  الاكارح فعؿ أك، الاماؿ بصفات
 .(ّ)كاإلابلؿ الاماؿ

لعباده الفائزيف  بؿ يليمو ، فالحمد ذاره يحب أف يفمعو ا ليس ف  الدنيا فحفب
 الت ْسِبيحَ  ..و ُيْمَيُمونَ .يأكل أىل الجنة فييا) :قاؿ رفكؿ ا ، ابرفف  الحديث عف ا، بالانة
 .(ْ)(الن َفَس  ُيْمَيُمونَ  َكَما واْلَحْمدَ 

فنفب اؿ ، بقلبو كلفانو كامي  اكارحو كانظر إلى ذاؾ األعمى الذم أظير حمده  
فف  ، ا تعالى عنوفااف ذلؾ فببان ف  ر ا  ؛ما صار إليو مف النعمة إلى ف ؿ ا عليو

 لَ  َفَوالم وِ ، ِشْئتَ  َما َفُخذْ ، َأْغَناِني َفَقدْ  َوَفِقيرًا، َبَصِري الم وُ  َفَرد   َأْعَمى ُكْنتُ  َقدْ  :.. َقالَ ).الحديث 
 َوَسِخطَ ، َعْنكَ  الم وُ  َرِضيَ  َفَقدْ ، اْبُتِميُتمْ  َفِإن َما، َماَلكَ  َأْمِسكْ  َفَقالَ ، ِلم وِ  َأَخْذَتوُ  ِبَشْيءٍ  الَيْومَ  َأْجَيُدكَ 
 .(ٓ) (َصاِحَبْيكَ  َعَمى

كفيو معتبر؛ فنف األكليف احدكا ، " كىذا حديث عظيـ :آل الشيخسميمان  قال الشيخ
كال أٌديا حؽ ا فحٌؿ علييما ، كال نفبا النعمة إلى المنعـ بيا، نعمة ا فما أقرا  بنعمتو

 ؛كأدل حؽ ا فييا، ا كنفبيا إلى مف أنعـ عليو بياكأما األعمى فاعترؼ بنعمة ، الفخط

                                                           

أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب الذار كالدعاذ، باب افتحباب حمد ا تعالى بعد األاؿ كالشرب،  (ُ)
 .(ِّْٕ/حَُْٗ)ص

 (.ٓ/ُ)، ( انظر: تففير القرآف العظيـِ)

 (.ُٕٗ/ُ)( انظر: التففير الابير، ّ)

رنؤكط: إفناده صحيح على شرط (، قاؿ شعيب األُُُٕٓ/حُّّ/صِّ)ج، ( أخراو أحمد ف  مفندهْ)
 .مفلـ

(ٓ ، ًديثي أىٍبرىصى كىأىٍعمىى كىأىٍقرىعى ًف  بىًن  ًإٍفرىاًئيؿى ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب األنبياذ، باب حى
 .(ّْْٔ/حُُٕ/صْ)ج
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لما أتى بأرااف الشار الثبلثة الت  ال يقكـ الشار إال ، فافتحؽ الر ا مف ا قيامو بشار النعمة
 .(ُ)اإلقرار بالنعمة كنفبتيا إلى المنعـ كبذليا فيما ياب" :كى ، بيا
 مازكمان  كاعلو بشارىـ الر ا ؽفعلٌ ، [ٕ:الزمر]﴾ ڎڎڈڈ﴿ :قاؿ ا تعالى :الشكر .ٖ

 ازاذ كىك، كىذا دليؿ على أف الر ا فببو الشار، بعده إال ياكف ال الشرط كازاذ، لو ازاذن 
 .(ِ)كالمفبب العمؿ بعد ياكف إنما كالازاذ لو

 ٱٻٻٻٻپپ﴿ :قاؿ تعالى :ا سبيل في األموال إنفاق .ٗ

 [ِٓٔ:البقرة]﴾  ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
ِعَظُم اْلَجزَاِء َمَع ) :أىنَّوي قىاؿى  عىٍف رىفيكًؿ اللًَّو ، فعف أنس بف مالؾ :لقدرالرضا بالقضاء وا  .ٓٔ

ن  الم َو ِإَذا َأَحب  َقْوًما اْبَتاَلُىْم َفَمْن َرِضَي َفَمُو الرٍَّضا  .(ّ)الحديث (...ِعَظِم اْلَباَلِء َواِ 
ال ، لر ػػػػا بقػػػػدر افالمقصػػػكد مػػػػف الحػػػديث الحػػػػث علػػػى الصػػػػبر علػػػػى الػػػببلذ بعػػػػد كقكعػػػو كا

فمػػف ر ػػ  بمػػا ابػػتبله ا بػػو فلػػو الر ػػى منػػو تعػػالى كازيػػؿ ، الترغيػػب فػػ  طلبػػو للنيػػ  عنػػو
 .(ْ)الثكاب 

 .عن العباد موانع رضا ا  :المطمب الثاني
فػػانحرؼ  ؛مػػ  مػػف بػػاذ بفػػخط ا كاتبػػ  الغكايػػة، ال يفػػتكم مػػف طلػػب الر ػػا كاتبػػ  الر ػػا

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے  ے  ۓ  چ  :يقكؿ تعالى، شراو ك بللوعف عبادة ا كأفخط ربو ب

 .[ُِٔ:]آؿ عمراف چ﮵   ﮶   ﮴ۓ ﮲  ﮳ 

 ا ر كاف فافتحؽ ؛شرعو فيما ا ر كاف اتب  مف يفتكم ال " أم :قاؿ ابف اثير 
 كمأكاه، عنو لو محيد فبل، بو كألـز ا غ ب افتحؽ كمف، عقابو كبيؿ مف كأاير ثكابو كازيؿ

 .(ٓ)المصير" كبئس اينـ لقيامةا يكـ

                                                           

( تيفير العزيز الحميد ف  شرح اتاب التكحيد الذم ىك حؽ ا على العبيد، الشيخ فليماف بف عبد ا بف ُ)
بيركت، الطبعة األكلى،  – اإلفبلم ىػ، تحقيؽ: زىير الشاكيش، الماتب ُِّّمحمد بف عبد الكىاب 

 .(ْْٓـ، )صََِِ-ىػُِّْ

 (.ِِٔ/ٔ)( انظر: مامكع الفتاكل، ِ)

ًذ،  الترمذم ف  فننو، اتاب أبكاب الشيادات عف رفكؿ ا  ( أخراوّ) لىى اٍلبىبلى ٍبًر عى اذى ًف  الصَّ بىاب مىا اى
فىفه غىًريبه ًمٍف ىىذىا اٍلكىٍاًو(، كقاؿ األلبان  )حفف( .ِّٔٗ/ح َِِ/ صْ)ج ًديثه حى  ( قاؿ أبك عيفى )ىىذىا حى

 محمد عبد الرحمف بف عبد الرحيـ المبارافكرم، دار ( انظر: تحفة األحكذم بشرح اام  الترمذم، أبك العبلْ)
 (.ٓٔ/ٕ)بيركت،  –الاتب العلمية 

 (.ُٕٓ/ِ)( تففير القرآف العظيـ، ٓ)
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 وموانع رضا ا عن عباده كثيرة نذكر منيا:

 .الكفر والشرك با :أولً 

كىػػػذا مػػػف أعظػػػـ ، [ٕ]الزمػػػر: ﴾ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ﴿ :يقػػػكؿ ا 
كىػذا ، أف يافػركا بػو أك أف يتخػذكا معػو شػرااذ فػ  العبػادة، أفباب فخط ا كغ ػبو علػى عبػاده

المفػػػتحؽ إلفػػػراده ، فيػػػك الخػػػالؽ الػػػرازؽ ال معبػػػكد بحػػػؽ إال ىػػػك ، تكحيػػػد لػػػو ينػػػاف  امػػػاؿ ال
 .بامي  أنكاع العبادة

 .ارتكاب المعاصي :ثانياً 

 :نذكر ما يمي، ومن جممة المعاصي التي تستجمب سخط ا تعالى

 .الفسوق في القول والعمل في العبادة .ٔ

، المحركمػػكف مػػف ر ػػا ا  ىػػـ، الفافػػقكف العاصػػكف ألمػػر ا تعػػالى كأمػػر رفػػكلو 
يخػػادعكف ا ، آمٌنػػا كأفػػلمنا كمػػاىـ بمػػؤمنيف :كأكليػػـ المنػػافقكف الػػذيف يقكلػػكف بألفػػنتيـ كظػػاىرىـ

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑژ ژ ڈ ڈ﴿ :فػػييـ ىػػؤالذ قػػاؿ ا ، كالػػذيف آمنػػكا

 .[ٔٗ]التكبة: ﴾ ڳ گ گ
 .اتباع ما يسخط ا تعالى وكراىية رضوانو .ٕ

 إال ليس تعالى ر كانو ألف؛ ا ر كاف اره فقد ا نزؿ ما اره مف أطاع ذلؾ أف مف
 أطاع كمف، نٌزؿ فيما ر كانو ألف ر كانو اراىة نٌزؿ ما اراىة فافتلزمت، نزؿ بما العمؿ ف 

 .(ٔ)اااره فيك، اارىو

    ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼﴿ :كفػػػػػ  ىػػػػػذا يقػػػػػكؿ ا 

 .[ِٖ-ِٕ]محمد: ﴾         

ارىكا ما ، كارىكا ر كانو بما اتمكا مف التكراة كافركا بمحمد "  :قاؿ ابف عباس 
 .(ِ)"فأحبط أعماليـ ؛كىك الطاعة كاإليماف، فيو ر كاف ا

ًف  اآلية لطيفتاف ، ك رب األدبار، ذار أمريف:  رب الكاو كى  أف ا  :األولى، كى
 ؛تعالى قابؿ األمريف فاأنو، كذار بعدىما أمريف آخريف: اتباع ما أفخط ا كاراىة ر كانو

                                                           

 (.ّّٖ/ٕ)( انظر: أ كاذ البياف، ُ)

 (.ُِٕ/ْ)( معالـ التنزيؿ، ِ)
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كي ربكف ، فنف المتف  للش ذ متكاو إليو، فقاؿ: ي ربكف كاكىيـ حيث أقبلكا على فخط ا
 .فنف الااره للش ذ يتكلى عنو، أدبارىـ ألنيـ تكلكا عما فيو ر ا ا

حمة كذلؾ ألف ر ، ما أر ى ا :كلـ يقؿ، ما أفخط ا :كى  أف ا تعالى قاؿ :والثانية
فقاؿ:  ؛كغ ب ا متأخر فيك ياكف على ذنب، فلو رحمة ثابتة كى  منشأ الر كاف، ا فابقة

بؿ ما أفخط ا إشارة إلى أف الفخط ، كلـ يقؿ فخط ا، ر كانو ألنو كصؼ ثابت  فابؽ
 .(ُ) ليس ثبكتو اثبكت الر كاف

 .المنافقين و الكفار موالة .ٖ

 گ گ گ ک ک ک کڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ﴿ : ا يقكؿ

 .[َٖ:المائدة]﴾  ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ

بؿ اعليا مكابة لفخط ا ، بأف أحبط أعماليـ، بذـ مف يكال  الافار كالمنافقيف فبالغ 
كمف ر   عف افرىـ كمعصيتيـ فقد صار ، ألنيـ أىؿ افر كعصياف ؛علييـ كغ بو كمقتو

 .مثليـ

ضاعة .ٗ  .ا رضا غير في المال الجدال وكثرة السؤال وا 
ٍيرىةى كاميعيا قد ااتمعت ف  الحديث الذم ركاه أبك   :أنو قاؿ عف رفكؿ ا  ىيرى

َضاَعِة اْلَمالِ ، َوَكْثَرَة السَُّؤالِ ، ِقيَل َوَقالَ  :َوَيْكَرُه َلُكمْ ..).  .(ِ) (َواِ 
فف  ، كتاعلو مف أىؿ النار كىك يغفؿ عف ذلؾ، كريٌب المة تكرد صاحبيا الميالؾ

ن  اْلَعْبَد َلَيَتَكم ُم ِباْلَكِمَمِة ِمْن َسَخِط الم ِو َل ُيْمِقي َلَيا َباًل .. .) :أنو قاؿ  الحديث عف رفكؿ ا َواِ 
 .(ّ) (َيْيِوي ِبَيا ِفي َجَين مَ 

 .السخط عمى قضاء ا .٘
فتفخطو ، (ْ) (َوَمْن َسِخَط َفَمُو السُّْخطُ .. ). :قاؿ أف الرفكؿ ، فعف أنس بف مالؾ 

  .كقد ياكف ىذا الق اذ الو لو خير كىك ال يعلـ، لى اعترا و على ق اذ ادليؿ ع

                                                           

 (.ٖٓ/ِٖ)( انظر: التففير الابير، ُ)
ي  عف اثرة المفائؿ مف غير حااة كالني  عف من  ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب األق ية، باب النِ)

 .(ُُٕٓ/ح ُِٕكىات كىك االمتناع مف أداذ حؽ لزمو أك طلب ما ال يفتحقو، )ص

اتاب الرقاؽ، باب حفظ اللفاف كمف ااف يؤمف با كاليـك اآلخر فليقؿ خيران  ( أخراو البخارم ف  صحيحو،ّ)
 (.ْٖٕٔ/ حَُُ/ص ٖال لديو رقيب كعتيد" )جأك ليصمت، كقكلو تعالى: " ما يلفظ مف قكؿ إ

ًذ،  ( أخراو الترمذم، اتاب أبكاب الشيادات عف رفكؿ ا ْ) لىى اٍلبىبلى ٍبًر عى اذى ًف  الصَّ  بىاب مىا اى
فىفه غىًريبه ًمٍف ىىذىا اٍلكىٍاًو(، كقاؿ األلبان : )حفف(ِّٔٗ/ح َِِ/ صْ)ج ًديثه حى  .( قاؿ أبك عيفى: )ىىذىا حى



 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 رضا العباد وعالقته مبسائل االعتقاد

 رضا العباد وعالقته بمسائل االعتقاد: الفصل الثاني

 :وفيو أربعة مباحث
 : رضا العباد.. حقيقتو وفضمو ومنزلتو.المبحث األول

 : الرضا وعالقتو بمسائل القضاء والقدر.يالمبحث الثان

 : الرضا وعالقتو بمسائل الولء والبراء.المبحث الثالث

 : ثمرات الرضا اليانعـة.المبحث الرابع

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

ىالمبحثىاألول
ىرضاىالطباد..ىحقوقتهىوفضلهىومنزلته

 
 وفيو ثالثة مطالب:

 المطمب األول: حقيقة رضا العباد.

 ل الرضا.المطمب الثاني: فض

 المطمب الثالث: منزلة الراضي.
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 .رضا العباد.. حقيقتو وفضمو ومنزلتو: األولالمبحث 

 .حقيقة رضا العباد :المطمب األول
ف ااف مف أعماؿ القلكب  -الر ا  كيتفاكت ، تترامو إلى كاق  ملمكس فلو حقيقة -كا 
 ؟فما ى  حقيقة الر ا، تعالى ف  ىذه األعماؿ الناس عند ا

كال  عرؼتي  أف حقيقة الر ا الف كأمفؾ البعض كظ، لقد تحدث الاثير عف حقيقة الر ا
 الر ا أف ال " :قاؿحتى ، كالتفليـ لما ياريو ا دكف العمؿ كبع يـ اعلو االنطراح، (ُ)تيتىصكر

نَّة  .(ِ)" تفتعيذ بو مف النَّار كال تفأؿ ا الاى

أـ حاؿ مكىب  ؟ إلى ، مقاـ ماتفب ىؿ ىك، ف  حقيقة الر اكاختلؼ أىؿ التصكؼ 
 :ى  كائؼثبلث ط

ييماػػػػف أف يتكصػػػػؿ إليػػػػو العبػػػػد ، مقػػػػاـ ماتفػػػػبكىػػػػك ، نيايػػػػة التكاػػػػؿ االر ػػػػ :طائفــــة قالــــت .ُ
 علػييـ كأثنػى، احتاػت ىػذه الطائفػة بػأف ا مػدح أىلػوكقػد ، كىػؤالذ متصػكفة خرافػاف، بااتفػابو

 .(ّ) ليـ فدؿ ذلؾ على أنو مقدكر، كندبيـ إليو

 بػػؿ ىػػك نازلػػة تحػػؿ، كلػػيس افػػبيان للعبػػد، الر ػػا حػػاؿ مػػف املػػة األحػػكاؿ :قالــت طائفــةو  .ِ
 .(ْ)كىؤالذ متصكفة العراؽ ، أم أنو مكىبة مح ة، افائر األحكاؿ، بالقلب

ــة  .ّ ــة ثالث بدايػػة "  :قػػالكاف ؛كغيػػره (5)مػػنيـ القشػػيرم :جمعــت بــين الطــائفتين الســابقتينوطائف
، كليفػػت ماتفػػبة، ألحػػكاؿا كنيايتػػو مػػف املػػة، مػػاتكىػػ  مػػف املػػة المقا، الر ػػا ماتفػػبة للعبػػد

 .(6)"  كنيايتو حاؿ فأكلو مقاـ

                                                           

 .(ّْٕ/ْ)بيركت،  –: إحياذ علـك الديف، أبك حامد الغزال ، دار المعرفة ( انظرُ)

 .(ٓٔ/ِ)( االفتقامة، ِ)

 .(ُٕٗ/ِ)( انظر: مدارج الفالايف، ّ)

 ( انظر: المصدر الفابؽ نففو.ْ)

 ىك أبك القافـ عبد الاريـ بف ىكازف بف عبد الملؾ القشيرم، شيخ خرافاف ف  عصره زىدان كعلمان  القشيري:( ٓ)
بالديف، أقاـ كتكف  ف  نيفابكر، مف اتبو: التيفير ف  التففير كلطائؼ اإلشارات كالرفالة القشيرية. )انظر: 

 .((ٖٓ-ٕٓ/ْ)األعبلـ للزرال ، 
( الرفالة القشيرية، عبد الاريـ بف ىكازف القشيرم، تحقيؽ: د. عبد الحليـ محمكد، د. محمكد بف الشريؼ، دار ٔ)

 (.ِّْ-ُّْ/ِ)القاىرة،  –المعارؼ 
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لو رأم اام  مان  يحفـ الخبلؼ كي    كابط لذلؾ؛ فنراه  لاف اإلماـ ابف القيـ 
أف الكاردات  :ف  ىذا كالصحيح ...ىؿ ىك حاؿ أـ مقاـ، الر ا :فيو فمما اختلفكا" :يقكؿ

، ديٌكىاكلكائح عند أكؿ ظيكرىا كبي ، كبكارؽ، فتاكف لكام ، ار أحكالياكالمنازالت ليا أفماذ باعتب
لىٍتو فنذا، كيلكح عف بعد، اما يلم  البارؽ كثبتت لو ، فنذا تمانت منو، كباشرىا في  أحكاؿ، نازى
كمقامات ف  ، كأحكاؿ ف  أكفطيا، كلكائح ف  أكليا، كى  لكام ، مقامات في ، مف غير انتقاؿ

 .(ُ)"نياياتيا

فيماف أف "  :فقاؿ ؛باعتبار حقيقتو مكىب ، أف الر ى افب  باعتبار فببو يك يرل ف
فنف  ؛ااتنى منيا ثمرة الر ى ؛كغرس شارتو، فنذا تماف ف  أفبابو، يقاؿ بالافب ألفبابو
 .(ِ)"  الر ى آخر التكاؿ

ا فليلـز مى أراد أ مف"  : وعّرف العمماء حقيقة الرضا فقالوا ا اعؿ ا ف يبلغ مىحؿ الرّْ ى
اهي ًفيوً  ايىة اٍلحفف ؛ ًر ى ـ ًف  غى ه كامر أفىًننَّوي مف لـز مىا ير ى ا مف اٍمًتثىاؿ ، فىًنف ىىذىا اٍلاىبلى

ـى بكاابيا كمفتحبيا اذإكىاٍاتنىاب نكاىيو الى ًفيمىا   . (ّ)"  قىا

 .فضل الرضا :المطمب الثاني
 ؛كية الت  كردت ف  بياف ف يلة الر اإف المتأمؿ ف  آيات الذار الحايـ كاألحاديث النب

 إلى حب بالمؤمف إذ ىك الفبلـ الركح  الذم يصؿ، أفمى مقامان كأرف  رتبة مف الصبرياد أنو 
كيتأمليا ، يراىا خيران كرحمة، حتى أقدار الحياة كمصائبيا، اؿ ش ذ ف  الكاكد ير   ا تعالى

 .بعيف الر ا ف بلن كبراة

نَّة، ال ىؿالر ا حاؿ مف أحكاؿ أإف  .ُ يفارؽ صاحبو المتحل  بو ف  الدنيا، ماداـ م  أمر  الاى
كعليو؛ فنف ر ا ا تعالى كر ا عبده متبلزماف، فنف ف  الدنيا، كف  اآلخرة،  ا را يان بق ائو

، كأنزلو المنازؿ الاريمة كازاه الازاذ األكفى الذم كعده بو، يقكؿ تعالى:  ر   العبد عف ا 
 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ     ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮼﮽  ﴿

اآلية:   تففير  قاؿ ابف اثير ف ؛ [ٖ-ٕ]البينة: ﴾ٿٿٹٹٿٺٺٺٺٿڀڀڀڀ
 .(ْ)"  كمقاـ ر اه عنيـ أعلى مما أكتكه مف النعيـ المقيـ" 

                                                           

 .بتصرؼ (ُِٓ-ُُٓ/ُ)( مدارج الفالايف، ُ)

 (.ُُٖ/ِ)( المصدر الفابؽ، ِ)

 (ّّٗ/ِ( ، الفتاكل الابرل البف تيمية، )َٖ/ِاالفتقامة، ) (ّ)

 (.ْٖٓ/ٖ)( تففير القرآف العظيـ، ْ)
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ٍلقو، كألف الر ا صفة ا عف المؤمنيف أابر كأاٌؿ كأعظـ مما ىـ فيو  ااف ر اه  ؛كالانة خى
 ھےےۓ﴿ :بعد قكلو ﴾﮾﮿﯀﯁﴿ :تعالى  قاؿ ا، النعيـ مف

﮾﮿﯀﯁﮽ۓ﮲﮳﮴﮵﮶﮷﮸﮹﮺﮻﮼

كلما ااف ىذا ، كىذا الر ا ازاذ على ر اىـ عنو ف  الدنيا، [ِٕ]التكبة: ﴾
 .ااف فببو أف ؿ األعماؿ، الازاذ أف ؿ الازاذ

فنف ر ا ا تعالى عف عبده أابر مف الانات الت  تارم مف تحتيا األنيار الميعىٌدة  ؛كعليو
 المكصكفة مف رفكؿ ا ، حفنة البناذ، كأابر مف المفااف الطيبة القرار، كد فييا أبدان للخل
ٍة آِنَيُتُيَما َوَما ِفيِيَما * َجن تَاِن ِمْن َذَىٍب آِنَيُتُيَما َوَما ِفيِيَما ) :بقكلو َوَما َبْيَن ، َوَجن تَاِن ِمْن ِفض 

 .(ُ) (بٍِّيْم ِإل  ِرَداُء اْلِكْبِرَياِء َعَمى َوْجِيِو ِفي َجن ِة َعْدنٍ اْلَقْوِم َوَبْيَن َأْن َيْنِظُروا ِإَلى رَ 

اما ف  الحديث الذم ، بؿ إف ر ا ا تعالى مف خير ما يعطيو لعباده الصالحيف يكـ القيامة
َوَأْتَمْمُت ، ْم َوْعِديَأَنا ال ِذي َصَدْقُتكُ  :ُثم  َيَتَجم ى َلُيْم َفَيُقولُ ... ) :فيقكؿ يركيو أنس عف النب  

، ِرَضاَي ُأِحمُُّكْم َداِري :َفَيُقولُ ، َفَيْسأَُلوَنُو الرٍَّضا، َفَسُموِني، َوَىَذا َمَحلُّ َكرَاَمِتي، َعَمْيُكْم ِنْعَمِتي
م  َيْفَتُح َلُيْم َما َلْم َتَر ثُ ، َفَيْشَيُد َعَمْيِيْم َعَمى الرٍَّضا، َفَيْسأَُلوَنُو الرٍَّضا، َفَسُموِني، َوَأَناَلُكْم َكرَاَمِتي

 .(ِ)الحديث  (...ِإَلى ِمْقَداِر ُمْنَصَرِفِيْم ِمَن اْلُجُمَعةِ ، َوَلْم َيْخُطْر َعَمى َقْمِب َبَشرٍ ، َعْينٌ 

  :قاؿ ابف القيـ ، كف  معنى الحديث الفابؽ
 فبينـــــــا ىمـــــــوا فـــــــي عيشـــــــيم وســـــــرورىم

 وأرزاقيـــــــــــم تجـــــــــــري عمـــــــــــييم وتقســـــــــــم  

  

 اطع أشـــــــــرقت لـــــــــوذا ىــــــــم بنـــــــــور ســــــــ

 بأقطارىــــــــــــــــــا الجنــــــــــــــــــات ل يتــــــــــــــــــوىم  

  

 تجمــــــــــى ليــــــــــم رب الســــــــــماوات جيــــــــــرة

 فيضـــــــــحك فـــــــــوق العـــــــــرش ثـــــــــم يكمـــــــــم  

  

 يقــــــول ســــــموني مــــــا اشــــــتييتم فكــــــل مــــــا

 تريـــــــــدون عنـــــــــدي أننـــــــــي أنـــــــــا أرحـــــــــم  

  

ـــــــن نســـــــألك الرضـــــــا ـــــــًا نح ـــــــالوا جميع  فق

 فأنـــــــت الـــــــذي تـــــــولى الجميـــــــل وتـــــــرحم  

  

 فيعطــــــــــييم ىــــــــــذا ويشــــــــــيد جمـــــــــــيعيم

(3)لى ا فــــــــــــا أكــــــــــــرمعميــــــــــــو تعــــــــــــا  
 

  

                                                           

نَّتىػػػػػػػػػػاًف(ُ) ػػػػػػػػػػا اى ًمػػػػػػػػػػٍف ديكًنًيمى ، ( أخراػػػػػػػػػػو البخػػػػػػػػػػارم فػػػػػػػػػػ  صػػػػػػػػػػحيحو، اتػػػػػػػػػػاب تففػػػػػػػػػػير القػػػػػػػػػػرآف، بػػػػػػػػػػاب قكلػػػػػػػػػػو )كى
 (ْٖٕٖ/حُٗٔ/صُِ)ج

، قاؿ األلبان  ف  صحيح الترغيب كالترىيب: (َِْٖ/حُّْ/صِالمعاـ األكفط، )ج ( أخراو الطبران  ف ِ)
 (ِِٕ/ّ"حفف لغيره" ، )

 .(ُِ/ُ)القاىرة،  –( حادم األركاح إلى ببلد األفراح، ابف قيـ الاكزية، مطبعة المدن  ّ)
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فننو ركح ، كىك ركحيا كحياتيا، ف الر ا آخذ بزماـ مقامات الديف الياإ: " قاؿ ابف القيـ  .ِ
كركح الشار ، كدليؿ صدؽ المحبة، حبٌ كصحة المي ، كركح المحبة، كركح اليقيف، التكاؿ كحقيقتو

 .(ُ)" كدليلو

األمػكر نقػص مػف  كمػا نقػص مػف ىػذه، إذا ااتمعت صار صاحبيا صاحب طمأنينةكىذه األمكر 
فالر ا مف األمكر الت  تفػبب فػ  كصػكؿ ؛ كاـ يتمنى العبد الحصكؿ على الطمأنينة، الطمأنينة
 .فيك باب ا األعظـ، العبد إلييا

األحكاؿ الت  ياكف علييا المفلـ  كىذه أف ؿ، فأما اليقيف فننو ال يتـ إال بالر ا عف ا
 من حظيم قدر عمى اليقين من الخمق حظ"  :فيؿ قاؿ كليذا، ياكلكازم ا ف  الرغبة مف

 .(ِ)"  ا في رغبتيم قدر عمى الرضا من وحظيم، الرضا

، فالمحب راض عف حبيبو ف  اؿ حالة ؛كأما المحبة فننيا ال تقكـ إال على فاؽ الر ا
س ييرعكف إليو اعؿ النا -بصره  ؼَّ كقد اي  -إلى ماة  لما قدـ فعد بف أب  كقاص ييذار أنو 
، فتعرفت إليو فعرفن ، فأتيتو كأنا غبلـ"  :قاؿ عبد ا بف الفائب، فاعؿ يدعك ليـ، ليدعك ليـ

فتبفـ ثـ قاؿ: ، فلك دعكت لنففؾ لرد ا عليؾ بصرؾ، أنت تدعك للناس فيشفكف، يا عـ: فقلت
 .(ّ) " ق اه ا أحب إل  مف بصرم، يا بن ٌ 

فنف الر ا كالمحبة حاالف مف أحكاؿ أىؿ الانة ، ذ كالخكؼكليس الر ا كالمحبة االراا
فننيما  بخبلؼ الخكؼ كالرااذ، كال ف  اآلخرة، كال ف  البرزخ، ال يفارقاف المتلبس بيما ف  الدنيا

ف ااف رااؤىـ لما ، كأمنيـ مما اانكا يخافكنو، يفارقاف أىؿ الانة بحصكؿ ما اانكا يراكنو كا 
 مف حبيبو  صادؽو  بكعدو  كاثؽه  بشؾ بؿ ىك رااذه  مشكبان  لانو ليس رااذن ، ينالكف مف ارامتو دائمان 

 .(ْ)فيذا لكف كرااؤىـ ف  الدنيا لكف، قادر
الرضا بقدر ، عالمة الشكر"  :الربي  بف أنس يقكؿ، كاذلؾ الر ا ركح الشار كدليؿ عليو

كال ، لذم تنبن  عليوكاألفاس ا، فصار الر ا االركح ليذه المقامات ؛(ٓ)"  ا والتسميم لقضائو
 .كا أعلـ، البتةيصح ش ذ منيا بدكنو 

                                                           

 .(ِِٕ/ِ)( مدارج الفالايف، ُ)
 .(ِِّ/ِ)،  ر الفابؽالمصد (ِ)

 .(ِّٔ/ِ) ( المصدر الفابؽ،ّ)
 .(ُِٖ/ِ) ،( انظر: المصدر الفابؽْ)
 .(ِِٕ/ِ) ،( المصدر الفابؽٓ)
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تعدـ بالتنقؿ  فمقامات اإليماف ال " :قاؿ ابف القيـ ، مقاـ الر ا أعلى مف مقاـ الصبر .ّ
الصبر  كاما يندرج، اما يندرج اإليماف ف  اإلحفاف، بؿ تندرج كينطكم األدنى ف  األعلى، فييا

الخكؼ كالرااذ ف   كيندرج، كيندرج الر ا ف  التفكيض، يزكؿال أف الصبر ، ف  مقامات الر ا
 .(ُ)"ال أنيما يزكالف، الحب

كفقيػػاذ ، كالفػػلؼ، كأئمػػة المفػػلميف، التػػابعيف مػػف أامػػ  فػػبعكف راػػبلن  ":  اإلمػػاـ أحمػػدكقػػاؿ 
، الر ػػػا بق ػػػاذ ا كقػػػدره :أكليػػػا ؛ علييػػػا رفػػػكؿ ا علػػػى أف الفػػػنة التػػػ  تػػػكف ، األمصػػػار
خػبلص ، كالني  عما نيى ا عنو، كاألخذ بما أمر ا بو، تحت حامو كالصبر، ألمرهكالتفليـ  كا 
 .(ِ)ف " كالخصكمات ف  الدي، كالاداؿ، كترؾ المراذ، خيره كشره، كاإليماف بالقدر، العمؿ 

معلكـ أف الر ا مف أعماؿ القلكب، كأعماؿ القلكب بالاملة االمحبة  تعالى، كالتكاؿ   .ْ
خبلص الديف لو، كالر ا بق ائو، أف ؿ مف أعماؿ عليو، ك  اإلنابة إليو كالخكؼ منو كالرااذ، كا 

، ىافياكف ازاؤىا بحفب حدٌ ، أعماؿ الاكارح ت اعؼ إلى حد معلكـ محفكبالاكارح؛ ذلؾ أف 
ف تكارل شيكد العبد ليا، في  دائمة متصلة كأما أعماؿ القلب فبل ينتي  ت عيفيا  .كا 

ف تكارل حاميا كالر ا حاؿ المحب الرا   ال تفارقو أصبلن أف المحبة  :مثالوك  ، كا 
متصؿ بدكاـ ىذه الحاؿ لو فيك ف  مزيد كلك  :فمزيد المحب الرا  ، فصاحبيا ف  مزيد متصؿ

بؿ قد ياكف مزيده ف  حاؿ فاكنو كفتكره أاثر مف مزيد اثير مف أىؿ النكافؿ بما ، فترت اكارحو
بو إلى أف ياكف مزيده ف  حاؿ نكمو أاثر مف مزيد اثير مف كيبلغ ذلؾ بصاح، ال نفبة بينيما

 (ّ).كأالو أاثر مف مزيد اثير مف أىؿ الصياـ كالاكع، أىؿ القياـ
 .(ْ)"  والرضا، والورع، الزىد :ثالث مقامات ل حد ليا"  :قاؿ أبك فليماف الداران 

فنف  ؛أعماؿ الاكارحنظير الاياد مف ، أف الر ا مف أعماؿ القلكب" اما  :قاؿ ابف القيـ
والرضا ، الصبر لمحكم ذروة سنام اإليمان"  :قاؿ أبك الدرداذ، اؿ كاحد منيما ذركة فناـ اإليماف

 .(ٓ)"  بالقدر

                                                           

 (.ُُٓص)( عدة الصابريف، ُ)

نعماف بف محمكد بف عبد ا اآللكف ، قدـ لو: عل  الفيد صبح  ( ابلذ العينيف ف  محاامة األحمديف،ِ)
 (.ِِٔص)ـ، ُُٖٗ -ىػ َُُْالمدن ، مطبعة المدن ، 

 (.ِّٖ-ِّٕ/ِ)( انظر: مدارج الفالايف ّ)
 –( قكت القلكب ف  معاملة المحبكب، أبك طالب الما ، تحقيؽ: د. عاصـ الايال ، دار الاتب العلمية ْ)

 (.ِّٖ/ِ)، مدراج الفالايف (ِٕ/ِ)ـ، ََِٓ – ػىُِْٔبيركت، الطبعة الثانية، 
 .(ِِّ/ِ)مدارج الفالايف،  (ٓ)
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؛ ذلػػؾ أنػػو بالر ػػا تصػػير الػػنفس المؤمنػػة بالق ػػاذ مػػف تمػػاـ اإليمػػاف بالق ػػاذ كالقػػدر الر ػػا .5
مخالفػػة  ، ألٌف فيػػوفػػ  الحقيقػػة بػػؿ ىػػك ذبحيػػا، بالق ػػاذ أشػػؽ شػػ ذ علػػى الػػنفس مطمئنػػة، فالر ػػا

رادتيػػا  ٿ ٺ﴿، فػػنذا ر ػػيت بق ػػاذ ا كأذعنػػت لػػو افػػتحقت أف يقػػاؿ ليػػا:ىكاىػػا كطبعيػػا كا 

 [.ِٖ-ِٕ:الفار] ﴾ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ

يا  :فقاؿ، مف حااية أحكاؿ األشقياذ ذار بعض أحكاؿ الفعداذ لما فرغ فف  اآلية 
الكاصلة إلى ثلج ، نة المكقنة باإليماف كتكحيد اى  الفاا :المطمئنة، أيتيا النفس المطمئنة

 :كقاؿ مااىد، ى  المؤمنة المكقنة :قاؿ الحفف، اليقيف بحيث ال يخالطيا شؾ كال يعترييا ريب
، كأف ما أصابيا لـ ياف ليخطئيا، الرا ية بق اذ ا الت  علمت أف ما أخطأىا لـ ياف ليصيبيا

 .(1)متقاربة  معان  كاليا، ذلؾ يرغ :كقيؿ، ى  اآلمنة المطمئنة: كقيؿ

 أم﴾ ٹ، ﴿انتػو فػ  لعبػاده أعػد كما كثكابو اكاره إلى أم﴾ ٹ ٹ ٿ﴿تعالى:  فقكلو
 يػكـ كفػ  االحت ار عند ليا يقاؿ عنيا، كىذا كر   ا عف ر يت قد أم﴾ ٹ، ﴿نففيا ف 

 .(2) هقبر  مف قيامو كعند احت اره عند المؤمف يبشركف المبلئاة أف اما أي ا القيامة

فالمراد ىنا: ىك حصكؿ الر ا ليا بما حصؿ ليا مف ارامتو كبما نالتو عند الراكع إليو 
 .(3)فحصؿ ليا ر اىا كالر ى عنيا 

كأرفؿ معيما تحفة ، إذا تكف  المؤمف أرفؿ ا إليو ملايف"  : كقاؿ عمرك بف العاص
اخرا  إلى ، عنؾ كمر يان ،  يةاخرا  أيتيا النفس المطمئنة را ية مر : فيقكالف ليا، مف الانة

فتخرج اأطيب ريح المفؾ كاد أحد مف أنفو على ظير ، غير غ باف راضو  كرب  ، ركح كريحاف
 .(4)" األرض

ااف  أف النب   :فعف ابف مفعكد ، الر ا ييٍشًعر العبد بعدؿ الربف ؛الر ا مف العدؿ .ٔ
ناصيتي ، تكمَ ابن عبدك وابن أَ الميم إني عبدك و  :ما أصاب عبدًا ىٌم ول حزٌن فقال) :يقكؿ
ىو لك سميت بو نفسك أو أنزلتو  أسألك بكِل اسمٍ ، عدٌل في  قضاؤك، ماٍض في  حكمك، بيدك

من خمقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قمبي ونوَر بصري وجالء  اً في كتابك أو عممتو أحد

                                                           

، الاام  (ِّْ-ِِْ/ِْ)، اام  البياف (ََْ/ٖ)، تففير القرآف العظيـ (ّٔٓ/ٓ)انظر: فتح القدير  (ُ)
 .(ٕٓ/َِ)ألحااـ القرآف 

 .(ََْ/ٖ)( انظر: تففير القرآف العظيـ، ِ)
 .(ُٖٔص)( انظر: مدارج الفالايف، ّ)

 .(ٖٓ/َِ)( الاام  ألحااـ القرآف، ْ)
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، أل نتعمميا فقيل يا رسول ا :َقالَ ، حزني وذىاب ىمٍّي إل أذىب ا ىم و وأبدلو مكانو فرجاً 
 .(1) (فقال بمى ينبغي لمن سمعيا أن يتعمميا

فنف األمريف مف ، كق اذ أثره كعقكبتو، يعـ ق اذ الذنب، ق اؤؾ عدؿ ف ٌ  :قكلوف
أما عدلو ف  العقكبة: ف، كف  ق ائو بعقكبتو، كىك أعدؿ العادليف ف  ق ائو بالذنب، ق ائو 
عراض قلبو ، فؤلف الذنب عقكبة على غفلتو عف ربو ؛ئو بالذنبكأما عدلو ف  ق ا، فظاىر كا 
ألف  ؛كنقص إخبلصو افتحؽ أف ي رب بيذه العقكبة، فننو إذا غفؿ قلبو عف ربو ككليو عنو

ال فم  اماؿ اإلخبلص ، كالعقكبات كاردة علييا مف اؿ اية، قلكب الغافليف معدف الذنكب كا 
 ڃ﴿ :اما قاؿ تعالى، (2) تحيؿ صدكر الذنبيف، كذاره كالذار كاإلقباؿ على ا 

  .[ِْ]يكفؼ:  ﴾ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چچ چ چ ڃ

أك ، إمػػػا لفػػػكاًت شػػػ ذو أخطػػػأؾ ك أنػػػت تحبػػػو ك تريػػػده :أحػػػد فػػػببيفيحصػػػؿ بكعػػػدـ الر ػػػا 
قلػػػػؽه ك ، فيحصػػػػؿ للشػػػػخص الػػػػذم لػػػػيس عنػػػػده ر ػػػػا ؛لشػػػػ ذو أصػػػػابؾ ك أنػػػػت تارىػػػػو ك تفػػػػخطو

ك إذا اػاف را ػيان ، حصػؿ لػو أنػكاع الشػقاذ النففػ ، بفاتو مػا يحػ ا طرابه إذا نزؿ بو ما ياره ك
فػبل ىػك ، ألف الر ػا يمنػ  عنػو ىػذا األلػـ ؛لك نزؿ بو ما ياره أك فاتػو مػا يحػب مػا شػق  ك ال تػأٌلـ

         ﴿ :قػػاؿ تعػػالى، يأفػػى علػػى مػػا فاتػػو ك ال يفػػرح بمػػا أكتػػ 

 (ّ).[ِّد:]الحدي ﴾ 

كىذا إنما ، المخالفات اليا أصليا مف عدـ الر اك ، الطاعات اليا أصليا مف الر اإف  .ٕ
اتب كقد ، كما يتكلد عنيا مف الطاعات كالمعاص ، يعرفو حؽ المعرفة مف عرؼ صفات نففو

فإن ، فإن الخير كمو في الرضا، أما بعد"  :فقاؿ إلى أب  مكفى  عمر بف الخطاب 
ل فاصبر  .(ْ)"استطعت أن ترضى وا 

فنف الق ايا ال تخلك مف خمفة ، د نظاـ الديف ظاىره كباطنوقً عٍ مى الر ا " : قاؿ ابف القيـ  .ٖ
كببليا ، ةذٌ لً ـ مي عى كنً ، كمباحات، كمنييات، مأمكرات :كى ، كاكنية، دينية :فتنقفـ قفميف :أنكاع
 .(ٓ)" فنذا افتعمؿ العبد الر ا ف  ذلؾ الو فقد أخذ بالحظ الكافر مف اإلفبلـ، مؤلمة

                                                           

(، كصححو األلبان  ف  صحيح الترغيب كالترىيب، ُِّٕ/حِْٔ/صٔ( أخراو أحمد ف  مفنده، )جُ)
 .(ُِِٖ/حُُٕ/صِ)ج
 (.ِِِ-ُِِ/ِ)مدارج الفالايف،  (ِ)

 (َُِ/ٔ، )محمد نصر الديف محمد عكي ة،  فصؿ الخطاب ف  الزىد كالرقائؽ كاآلداب( ّ)
 (.ُٖٓ/ِ)( المصدر الفابؽ، ْ)

 (.َِِ/ِ)( مدارج الفالايف، ٓ)
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تو كفركره كنعيمو ف  الر ى عف ربو تعالى كتقدس ف  امي  كليعلـ العبد أف أعظـ راح
ومستراح ، وجنة الدنيا، باب ا األعظم" :اما كصفو ابف القيـ  –حاالتو؛ فنف الر ا 

 .(1)"  وقرة عيون المشتاقين، ونعيم العابدين، وحياة المحبين، العارفين

من يأخذ : ) اؿ رفكؿ ا قاؿ: ق ؛ فعف أب  ىريرة الاريـ  الر ا مف كصايا الرفكؿ .ٗ
أنا يا رفكؿ  :فقلت :فقاؿ أبك ىريرة (؛عني ىؤلء الكممات فيعمل بين أو يعمم من يعمل بين

وارض بما قسم ا لك تكن ، اتق المحارم تكن أعبد الناس) كقاؿ: خمفان  فأخذ بيدم فعدٌ ، ا
ول تكثر ، فسك تكن مسمماً وأحب لمناس ما تحب لن، وأحسن إلى جارك تكن مؤمناً ، أغنى الناس

 .(2)( فإن كثرة الضحك تميت القمب، الضحك
يدعك ف  صبلتو أف يعطيو ا   المؤمف الصادؽ؛ كلذا ااف النب  يفعى ليا الر ا غايةه   .َُ

َوَأْسَأُلَك الرٍَّضا َبْعَد أنو قاؿ: )...  بعد الق اذ، اما ف  حديث عمار ابف يافر  الر ا
 .(3)(اْلَقَضاءِ 

كليذا فأؿ  ؛كالر ا بعد كقكعو،  ا كالتكاؿ ياتنفاف المقدكر فالتكاؿ قبؿ كقكعوالر ف
ما ياكف قبؿ الق اذ فيك عـز على الر ا ال ألف  ؛ربو أف يليمو الر ا بعد الق اذ النب 

فنذا كق  انففخت عزائميـ ، فاـ مف الناس يعزمكف على الر ا قبؿ كقكع الق اذ، حقيقة الر ا
 .(4)ىـكانتفى الر ا عند

ااذ  :قاؿ الصحيح عف أنس بف مالؾ  اما ف  الحديث، مف منازؿ الشيداذ الر ا منزلة .ُُ
فبعث إلييـ فبعيف رابلن ، ابعث معنا رااالن يعلمكنا القرآف كالفنة أف :فقالكا  ناس إلى النب 

، لمكفيتع، كيتدارفكنو بالليؿ، يقرؤكف القرآف، فييـ خال  حراـ، القراذ :ليـ مف األنصار يقاؿ
بو الطعاـ  كيشتركف، كيحتطبكف؛ فيبيعكنو، في عكنو بالمفاد، كاانكا بالنيار يايئكف بالماذ

، قبؿ أف يبلغكا المااف ؛فقتلكىـ، فعر كا ليـ، إلييـ  فبعثيـ النب ، كللفقراذ، ألىؿ الصفة
خاؿ ، ؿ حرامان كأتى را :قاؿ، فر ينا عنؾ كر يت عنا أنا قد لقيناؾ، غ عنا نبيناالليـ بلٌ  :فقالكا
  فقاؿ رفكؿ ا ؛فزت كرب الاعبة :فقاؿ حراـ، حتى أنفذه مف خلفو فطعنو برمح، أنس

                                                           

 (.ُِٔ-ُِٓ/ِ)( مدارج الفالايف، ُ)
اًرـى فىييكى أىٍعبىدي ( أخراو الترمذم ف  فننو، اتاب أبكاب الزىد عف رفكؿ ا ِ) ٍف اتَّقىى اٍلمىحى ، باب بىاب مى

( كقاؿ الترمذم: " ىذا حديث غريب "، كقاؿ األلبان  ف  صحيح الترغيب َِّٓ/حَُْ/صْالنَّاًس، )ج
 .(ِّْٗ/حِْٗ/صِجكالترىيب: " الحديث بمامكع طرقو حففه لغيره "، )

 (، كقاؿ األلبان : صحيحَُّٓ/حِٔ/صّ( أخراو النفائ  ف  فننو، اتاب الفيك، باب نكع آخر، )جّ)

 (.ّٕ/َُ)( انظر: مامكع الفتاكل، ْ)
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نيم قالوا: الميم بمغ عنا نبينا أنا قد لقيناك فرضينا عنك، إن إخوانكم قد قتموا ) :ألصحابو ، وا 
 .(1)(ورضيت عنا

 .منزلة الراضي :المطمب الثالث
ليس  " :عف اإليماف اما كرد ف  األثر، حل  كال بالتمن ياكف بالت بلكغ مقاـ الر ا ال

 .(ِ)"  اإليمان بالتحمي ول بالتمني ولكن ما وقر في القمب وصدقو العمل

مالو، فقاؿ ليـ: إنَّما  كليس باالدعاذ كالابرياذ، اما ف  قصة قاركف لما كعظو قكمو بشأف
 ػػ  بػػذلؾ عنػػ ، كف ػػلن  بيػػذا أكتيػػت ىػػذه الانػػكز علػػى ف ػػؿ علػػـ عنػػدم، علمػػو ا منػػ ، فر 

 ےے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ف  ذلؾ: ﴿ الماؿ علياـ، لعلمو بف ل  علياـ، فأنزؿ ا 

 پ پ پپ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿إلى قكلو:  ﴾ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

 ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ
 .[ٖٕ-ٕٔ]القصص:

كال ر ػا ا عنػ  لػ: أم ﴾پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿: قاؿ الطبػرم فػ  تففػير قكلػو تعػالى
 .(ّ)" كمعرفتو بف ل  ما أعطان  ىذا 

فمػا ر ػ  ، كلػـ يبلػغ بػو دراػة الر ػا، لاف الماؿ على اثرتو م  قاركف لـ يغًف عنو شػيئان 
كليػػذا أدرؾ مػػف تمنػػى أف ياػػكف لػػو ، بػػؿ خفػػؼ ا بػػو كبػػداره األرض، عػف ا كال ر ػػ  بق ػػائو

 ۅۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ﴿ :فقالكا، دان عف ر ا اكعلمكا أنو ااف بعي، ملؾ قاركف ىذه الحقيقة

 .[ِٖ]القصص: ﴾ې  ې ۉ ۉ

كاب عليو أف يتكاو  تعالى بالحمد ، فنف اإلنفاف حيف يبلغ منزلة الر ا، ألاؿ ىذا
 كأرشده للر ا بو ربان كباإلفبلـ دينان كبمحمد، ىك مف ىداه ليذه المنزلة ألنو ، كالثناذ الحفف

  يماف بق اذ ا كقدرهكشرح صدره لئل، رفكالن. 

 

 

                                                           

 .(ٕٕٔ/حَٕٗ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب اإلمارة، باب ثبكت الانة للشييد، )صُ)
عماف، الطبعة الخامفة،  –ديف األلبان ، الماتب اإلفبلم  ( اإليماف، ابف تيمية، تحقيؽ: محمد ناصر الِ)

 (.َِّص)ـ، ُٔٗٗ-ىػُُْٔ

 (.ِٔٔ/ُٗ)( اام  البياف، ّ)
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  :كيتبيف ىذا مما يل ، فاز مف بلغيا الفكز الابير، فمنزلة المؤمف الرا   منزلة عظيمة

 ٻفقاؿ تعالى: ﴿، على أىؿ الر ا ف  مكاطف اثيرة كندبيـ إليو لقد أثنى المكلى 

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[ََُ]التكبة:﴾  ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ

ر ػػ  ا عػػنيـ " ﴾چ چ چ چ ڃ﴿ :ىفػػ  تففػػير قػػكؿ ا تعػػال  قػػاؿ مقاتػػؿ
ٍنوي بثكابو. كااف بعض الفػلؼ يقػكؿ: إذا انػت ال تر ػى عػف ا كا عى فايػؼ تفػألو ، بطاعتو كىرى ي

 .(ُ)"؟عنؾ الر ا
 ڇ ڇچ چ چ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ﴿ :كقاؿ 

 .[ِِ]الماادلة: ﴾ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍڇ ڇ

يمانيـ كأعماليـ الصالحةازاذى :فيذه اآليات ت منت كمااىدة أعدائو ، ـ على صدقيـ كا 
نما حصؿ ليـ ىذا بعد الر ى بو ربان ، كعدـ كاليتيـ بأف ر   ا عنيـ فأر اىـ فر كا عنو كا 

 .(ِ)كبمحمد نبيان كباإلفبلـ دينان 

، الر ا مف صفات أىؿ اإليماف فيـ يفعكف لنيؿ ر ا ربيـ ف  اؿ عمؿ صالح يقدمكف عليو .1
، [َِٕ]البقرة: ﴾ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ﴿ :تعالىقاؿ 
 ٿ ٿ ٿٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ﴿  : كقاؿ

 .[ُُْالنفاذ:] ﴾ڤ  ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ

كقد   عف فليماف فقد قاؿ ، ىك أقصى ما يتمناه أىؿ اإليماف كر ا المكلى 
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ :أعط  مف الملؾ ما أعط 

 .[ُٗالنمؿ:] ﴾ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ

كقرر الحؽ تبارؾ كتعالى ف  اتابو الاريـ ر اه عف المؤمنيف المبايعيف تحت الشارة 
ـ:   ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک﴿ فقاؿ عني

 .[ُٖ]الفتح:﴾  ڻ ڻ ں

 

 

                                                           

 (.ُٖٕ/ْ)( تففير مقاتؿ بف فليماف، ُ)

 (.ُٔٗ/ِ)( انظر: مدارج الفالايف، ِ)
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يقػػػػػػػػػػػكؿ العبلمػػػػػػػػػػػة [، َٔ]الػػػػػػػػػػػرحمف: ﴾ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ﴿كقػػػػػػػػػػػد قػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػالى:
 .(ِ) عن عبده وىو ثواب رضا العبد عن ا تعالى" ومنتيى اإلحسان رضا ا: "(ُ)الغزال 

فاعػؿ ر ػا ، الصػابريف علػى ًعظػـ الػببلذ، الق ػاذ أثنى على الرا يف بمرٌ  اما أف النب   .ٕ
 أنس بػف مالػؾ عػف رفػكؿ ا اما ف  حديث ، كمحبتو ليـ ازاذن ليـ على ر اىـ عنو ا 

ن  الم ـَو ِإَذا َأَحـب  َقْوًمـا اْبـَتاَلُىْم َفَمـْن َرِضـَي َفَمـُو الرٍَّضـا ِعَظُم اْلَجـزَاِء َمـَع ِعَظـِم اْلـ) :أنو قاؿ َباَلِء َواِ 
 .(ّ) (َوَمْن َسِخَط َفَمُو السُّْخطُ 

 كطيب النفس، باالنشراح كالتفليـ -الدينية كالقدرية  - وً أكامر ربٌ  أف الرا   متلؽو ذلؾ 
رادتو منياكالفاخط يتلقاىا ب د ذلؾ إال ما كاف، كاالفتفبلـ قاؿ أبك عثماف الحيرم: ، ؽ طبعو. كا 

 .(ْ)"وما نقمني إلى غيره فسخطتو، منذ أربعين سنة ما أقامني ا في حال فكرىتو" 

ألن الراضي ل يتمنى  ؛الرضا أفضل من الزىد في الدنيا" كقاؿ الف يؿ بف عياض: 
 .(ٓ)" فوق منزلتو

كىذا مف قكة معرفتو ، ض عف اختياره لنففومعر ، الرا   كاقؼ م  اختيار ا لواما أٌف   .ّ
عف  ، كىذا المعنى أاده الحديث الذم ركاه اابر بف عبد ا كمعرفتو بنففو، بربو تعالى
من كان يحب أن يعمم منزلتو عند ا فمينظر كيف منزلة ا أنو قاؿ: )...  رفكؿ ا 

 .(6)(نزل العبد منو حيث أنزلو من نفسويُ  ا  فإنّ  عنده؛

                                                           

ق كتكف  َْٓة : ىك حاة اإلفبلـ أبك حامد محمد بف محمد بف محمد الغىزىال  الطكف ، كلد فنالغزالي( ُ)
ىػ ف  خرافاف، فيلفكؼ، متصكؼ، لو نحك مئت  مصنؼ، رحؿ إلى نيفابكر ثـ إلى بغداد فالحااز َٓٓفنة 

فببلد الشاـ فمصر، كعاد إلى بلدتو، نفبتو إلى غىزىالة كى  مف قرل طكس، مف اتبو: إحياذ علـك الديف، تيافت 
 (.(ِِ-ُِ/ٕ)انظر: األعبلـ للزرال ، الفبلففة، االقتصاد ف  االعتقاد، كغيرىا اثير ادان. )

 (.ّْْ/ْ)( إحياذ علـك الديف، ِ)

ًذ،  ( أخراو الترمذم، اتاب أبكاب الشيادات عف رفكؿ ا ّ) لىى اٍلبىبلى ٍبًر عى اذى ًف  الصَّ  بىاب مىا اى
فىفه غىًريبه ًمٍف ىىذىا اٍلكىٍاًو(، كقاؿِّٔٗ/ح َِِ/ صْ)ج ًديثه حى  .)حفف( األلبان : ( قاؿ أبك عيفى )ىىذىا حى

 (.ُٖٓ/ِ)( مدارج الفالايف، ْ)
 (.ُْٖ/ِ)مدارج الفالايف ،  (ٓ)
(، كقاؿ حديث صحيح اإلفناد ْْٗ/صُ( أخراو الحااـ ف  المفتدرؾ على الصحيحيف، اتاب الدعاذ، )جٔ)

نده (، كعبد بف حميد ف  مفٕ/صُ(، كالدعكات الابير )جٓٔ/صِكلـ يخرااه، كالبييق  ف  شعب اإليماف )ج
 (ٖٗٓ/حَِٖٓ/صِ(، كابف بشراف ف  أماليو )جُٖٕ/صِ)ج
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، أاثر كأعظـ مف نعمو عليو فيما يحبو، ىك الذم يعد نعـ ا عليو فيما يارىو :فالرا  
ابن آدم نعمة ا عميك فيما تكره أعظم من نعمتو عميك فيما  يا"  :اما قاؿ بعض العارفيف

 .[ُِٔ]البقرة: ﴾ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ ﴿كقد قاؿ تعالى: ، (ُ)"تحب

 

                                                           

 (.ِِٓ/ِ)مدارج الفالايف،  (ُ)



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ىالمبحثىالثاني
ىاىورالقتهىبمدائلىالقضاءىوالقدرالرضـ

 
 :وفيو مطمبان

 .مذىب السمف في الرضا بالقضاء والقدر :المطمب األول

 .مذاىب المخالفين في الرضا بالقضاء والقدر :المطمب الثاني
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 الرضـا وعالقتو بمسائل القضاء والقدر:  المبحث الثاني

 .درمذىب السمف في الرضا بالقضاء والق :المطمب األول

 .مفيوم القضاء والقدر :أولً 

 .القضاء والقدر لغة 

 :لغةالقضاء 

امه  :أصلو، ق ى مصدر :بالمد الق اذ الياذ لما ااذت  إالَّ أف، ألنو مف ق يت ؛قى ى
 .االقاط  لؤلمكر المحاـ لي :كالقا  ، قاضو  :كالفاعؿ، بعد األلؼ ىمزت

 :منيا، بعدة معاف كالق اذ يأت 
، [ُٗ]يكنس: ﴾ائەئەئوئوئۇئۇئ﴿ :قكلو كىك ، الفصؿ ف  الحاـ .ُ

 .لفيًصؿ الحاـ بىينيـ :أىم
 .فاعمؿ ما أنت عامؿ :كمعناه، [ِٕ]طو: ﴾ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ﴿ :يدؿ عليو قكلو ، العمؿ .ِ
أمر  :أم، [ِّ]اإلفراذ: ﴾ڳڳڳڱڱڱڱں﴿ :كمنو قكلو ، األمر .ّ

 .ربؾ
لىقيػػػػػػػف كعىمليػػػػػػػفَّ بمعنػػػػػػػى: ، [ُِ]فصػػػػػػػلت: ﴾ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ :قػػػػػػػاؿ ، الخلػػػػػػػؽ .ْ فىخى

نىعي  .فَّ كصى
بمعنى: م ى الق اذ ، [ُْ]فبأ: ﴾ېئىئىئىئ﴿ :اما ف  قكلو ، إم اذ القدر .ٓ

 .فأتى عليو المكت
 .أعلمناىـ إعبلمان قىاطعان  :أىم، [ْ]اإلفراذ: ﴾ڇڇڍڍڌڌ﴿: اإلعبلـ، يقكؿ  .ٔ
 ڃڃ﴿كفيو يقكؿ تعالى:  إنياذ العمر أك الحياة، مف ذلؾ ما كرد ف  قصة مكفى  .ٕ

 (ُ) نيى حياتو بالكاز.، أم: قتلو كأ[ُٓ]القصص: ﴾ چ ڃ

، الق اذ ف  اللغة على كاكه"  :كأامؿ الزىرم تلؾ المعان  الفابقة كغيرىا ف  قكلو
أك ، أك أكاب، أك أدم، أك ختـ، أك أتـ، مراعيا إلى انقطاع الش ذ كتمامو. كاؿ ما أحاـ عملو

 .(2)"  فقد ق  ، أك أم  ، أك أنفذ، أعلـ
                                                           

، مقاييس (ِْْٔ-ِّْٔ/ٔ)، الصحاح للاكىرم (َُٕ/ٗ)تيذيب اللغة  ،(ُٖٔ/ُٓ)( انظر: لفاف العرب ُ)
 (.َُّ/ّٗ)، تاج العركس (ٗٗ/ٓ)اللغة 

 (.ٖٕ/ْ)( النياية ف  غريب الحديث، ِ)
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 :لغــةالقدر 

ذا كافؽى ، ر اإللو اذا تقديران يقاؿ: قدٌ ، المكفؽ الق اذأم  :ٍر دى القى   :تقكؿ الش ذى  الش ذي  كا 
 .ااذه قدره

 :نذار منيا، بمعافو  القدركيأت  
كمنو حديث ، مف الق اذ كيحاـ بو مف األمكر كىك ما يقدره ا ، الق اذ كالحاـ  .ُ

 -وعاقبة أمري  الميم إن كنت تعمم أن ىذا األمر خير لي في ديني ومعاشي.. ). :االفتخارة
كقدرت ، ئول  بو كىيٌ  اقضً  :بمعنى، الحديث (1) (فاقدره لي -في عاجل أمري وآجمو  :أو قال

 .الش ذ أم ىيأتو
، أم:  ػٌيؽ عليػو فػ  بػاب [ُٔ]الفاػر: ﴾ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ﴿ الت ييؽ، يقكؿ تعالى: .ِ

 الرزؽ.
 ، أم كالذم قٌدر خلقو فيدل.[ّ]األعلى: ﴾  ھ ہ ہ ﴿: الخلؽ، قاؿ  .ّ
 .(ِ)[ِّٔ]البقرة: ﴾ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ﴿: لطاقة كالكف ، اما يدؿ على ذلؾ قكلو ا .ْ

   اصطالحاً القضاء والقدر. 

القضاء ىو الحكم الكمي اإلجمالي "  :فقاؿ، كٌ ح ابف حار العبلقة بيف الق اذ كالقدر
 .(3)"  والقدر جزئيات ذلك الحكم وتفاصيمو، في األزل

ألف أحدىما بمنزلة  ؛أحدىما عف اآلخر ينفؾٌ  الأمراف متبلزماف  :كالق اذ كالقدر
فمف راـ الفصؿ بينيما فقد راـ ىدـ ، الق اذ كىك ؛كاآلخر بمنزلة البناذ، كىك القدر ؛األفاس
 .(4)كال دليؿ على التفريؽ بينيما ، كالمقدر مق  ٌ ، مقدر فالمق  ٌ ، كنق و، البناذ

ىك ما أشار إليو الشيخ ، دركلعٌؿ التعريؼ االصطبلح  الشامؿ لمعنى الق اذ كالق
مما ىك ، ما فبؽ بو العلـ كارل بو القلـ" القدر عند الفلؼ  :حيف عٌرؼ القدىر فقاؿ (5)الففارين 

                                                           

ارىًة، )ج( أخراو البخاُ) اًذ ًعٍندى ااًلٍفًتخى  (ِّٖٔ/حُٕٓ/صُٔرم ف  صحيحو، اتاب الدعكات، باب الدُّعى

 (.ِْٖ/ُ)، مختار الصحاح (ِِ/ْ)، النياية ف  غريب الحديث (ٕٕ-ْٕ/ٓ)( انظر: لفاف العرب ِ)
 (.ْْٕ/ُُ)( فتح البارم، ّ)

 (.ٖٕ/ْ)، النياية ف  غريب الحديث (ُٖٔ/ُٓ)( لفاف العرب ْ)

: ىك شمس الديف، أبك العكف محمد بف أحمد بف فالـ الففارين ، عالـ بالحديث كاألصكؿ سفارينيال (ٓ)
، كرحؿ إلى دمشؽ فأخذ عف علمائيا، كعاد إلى ػىُُُْكاألدب، محقؽ، كلد ف  ففاريف )مف قرل نابلس( فنة 

صار المك كعات، اشؼ ، مف اتبو: الدرارم المصنكعات ف  اختػىُُٖٖنابلس فدٌرس كأفتى، كتكف  فييا فنة 
اللثاـ شرح عمدة األحااـ، غذاذ األلباب شرح منظكمة اآلداب، لكائح األنكار البيية كفكاط  األفرار األثرية 

 .((ُْ-ُّ/ٔ)الم ية ف  عقد أىؿ الفرقة المر ية. )انظر: األعبلـ للزرال ، 
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، قدر مقادير الخبلئؽ كما ياكف مف األشياذ قبؿ أف تاكف ف  األزؿ، كأنو ، اائف إلى األبد
في  تق  على ، مخصكصة كعلى صفات، أنيا فتق  ف  أكقات معلكمة عنده تعالى كعلـ 

 .(1) " حفب ما قدرىا

لاف ما ، صاؿى فييا العلماذ كاالكا، يتناكؿ ق ايا اثيرة، كباب الق اذ كالقدر كاف  ابير
كايؼ حٌث ، الر ا كعبلقتو بمفائؿ الق اذ كالقدر، ييمنا ف  ىذا الباب ىك ما نطرقو ف  بحثنا

، ديث حكؿ أنكاع الق اذ كحاـ الر ا بوثـ ننتقؿ للح، اإلفبلـ على الر ا بالق اذ كالقدر
 م  بياف أىـ ما يناف  الق اذ كالقدر مف أفعاؿ العباد.، كمناقشة أىـ الشبيات ف  ىذا الباب

 .األمر بالرضا بالقضاء والقدر والحّث عميو :ثانياً 

 :القرآن الكريم أوًل. 

 :امني، كأمر بو ف  نصكص اثيرة، حث اإلفبلـ على الر ا بالق اذ كالقدر
 ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پٻپ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿قكلو تعالى:  - أ

 .[ُِٔ]البقرة: ﴾ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹٹ ٿ ٿ ٿ ٿ

ف شؽ على النفكس، فيذه اآلية ت منت الحض على التزاـ أمر ا كعلى الر ا ، كا 
ف ارىتو النفكس، بق ائو كا  بللو ، اما ىك العليـ ف  اختياره مف يختاره مف خلقو فيك ، كا 

 كالغايات العظيمة.، كشرعو مف العكاقب الحميدة، ك العليـ الحايـ بما ف  أمرهمف ي لو منيـ في

الت  اقت ت أف ، كالمنفعة ليـ، أف ما أمرىـ بو يعلـ ما فيو مف المصلحة فبيف 
مَّا لنفكر الطب ، إمَّا لعدـ العلـ، كىـ قد يارىكنو، كيأمرىـ بو، يختاره فيذا علمو بما ف  عكاقب ، كا 

 .(2)ال يعلمكنو أمره ًممَّا 
 ﯀ ﮿﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ﴿ :قكلو تعالى - ب

 ڭ ڭ                 ﯁

 .[ِّ-ِِ]الحديد:﴾ ڭ ڭ

مف المصائب ف  األرض االقحط كالادب كالاكائح ف  الزراعة  العبد اؿ ما أصابف
بؿ أف يخلقيا ا فبل يحزف مف قكالثمار كف  األنفس مف األمراض كالمكت الو ماتكب ف  اتاب 

                                                           

 (.ّْٖ/ُ)لكام  األنكار البيية،  (ُ)
 (.ّّص)( انظر: شفاذ العليؿ، ِ)
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العبد على ما فاتو، أك يفرح فرح مختاؿ متابر، كلاف البد لو مف الر ا بما يصيبو مف الق اذ، 
ف ااف غير ذلؾ   .(ُ)إف ااف خيران، كا 

 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ﴿: كمنيا قكلو  - ت

 ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ

 .[ُّ-ُُ:]التغابف ﴾ ڈ ڎ ڎ

أم ، أنو ما مف مصيبة تصيب أحدان مف الخلؽ إال بنذف ا ف  ىذه اآلية يخبر ا 
فصبر كاحتفب كفؽ ا قلبو ، كمف أصابتو مصيبة فعلـ أنيا بق اذ ا كقدره، كتقديره، بق ائو

نان كيقي، ىدل ف  قلبو :كعك و ا عما فاتو مف الدنيا، كر   بق ائو كافتفلـ لق اذ ا
 .أك خيران منو، كقد يخلؼ عليو ما ااف أخذ منو، صادقان 

كييركم عف ابف عباس أنو قاؿ: " يعن  ييدم قلبو لليقيف، فيعلـ أف ما أصابو لـ ياف 
 .(ِ)ليخطئو، كما أخطأه لـ ياف ليصيبو"

فيفٌكض العبد ، لذلؾ ختـ تعالى اآلية بالحٌث على التكٌاؿ الذم ىك أعلى دراات الر ا
 .كاليقيف بأف قدر ا الو لو خير بنذنو ، م  األخذ باألفباب  أمره 

 :السنة واألثر ثانيًا. 

 من اإليمان طعم ذاق ) :قاؿ أنو فم  رفكؿ ا  حديث العباس بف عبد المطلب  .ُ
 .(ّ) (رسولً  وبمحمد ديناً  وباإلسالم رباً  با رضي

كعلؽ كاكد حبلكتو بما ىك مكقكؼ ، بان اإليماف بالر ا با ر طعـ ذكؽ  النب  ؽ فعلٌ 
 .(4) أحب األشياذ إلى العبد ىك كرفكلو كىك اكنو ، عليو كال يتـ إال بو

يعلمنا  ااف النب  ) :قىاؿ الذم ااذ ف  حديث اابر بف عبد ا  حديث الستخارة .ِ
الميم ) :ثـ يقكؿاالفكرة مف القرآف: " إذا ىـ باألمر فليرا  راعتيف ، االفتخارة ف  األمكر اليا

، فإنك تقدر ول أقدر، وأسألك من فضمك العظيم، أستقدرك بقدرتك و، إني أستخيرك بعممك
الميم إن كنت تعمم أن ىذا األمر خير لي في ديني ، وأنت عالم الغيوب، وتعمم ول أعمم

ن كنت تعمم أن ىذا، فاقدره لي -في عاجل أمري وآجمو  :أو قال -ومعاشي وعاقبة أمري   وا 
                                                           

 (.ُٓٗ/ِّ)، اام  البياف (ِٔ/ٖ)، تففير القرآف العظيـ (ْٖٓ/ٕ)( انظر: أ كاذ البياف ُ)
 (.ُّٕ/ٖ)( تففير القرآف العظيـ، ِ)

بِّا، )صّ) اًف مىٍف رىً ىى ًباللًَّو رى ـى اإًليمى  (ّْ/حْٖ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب اإليماف، باب ذىاؽى طىٍع

 (.ُْٗ/ِ)( انظر: مدارج الفالايف، ْ)
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فاصرفو  -في عاجل أمري وآجمو  :أو قال -األمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري 
 .(1) (ويسمي حاجتو، ثم رضني بو، واقدر لي الخير حيث كان، عني واصرفني عنو

كعلـ ما فيو ، كمعاده، بياف لحااة العبد إلى فعؿ ما ينفعو ف  معاشو :فف  ىذا الحديث
على اؿ ش ذ كالعبد عااز إف لـ  فيك القادر ، دره لو مف الخيركتيفير ا لو ما ق، مصلحتو

ثيَـّ إذا ، كتيفيره ا  إلى طلب ف ؿ  كلذلؾ أرشده النب ، ييفر ا لو ما فيو مصلحتو
ثيَـّ ، كنمكه، كثبكت ىذا الف ؿ، فيك يحتاج إلى البقاذ عليو، كأعانو عليو بقدرتو، اختاره لو بعلمو

فننو قد يييئ لو ما يارىو فيظؿ فاخطان كالخيرة ، يك محتاج إلى أف ير يوإذا فعؿ ذلؾ الو ف
ألنو إذا قدر لو الخير كلـ  ؛ثـ ر ن  بو، فاقدر ل  الخير حيث ااف :كلذلؾ قاؿ ف  آخره، فيو

كالر ى فاكف ، لو م  اكنو خيران ، بعدـ ر اه بما قدره ا لو آثمان  ةعيشمادر التيرض بو ااف م
 .(2) در كالق اذالنفس إلى الق

على أب  فيؼ  دخلنا م  رفكؿ ا  :قاؿ، أنس بف مالؾ ر   ا عنوكمنيا حديث   .ّ
ثـ دخلنا عليو بعد ، وكشمٌ ، لوفقبٌ ، إبراىيـ فأخذ رفكؿ ا ، إلبراىيـ  (3) كااف ظئران ، القيف

براىيـ ياكد بنففو حمف بف عكؼ فقاؿ لو عبد الر ، تذرفاف فاعلت عينا رفكؿ ا ، ذلؾ كا 
فقاؿ ، ثـ أتبعيا بأخرل، يا ابف عكؼ إنيا رحمة :فقاؿ ؛؟ : كأنت يا رفكؿ ا: ( إن العين

نا بفراقك يا إبراىيم لمحزونون، ول نقول إل ما يرضى ربنا، والقمب يحزن، تدمع  .(4) (وا 

   ا ما ير  عند المصيبة إالٌ كاليفعؿ أف الكااب على المؤمف أف ال يقكؿ فدٌؿ الحديث 
النب  ، اما قاؿ  :"كىك االفترااع عند المصيبة كتكايؿ " ال نقكؿ ًإال ما ير ى ربنا ،

 األمر  تعالى ، فلو فبحانو األمر مف قبؿ كمف بعد .

إن الراضين بقضاء ا الذين ما قضى ليم أنيا اانت تقكؿ: "  ما ركم عف أـ الدرداذ  .ْ
كىذا دليؿ على عظـ ماانة .(5)"م بيا الشيداء يوم القيامةرضوا بو، ليم في الجنة منار ليغبطي

 .اركف الشيداذ ف  منازليـ الرفيعة عند ا بى أىؿ الر ا بالق اذ ؛ إذ يي 
                                                           

ارىًة، )جُ) اًذ ًعٍندى ااًلٍفًتخى  (ِّٖٔ/حُٕٓ/صُٔ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الدعكات، باب الدُّعى

 (.ِِْ/ٕ)، عمدة القارم شرح صحيح البخارم (ّّ/ُ)انظر: شفاذ العليؿ  (ِ)
يا ف  تربيتو : زكج مر عتو كى  خكلة بنت المنذر األنصارية الناارية، كأطلؽ عليو ظئران ألنو يشاراظئراً  (ّ)

غالبان، كأصؿ الظئر: مف ظأرت الناقة إذا عطفت على غير كلدىا، فقيؿ ذلؾ للت  تر   غير كلدىا، )انظر: 
 (.(ُّٕ/ّ)فتح البارم، 

ًإنَّا ًبؾى  ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الانائز، بىاب قىٍكًؿ النًَّب ّْ ْ)
،)ج كنيكفى  .(َُّّ/حِِٓ/صّلىمىٍحزي

 (.ِْص) بق ائو، ابف أب  الدنيا، ( الر ا عف آ)
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 .أنواع القضاء وحكم الرضا بو :ثالثاً 

مَّا، إمَّا دين  :نكعاف، أك المق  ، أك القدر، الق اذ الذم ىك الحاـ  . اكن كا 

 القضاء الديني.  -ٔ

ير اه مف األقكاؿ كاألفعاؿ الظاىرة  ما يحبو ا ك كيت مف، الشرع الق اذ كىك 
كعلى لفاف ، كنياىـ عنو ف  اتابو الاريـ، كأمرىـ بو، شرعو لعبادهق اه ا ك فما ، كالباطنة

 .ىك الق اذ الدين   رفكلو محمد

كىك ، [ِّ]اإلفراذ: ﴾ڳڳڳڱڱڱ ﴿ :كىذا الق اذ ىك المذاكر ف  قكلو تعالى
 -اإليمان بضع وسبعون ) :قاؿ رفكؿ ا  :ف  حديث أب  ىريرة قاؿ ا أمر بو الرفكؿ م

، وأدناىا إماطة األذى عن الطريق، فأفضميا قول ل إلو إل ا، شعبة -أو بضع وستون 
 .(1)(والحياء شعبة من اإليمان

 كرفكلو مف كيبغض ما أبغ و ا، أف ير ى بما أمر ا كرفكلو بو المفلـفياب على 
 چچچڇڇڇڇڍڍڌ﴿ :فقاؿ ؛تارؾ الر ا بو  كقد ذـٌ ا ، المحظكر

 ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ

 [ٗٓ-ٖٓ]التكبة: ﴾ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ

ف أف اإليتاذ ىك اإليتاذ الدين  الرفكؿ ىنا يبيٌ  اري ذً  " :عف ىذه اآلية قاؿ ابف تيمية 
اإليتاذ المحمكد ال بد أف ياكف مما أباحو الرفكؿ كأذف فيو  ألف ؛...مالشرع  ال الاكن  القدر 

 .(ِ)"عف ا مبلغان 

الر ا با ربان كيترتب عليو الر ا باإلفبلـ دينان ، كيت مف الر ا بالق اذ الدين 
 .نبيان ك رفكالن  كبمحمد 

وىو  مقطب رحى اإلسال، ط عبادة ما دونووتسخّ ، الرضا با رباً "  :يقكؿ ابف القٌيـ 
 .(ّ)"  يطير من الشرك األكبر

                                                           

 .(ْٖ/حّٓ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب اإليماف، باب شعب اإليماف، )صُ)

، بغية المرتاد ف  الرد على المتفلففة كالقرامطة كالباطنية، ابف تيمية، تحقيؽ: (َُٗ/ٖ)( مامكع الفتاكل، ِ)
 (َٔٓص)ـ، ُٓٗٗ – ػىُُْٓالطبعة الثالثة، المدينة المنكرة،  -مكفى الدكيش، ماتبة العلـك كالحاـ 

 بتصرؼ.
 (.ُٖٗ/ِ)مدارج الفالايف،  (ّ)
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غير ا تعالى يفاف إلى  ال يتخذ ربان ك ، أف يفخط عبادة ما دكنوكمعنى الر ا با ربان 
فخط  حقو؛ الر ا بو ربان  ىفمف أعط، كىك مف تماـ الر ا با ربان ، كينزؿ بو حكائاو، تدبيره

اما أف العلـ بتكحيد ، ـ تاريد عبادتوألف الر ا بتاريد ربكبيتو يفتلز  ان؛عبادة ما دكنو قطع
 [،ُْٔ]األنعاـ: ﴾ېىىائائەئەئوئوئ ﴿ :، يقكؿ تعالىالربكبية يفتلـز العلـ بتكحيد اإلليية

 ان.فيذا ىك عيف الر ا بو رب

نما ااف  ألف امي  العقائد  ؛اإلفبلـقطب رحى ، الر ا با ربان كترؾ عبادة ما دكنوكا 
فمتى ر   العبد ، ف  العبادة تنبن  على تكحيد ا إنما ف  اإلفبلـ كاألحكاؿ  كاألعماؿ

، كتعظيمان  كرااذن ، كخكفان  حبان ، عبادة ما فكل ا مف اآللية الباطلةكفخط ، بعبادة ربو كحده
ابلالن   .فقد تحقؽ بالر ا بو ربان  ؛كا 

كياكف  األابرالشرؾ مف  يطير فنذا ر   با ربان متمثبلن اؿ تلؾ المعان  فننو بذلؾ
 .حدان ا تعالى ف  ربكبيتو كألكىيتو تكحيدان خالصان مك 

كأكلى ، األشياذ إلى العبد أحبٌ  أف ياكف ا  :بثبلثة شركط كىذا الر ا إنما يصح
 (ُ) .كأحؽ األشياذ بالطاعة، األشياذ بالتعظيـ

على  ااف ذلؾ الميؿ حامبلن  :كلما اانت المحبة التامة ميؿ القلب باليتو إلى المحبكب
كىذا الميؿ يبلـز ، كالتعظيـ أكفر، كالما ااف الميؿ أقكل اانت الطاعة أتـ، تو كتعظيموطاع

 يت مف أف ياكف ا  فأم ش ذ ياكف أعلى مف أمرو ، بؿ ىك ركح اإليماف كلبو، اإليماف
 ؟ كأحؽ األشياذ بالطاعة، كأكلى األشياذ بالتعظيـ، أحب األشياذ إلى العبد

 ااذ ف  حديث العباس بف عبد المطلب اما ، بالر ا يمافكبيذا ياد العبد حبلكة اإل
 وبمحمد ديناً  وباإلسالم رباً  با رضي من اإليمان طعم ذاق) :قاؿ أنو فم  رفكؿ ا 

كعلؽ كاكد حبلكتو بما ىك مكقكؼ عليو كال يتـ  ؽ ذكؽ اإليماف بالر ا با ربان فعلٌ  ؛(ِ)(رسولً 
  .ذ إلى العبد ىك كرفكلوأحب األشيا كىك اكنو ، إال بو

أعلى مف مارد الر ا بربكبيتو  -الذم ىك ثمرتو  -كلما ااف ىذا الحب التاـ كاإلخبلص 
 ،فيذا كاد ، ذكؽ طعـ اإليماف :كثمرة الر ا، كىك كاد حبلكة اإليماف، اانت ثمرتو أعلى

 .(ّ)كذلؾ ذكؽ طعـ، حبلكة
 

                                                           

 (.ُْٗ-ُٖٗ/ِ)انظر: مدارج الفالايف، ( ُ)

بِّا، )صِ) اًف مىٍف رىً ىى ًباللًَّو رى ـى اإًليمى  (ّْ/حْٖ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب اإليماف، باب ذىاؽى طىٍع

 (.ُٓٗ-ُْٗ/ِ)( انظر: مدارج الفالايف، ّ)
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، و كااتفيت بو كلـ أطلب معو غيرهمعنى ر يت بالش ذ قنعت ب" :(ُ)قال اإلمام النووي
فمعنى الحديث لـ يطلب غير ا تعالى كلـ يف  ف  غير طريؽ اإلفبلـ كلـ يفلؾ إال ما يكافؽ 

كال شؾ ف  أف مف اانت ىذه صفتو فقد خلصت حبلكة اإليماف إلى قلبو كذاؽ ، شريعة محمد 
 ؛و نففو كخامر باطنومعنى الحديث صح إيمانو كاطمأنت ب :كقاؿ القا   عياض ، طعمو

ألف مف ر   ؛ كنفاذ بصيرتو كمخالطة بشاشتو قلبو، ألف ر اه بالمذاكرات دليؿ لثبكت معرفتو
 .(ِ)"  ت لوفيؿ عليو فاذا المؤمف إذا دخؿ قلبو اإليماف فيؿ عليو طاعات ا تعالى كلذٌ  أمران 

عف فعد بف أب  كىذا الر ا ياكف فببان مف أفباب غفراف الذنكب فقد ااذ ف  الصحيح 
أشيد أن ل إلو إل ا  :من قال حين يسمع المؤذن ) :أنو قاؿ عف رفكؿ ا   كقاص

وباإلسالم دينًا ، وبمحمد رسولً ، رضيت با رباً ، وأن محمدًا عبده ورسولو، وحده ل شريك لو
 .(ّ) (غفر لو ذنبو

كىذاف الحديثاف علييما  " :ف  حديثو على ىذيف الحديثيفيقكؿ العبلمة ابف القيـ
لييما ينتي  "  .مدار مقامات الديف كا 

فالر ى بنلييتو يت مف الر ى بمحبتو كحده كخكفو كراائو كاإلنابة إليو كالتبتؿ إليو 
فعؿ الرا   بمحبكبو اؿ الر ى كذلؾ يت مف عبادتو ، كاناذاب قكل اإلرادة كالحب اليا إليو

 .كاإلخبلص لو

، كيت مف إفراده بالتكاؿ عليو، الر ى بتدبيره لعبدهيت مف  :فالرضى بربوبيتو
 .كأف ياكف را يان باؿ ما يفعؿ بو، كالثقة بو كاالعتماد عليو، كاالفتعانة بو

بحيث ياكف ، فيت مف اماؿ االنقياد لو كالتفليـ المطلؽ إليو :وأما الرضى بنبيو رسولً 
، كال يحاـ عليو غيره، كال يحااـ إال إليو، أكلى بو مف نففو فبل يتلقى اليدل إال مف مكاق  الماتو

 .كال ير ى بحاـ غيره ف  أم أمر مف األمكر

                                                           

: ىك يحيى بف شرؼ بف مرم بف حفف الحزام  الحكران  النككم، أبك زاريا، محي  الديف، عبلمة الن َوِوي( ُ)
ىػ، علـ ف  دمشؽ، كأقاـ ٕٔٔ -ُّٔبالفقو كالحديث، مكلده ككفاتو ف  نكا مف قرل حكراف بفكرية كالييا نفبتو، 

ج الطالبيف، الدقائؽ، المنياج ف  شرح صحيح مفلـ، بيا زمنا طكيبلن، مف اتبو تيذيب األفماذ كاللغات، منيا
 (.(ُْٗ/ٖ)كغيرىا اثير. )انظر: األعبلـ للزرال ، 

 (.ِ/ِ)( المنياج شرح صحيح مفلـ بف الحااج، ِ)

( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب الصبلة، باب افتحباب القكؿ مثؿ قكؿ المؤذف لمف فمعو ثـ يصل  على ّ)
 .(ّٖٔ/حُٔٔكفيلة، )صثـ يفأؿ ا لو ال النب  
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ر   اؿ الر ى كلـ يبؽ ف  قلبو ، فنذا قاؿ أك حاـ أك أمر أك نيى :وأما الرضى بدينو
أك قكؿ مقلده كشيخو ، أك ىكاىا، كلك ااف مخالفان لمراد نففو، حرج مف حامو كفٌلـ لو تفليمان 

 .كطائفتو

، كلـ يعلقو بمف ر   عنو، ذكؽ طعـ اإليماف بمف ر   با ربان  النب   لؾ عٌلؽلذ
الت  ال يقكـ إال بيا ، كىذه الثبلثة ى  أصكؿ اإلفبلـ، فاعؿ الر ا بو قريف الر ا بدينو كنبيو

 .(ُ) كعلييا

لـ ياف كاإلخبلص لو، طعـ عبادة ا تعالى ذاؽ " كأف القلب إذا  : يقول ابن تيمية
 .(ِ)قط أحلى مف ذلؾ كال ألٌذ كال أمت  كال أطيب"نده ش ذ ع

، لـ يتخير عليو المفائؿ :أف العبد إذا ر   بو كعنو ف  امي  الحاالت كثمرة ىذا الو
بؿ ياكف مف ، كاعؿ ذاره ف  محؿ فؤالو، كأغناه ر اه بما يقفمو لو كيقدره كيفعلو بو عف ذلؾ

فنف الفائليف فألكه  ؛عطاه فائؿفيذا يعطى أف ؿ ما يي ، كبلكغ ر اه، فؤالو لو اإلعانة على ذاره
كال يمن  الر ا فؤالو ، كالرا كف ر كا عنو فأعطاىـ ر اه عنيـ، فأعطاىـ الف ؿ الذم فألكه

 .(ّ) بؿ أصحابو ملحكف ف  فؤالو ذلؾ، أفباب الر ا

 الفرق بين الرضا با والرضا عن ا.
عف فف  الحديث القدف  ، ما بيف الفرض كالندب فرؽه ، الر ا با كالر ا عف االفرؽ بيف  .ُ

وما ، فقد آذنتو بالحرب من عادى لي ولياً  :إن ا قال ) :قاؿ رفكؿ ا  :قاؿ أب  ىريرة
وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى ، عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عميو تقرب إليّ 

بأداذ فرائ و أف ؿ كأعلى مف التقرب إليو  ب إليو على أف التقر  فدؿٌ  ؛(ْ)الحديث  (...أحبو
 .بالنكافؿ

فنف الر ا بربكبيتو ىك ر ا العبد بما يأمره بو ، يت مف الر ا عنو كيفتلزمو ربان  باالر ا  .ِ
فمتى لـ يرض بذلؾ الو لـ ياف ، كيمنعو منو، كيعطيو إياه، كيقفمو لو كيقدره عليو، كينياه عنو

ف ااف را يان ، الكاكه مف امي  قد ر   بو ربان  مف اؿ  فالر ا بو ربان ، مف بع يا بو ربان  كا 
 .كيت منو ببل ريب، كاو يفتلـز الر ا عنو

                                                           

 (.َُٖ-ُٕٗ/ِ)( انظر: مدارج الفالايف، ُ)

ىػ ُِْٔبيركت، الطبعة الفابعة،  –العبكدية، ابف تيمية، تحقيؽ: محمد زىير الشاكيش، الماتب اإلفبلم   (ِ)
 .(َٗـ، )صََِٓ -

 (.ِِٔ/ِ)( انظر: مدارج الفالايف، ّ)

 .(َِٓٔ/حّّٗ/صُٔتكا  ، )ج( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الرقاؽ، باب الْ)
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 فيك الر ا بو خالقان ، كربكبيتو العامة كالخاصة، كصفاتو كأفمائو، متعلؽ بذاتو الر ا بو ربان  .ّ
 كحفيبان  كاافيان ، كمعينان  كناصران ، ككليان  ككايبلن ، كحامان ، كمانعان  كمعطيان ، كملاان ، كناىيان  كآمران ، كمدبران 
 .إلى غير ذلؾ مف صفات ربكبيتو، كبافطان  كقاب ان ، كمعافيان  كمبتليان ، كرقيبان 

كليذا لـ يائ إال ف  ، كيعطيو إياه، بوا كأما الر ا عنو فيك ر ا العبد بما يفعلو 
 ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ﴿: اقكلو تعالى، الثكاب كالازاذ

 .فيذا بر اىا عنو لما حصؿ ليا مف ارامتو [َّ-ِٕ]الفار:  ﴾ڦ ڦ ڦ

 .متعلؽ بثكابو كازائو :كالر ا عنو، الر ا بو متعلؽ بأفمائو كصفاتو كعليو فنف

 .(ُ) ثمرة الر ا بو :كالر ا عنو، أصؿ الر ا عنو االر ا ب .ْ

 حكم الرضا بالقضاء الشرعي الديني:
ىك األفاس الذم يبنى عليو بؿ ، ب مف لكاـز اإلفبلـالر ا بالق اذ الدين  الشرع  كاا

 .(2)كبو يطير اإلنفاف مف الشرؾ ، اإلفبلـ

 ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ :كف  ىذا يقكؿ 

 .[ٓٔ]النفاذ:﴾ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى

ف  مقاـ بحامو كالتفليـ ، الحرج ف  مقاـ اإليماف نف ك ، فالتحايـ ف  مقاـ اإلفبلـ
 لـ، بو يرض لـ فمف، األمة باتفاؽ الفركض بالق اذ الشرع  مف آاد لذا ااف الر ا ؛اإلحفاف

 .(ّ)حاؿ  كال عمؿ كال إفبلـ لو يصح

شرح ا صدره لئلفبلـ كحٌبب إليو ، كعليو فنذا ر   العبد بحاـ ا الشرع  كأذعف لو
 .الطاعة كفٌلـ قلبو مف الشيكات كالشبيات

فيذا حقو أف ، .. حاـ شرع  دين ." :عيفي حكم الرضا بالقضاء الشر  يقول ابن القيم
، كىذا تفليـ العبكدية المح ة، بؿ باالنقياد المحض، كترؾ المنازعة، يتلقى بالمفالمة كالتفليـ

، كال يرل إلى خبلفو فبيبلن البتة، كال تقليد، كال قياس، كال فيافة، كال كاد، يعارض بذكؽ فبل
نَّما ىك االنقياد المحض ، إقراران ، كالمفالمة، فنذا تلقى بيذا التفليـ، كالقبكؿ، عافكاإلذ، كالتفليـ، كا 

تاكف لو شيكة تنازع  فبل، لو إرادة كتنفيذان كعمبلن ، كتفليـ آخر، كتصديقان بق  ىناؾ انقياد آخر

                                                           

 (.ُّٗ-ُِٗ/ِ)( انظر: مدارج الفالايف، ُ)

 (.ِٖٕص)انظر: شفاذ العليؿ،  (ِ)

 (.َُِ-ُِٗ/ِ)( انظر: مدارج الفالايف، ّ)
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قراره، حاموتنفيذ مراد ا مف  ، كىذا حقيقة القلب الفليـ، اما لـ تاف لو شبية تعارض إيمانو كا 
اما افتمت  بو ، وقً بلى فبل افتمت  بخى ، كشيكة تعارض األمر، تعارض الحؽ الذم فلـ مف شبية

و قي بلى بؿ اندرج خى ، كال خاض ف  الباطؿ خكض الذيف يتبعكف الشبيات، الذيف يتبعكف الشيكات
كعلمان ، كمحبة لو، معرفة بو، فاطمأف إلى ا، كا محؿ خك و ف  معرفتو بالحؽ، تحت األمر

رادة لمر اتو، بأمر  .(1)" فيذا حؽ الحاـ الدين  ، كا 

 القضاء الكوني القدري.  -ٕ

أك ، فما شاذ ا قدران مف غير اشتراط محبتو إياه، كى  مشيئة ا الشاملة كقدرتو النافذة
كالمحبكب المر   ، فيدخؿ فيو الافر كاإليماف كالفيئات كالطاعات، يدخؿ ف  الاكن  الر ا بو

 .(2)ف  الاكف إنما ياكف بمشيئة ا كعلمو كق ائو كقدره  فاؿ ما يارم، لو كالماركه المبغض

كمػف ذلػؾ ، [ّٓ]مػريـ: ﴾ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ﴿ :كمثاؿ الق اذ الاكن  قكلو تعالى
 :قكؿ ابف تيمية 

 (3) .. يكون وما ل ل يكون بحيمة.فما شاء مولنا اإللو فإنو

أك عافية أك ، ك راحة أك تعبأ، فما ياكف مف غنى أك فقر، كالق اذ الاكن  البد كأف يق 
 .فيك بق اذ ا كقدره الاكن أك حراةو أك فاكف ، أك إيماف أك افر، أك حياة أك مكت، فقـ

ـي ذلػػػػؾ قبػػػػؿ كقكعػػػػو كبعػػػػد كقكعػػػػو عنػػػػد ا  يقػػػػكؿ ، كماتػػػػكب فػػػػ  اللػػػػكح المحفػػػػكظ كعلػػػػ
 جئ ی ی ی ی ىئ ىئ ىئېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ﴿تعالى:

 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ خت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ

 .[َٔ-ٗٓ]األنعاـ: ﴾ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ

 

 

 

 

                                                           

 (.ّٕص)ىػ، ُّْٗالقاىرة، الطبعة الثانية،  –( طريؽ اليارتيف كباب الفعادتيف، ابف القيـ، دار الفلفية ُ)
، معارج القبكؿ بشرح فلـ الكصكؿ إلى علـ األصكؿ، حافظ بف أحمد بف ّٖٕكية، ص( انظر: العقيدة الطحاِ)

ـ، َُٗٗ -ىػ  َُُْاألكلى،  الدماـ، الطبعة –عل  الحام ، تحقيؽ: عمر بف محمكد أبك عمر، دار ابف القيـ 
(ُ/َِّ.) 

 (ِْٔ/ٖ)( مامكع الفتاكل، ّ)
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 أقسام القضاء الكوني القدري وحكم الرضا بيا:
 :ينقفـ الق اذ الاكن  إلى ثبلثة أقفاـ

رادتو :األولالقسم   .ولذة وغنى، وعافيةمن صحة ، ورضاه، قسم موافق لمحبة العبد وا 
فليس ف  الر ا بو ، محبكب لو، نو مبلئـ للعبدأل، فيذا أمر الـز بمقت ى الطبيعة

كك   النعمة ف  المكا   الت  ، ةكاالعتراؼ بالمنٌ ، فيو مقابلتو بالشار لاف العبكدية، عبكدية
يعص  العبد بيا المنعـ  كأف ال، أف تك   فييا يحب ا 

 (1). 
فنف مف تماـ الر ا االعتراؼ  ؛[ٕ]إبراىيـ: ﴾ڦڦڄ ﴿ :كف  ىذا يقكؿ 

 .بالنعـ كالشار علييا

 .يدخل تحت اختياره ول، يالئمو ِمم ا ل، جاء عمى خالف مراد العبد ومحبتو ما :الثانيالقسم 
االبتبلذات كنحك ذلؾ مف ، كاآلالـ، كالحر كالبرد، كأذل الخلؽ، كالفقر، كذلؾ مثؿ المرض

 .(2)المصائب الت  تصيب العبد المؤمف ك 
 كا ، لذلؾ ااف أعظـ الناس ببلذن ىـ األنبياذ ؛العبدكتاكف البلكل على قدر إيماف 

كليس إىبلاان لو كألىلو كمالو أك فيما ، اعؿ االبتبلذ تمحيصان كاختباران لصبر المؤمف كر اه
ٍف ايؿ الحامة مف ذلؾ، فاٌؿ ما يصاب بو اإلنفاف مف المصائب ياكف خيران لو، يبتلى بو ، كا 

إن أصابتو ، وليس ذاك ألحد إل لممؤمن، أمره كمو خير إنّ ، نألمر المؤم عجباً ) :يقكؿ النب  
ن أصابتو ضراء، لو فكان خيراً ، سراء شكر  .(3)(لو صبر فكان خيراً ، وا 

إالَّ أف يدخؿ صاحبيا بفببيا ، كنعمة ف  حؽ عمكـ الخلؽ، كعلى ىذا فالمصائب رحمة
فتاكف شران عليو مف  ؛تبلذاأف يازع كيفخط بفبب االب، أعظـ ًممَّا ااف قبؿ ذلؾ ف  معاصو 

، فيذا تاكف العافية مف المصائب خير لو مف اية ما أكرثتو المصيبة، اية ما أصابو ف  دينو
، اما أف مف أكابت لو المصيبة صبران كطاعة اانت ف  حقو نعمة دينية، ال مف اية المصيبة

 .(ْ) محمكد علييا كا ، رحمة للخلؽ، في  بعينيا فعؿ الرب 
كمطيرة مف الذنكب ، اعؿ اآلالـ كاالمراض فبيبلن لرفعة الدراات ف  الانة نو اما أ

، ما من مسمم يشاك شوكة) :يقكؿ فمعت رفكؿ ا  :قالت فف  حديث عائشة ، كالخطايا
 .(ٓ)( ومحيت عنو بيا خطيئة، فما فوقيا إل كتبت لو بيا درجة

                                                           

 (.َِِ-َُِ/ِ)( انظر: مدارج الفالايف، ُ)

 (.َِِ/ِ)ارج الفالايف، ( انظر: مدِ)
، )صّ) ٍيره  .(ِٗٗٗ/حََُِ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب الزىد كالرقائؽ، باب اٍلميٍؤًمفي أىٍمريهي ايلُّوي خى
 .(ْْٕ-ْْٔص)( انظر: تيفير العزيز الحميد ف  شرح اتاب التكحيد، ْ)

ٍزفو ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب البر كالصلة كاآلداب، باب ثىكىاًب اٍلمي ٓ) ا ييًصيبيوي ًمٍف مىرىضو أىٍك حي ٍؤًمًف ًفيمى
تَّى الشٍَّكاىًة ييشىااييىا، )ص  .(ِِٕٓ/حَُّٖأىٍك نىٍحًك ذىًلؾى حى
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األحاديث ألف ، ال على المصيبة، ذكأار المصائب إنَّما ىك على الصبر كالر ا بالق ا
أما الصبر كالر ا فقدر زائد يماف ، الصحيحة صريحة ف  ثبكت األار بمارد حصكؿ المصيبة

كعليو فنف اقترنت المصائب بالر ا ااف التافير عف ، أف يثاب علييما زيادة على ثكاب المصيبة
 .(1)الذنكب أعظـ 

عليو إنما ااف بعدؿ  -تعالى  –ما ق اه ا كافتقر ف  قلبو أف ، فنذا علـ العبد اؿ ذلؾ
 .ااف الر ا منو أابر كأعظـ، كرحمة لو ألنو أعلـ بو كحامة منو 

فعف ابف ، إذا أصاب أحدىـ ىّـّ أك غّـّ أف يدعك بيذا الدعاذ، صحابتو لذلؾ عٌلـ النب  
لميم إني عبدك ا"  :أو حزن ما قال أحد قط إذا أصابو ىمّ ) :قاؿ رفكؿ ا  :قاؿ مفعكد 

أسألك بكل اسم ىو ، كقضاؤُ  يّ فِ  عدلٌ ، كمكحُ  في   اضٍ مَ ، ناصيتي بيدك، كتِ ابن عبدك ابن أمَ 
بو في عمم  أو استأثرتَ ، من خمقك و أحداً أو عممتَ ، أو أنزلتو في كتابك، بو نفسك سميتَ ، لك

إل ، " ميوذىاب ى، وجالء حزني، ونور صدري، القرآن ربيع قمبي أن تجعلَ ، الغيب عندك
يا رسول ا ينبغي لنا أن نتعمم ىؤلء  :قالوا، وأبدلو مكان حزنو فرحاً ، أذىب ا ىمو

 .(2)( لمن سمعين أن يتعممين، أجل :الكممات؟ قال
ت مف اإلقرار بعدؿ ا تعالى ف  اؿ ما يق يو عليو مف ألـ ي (فٌ  ق اؤؾ عدؿه ) :فقكلو

مف ، ما يترتب عليو مف اآلثار المحبكبة إلى أك مرض أك مصيبة أك حتى ذنب إذا نظر 
 .كغير ذلؾ، كالبااذ، كالذؿ، كالخ كع، كالندـ، كاالنافار، التكبة

ه ذلؾ ردَّ  فنفٍ ، إذا ابتلى ا عبده بش ذ مف أىنكاع الببليا كالمحف"  :قال ابن القيم 
رادة الخير بو فيك عبلمة فعادتو، االبتبلذ كالمحف إلى ربو كامعو عليو كطرحو ببابو كالشدة ، كا 

ف طالت كىك ، فتقل  عنو حيف تقل  كقد عكض منيا أاٌؿ عكض كأف لو، بتراذ ال دكاـ ليا كا 
قبالو عليو بعد أف ااف نائ، راكعو إلى ا بعد أف ااف شاردان عنو ان عنو كانطراحو على بابو يكا 

 .(3)"  كللكقكؼ على أبكاب غيره متعر ان ، بعد أف ااف معر ان 
 :نوعين يتفرع إلىالكوني القضاء ذا القسم من وى

 :قدرة كافتطاعة على مدافعتو قدر اإلماافما للعبد فيو  :النوع األول
أك البرد ، كمثالو الاكع كالعطش، يدفعو بقدر آخربؿ ، العبد االفتفبلـ لوترؾ يى  كفيو

 .مف األاؿ كالشرب كاللباس كنحكه، و يدفعو بقدر آخرفنن كالحر

                                                           

 (.َُٓ/َُ)( انظر: فتح البارم، ُ)
(، كصححو األلبان  ف  صحيح الترغيب كالترىيب، ُِّٕ/حِْٔ/صٔ( أخراو أحمد ف  مفنده، )جِ)

 .(ُِِٖ/حُُٕ/صِ)ج
 (.ُّٔص)يارتيف، ( طريؽ الّ)
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كأي ان إذا داىـ ، اإلحفاف كدف  قدر اإلفاذة بقدر، قدر الذنب بقدر التكبةدف  كاذلؾ 
فعليو أف يدف  ىذا القدر بقدرو يحبو ا ، العدك أرض المفلميف فنف ىذا بقدر ا كق اذه الاكن 

 .كىك أف يااىد بمالو أك نففو أك قلبو
بقدرو أف يدافعو  يويفتكاب عل، ق اذ اكن فيذا ، أصاب المؤمف مرض كالحاؿ نففو إذا

 اما ف  قصة عمر بف الخطاب ، كيحرص على األخذ باألفباب الدافعة لو ااألدكية، آخر
، كعدـ دخكلو أرض الشاـ بمف معو مف الصحابة، كقكلو عندما عكتب على فراره مف الطاعكف

لو غيرك  :مرمن قدر ا ؟ فقال ع أفراراً .. ). :فقاؿ أبك عبيدة بف الاراح اميعان؛ كالتابعيف 
أرأيت لو كانت ، من قدر ا إلى قدر ا رُّ نعم نفِ ، وكان عمر يكره خالفو، قاليا يا أبا عبيدة

إحداىما خصبة واألخرى جدبة أليس إن رعيت الخصبة ، لو عدوتان لك إبل فيبطت وادياً 
ن رعيت الجدبة رعيتيا بقدر ا، رعيتيا بقدر ا كااف ، عكؼ فااذ عبد الرحمف بف :قاؿ، وا 

إذا سمعتم  :يقكؿ فمعت رفكؿ ا ، إف عندم مف ىذا علمان  :فقاؿ، متغيبا ف  بعض حااتو
ذا وقع بأرض وأنتم بيا، فال تقدموا عميو، بو بأرض فحمد ا  :قاؿ، فال تخرجوا فرارا منو، وا 

 .(1)(عمر بف الخطاب ثـ انصرؼ
ة كيعطيا حقيا لزمو التعطيؿ للقدر ىذه المفأىل  كمف لـ يفتبصر ف " :قال ابن القيم 
حظكظو كأىفباب معاشو   بأىقداره ف -تعالى –فما للعبد ينازع أىقدار الرب ، أىك الشرع شاذى أىك أىبى

كىؿ ىذا ًإال خركج عف العبكدية ، حؽ مكاله كأىكامره كدينو  كمصالحو الدنيكية كال ينازع أىقداره ف
 .(2)"  العلـ با كصفاتو كأىحاامو؟  كنقص ف

 :قدرة كال افتطاعة كال حيلة ف  مدافعتوما ليس للعبد فيو  :النوع الثاني
أف القدر ما العبد كيشيد ، فيذا حقو أف يتلقى باالفتفبلـ كالمفالمة كترؾ المخاصمة

ف  المحؿ  القدر قد أصاب مكاقعو كحؿٌ  أفك ، ابللو أصابو إال لحامة اقت اىا افـ الحايـ اؿٌ 
فلو عليو أامؿ ، كأف ذلؾ أكابو عدؿ ا كحامتو كعزتو كعلمو كملاو العادؿ، يريده ا الذم 
 .(3) كالتفليـ، كالر ا، كأتمو، الحمد

َوَأن  َما ، َفَتْعَمَم َأن  َما َأَصاَبَك َلْم َيُكْن ِلُيْخِطَئكَ  ..). :أشار إليو حديث عبادة  لذمكىذا ا
 .الحديث (4) (َأْخَطَأَك َلْم َيُكْن ِلُيِصيَبكَ 

                                                           

نىٍحًكىىا، )صُ)  .(ُِِٗ/حُُٗ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب الفبلـ، باب الطَّاعيكًف كىالطّْيىرىًة كىاٍلاىيىانىًة كى

 (.ّٖص)( طريؽ اليارتيف، ِ)

 (.ّٗ-ّٖص)( انظر: طريؽ اليارتيف، ّ)
قاؿ األلبان : صحيح،  (َُْٕ/حُّٔ/صْ( أخراو أبك داكد ف  فننو، اتاب الفنة، باب ف  القدر، )جْ)

 ( كقاؿ بشار معركؼ: إفناده صحيح.ٕٕ/حَُُ/صُكابف مااة ف  فننو، المقدمة، باب ف  القدر، )ج
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 ىب مب خب حبجب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی ﴿ : كيدٌؿ علػى ىػذا أي ػان قكلػو

 [ُٓٔ]آؿ عمراف: ﴾ مث يت جث ىت مت خت حتجت يب

قــال ، [َّ]الشػػكرل: ﴾حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ ی ی ی﴿ :كقكلػػو 
 فمف نػزؿ ىػذه اآليػات علػى ىػذا الحاػـ علمػان "  :بعد ذار ىذه اآليات ف  ىذا المقاـ ابن القيم 

كىػذا قػدر ، كتكبػة كافػتغفار فقػد أدل عبكديػة ا فػ  ىػذا الحاػـ دة كعزمػان كمعرفة كقاـ بمكابيا إرا
 .(1)"  زائد على مارد التفليـ كالمفالمة

 .حكم الرضا بالمصائب
كالقكالف ، على قكليفبيف الكاكب كاالفتحباب ، اختلؼ العلماذ ف  حاـ الر ا بالمصائب

 كنقلو عنو العبٌلمة ابف القٌيـ ، ميةاما ذار ذلؾ شيخ اإلفبلـ ابف تي، ألصحاب اإلماـ أحمد
 (ِ) :-رحميما ا -

كمعنى ذلؾ أنو فرض ، كعلى ىذا فيك مف أعماؿ المقتصديف، الر ا كااب :القول األول
اإلماماف ابف حار  إليوذىب ك ، كىك قكؿ ف  مذىب اإلماـ أحمد، كعبادة االصبر كغيره

فنف ق اذ ا ، ى اؿ امرئ الر ا بق اذ افالكااب عل " :قاؿف ؛القرطب ك  ،(4) (3)العفقبلن 
 .(ٓ)" للمؤمف فيما ياره خير لو مف ق ائو لو فيما يحب 

 أدلتيـ: 
كماال خبلص عف الحراـ إال بو فيك ، كال خبلص عنو إال بالر ا، الفخط حراـ :قالكا  .ُ

 .كااب

                                                           

 (.ّٗص)( طريؽ اليارتيف، ُ)

، (َْٓ-َِْ/ّ)، منياج الفنة النبكية (ْٕ/ِ)، االفتقامة (َْ/َُ)( انظر ىذا الخبلؼ: مامكع الفتاكل ِ)
 (.ُٔٗ/ِ)، (ُِٔ-ُِٓ/ُ)مدارج الفالايف 

 (.َِِ/ُ)( انظر: فتح البارم، ّ)

: ىك أحمد بف عل  بف محمد الانان  العفقبلن ، أبك الف ؿ، شياب الديف، ابف ابن حجر العسقالني( ْ)
ر، مف أئمة العلـ كالتاريخ، أصلو مف عفقبلف بفلفطيف كمكلده ككفاتو بالقاىرة  اى ىػ، كل  باألدب ِٖٓ-ّٕٕحى

، كرحؿ إلى اليمف كالحااز كغيرىما لفماع الشيكخ، كعلت لو شيرة فقصده الناس كالشعر ثـ أقبؿ على الحديث
لؤلخذ عنو كأصبح حافظ اإلفبلـ ف  عصره، قاؿ عنو الفخاكٌم: انتشرت مصنفاتو ف  حياتو كتيادتيا الملكؾ 

صبيح الكاو، ككل  كاتبيا األاابر، كااف فصيح اللفاف، راكية للشعر، عارفان بأياـ المتقدميف كأخبار المتأخريف، 
ق اذ مصر مرات ثـ اعتزؿ، أما تصانيفو فاثيرة اليلة، منيا الدرر الاامنة ف  أعياف المئة الثامنة، لفاف 
الميزاف، إتحاؼ المىيرة بأطراؼ العشرة، كفتح البارم شرح صحيح البخارم كغيرىا اثير. )انظر: األعبلـ 

 (.(ُٖٕ/ُ)للزرال ، 

 (.ّٖ/ُُ)( الاام  ألحااـ القرآف، ٓ)
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 .(ُ) " سواي فميتخذ رباً ، ولم يرض بقضائي، من لم يصبر عمى بالئي " :احتاكا بأثر  .ِ
 نبيان  كبمحمد  كباإلفبلـ دينان  ألف ذلؾ مف تماـ ر اه با ربان  ؛الر ا بالمصائب كااب .ّ

 .كرفكالن 

أم أف الر ا ، كعلى ىذا فيك مف أعماؿ المقربيف، كليس بكاابمفتحب  الر ا :القول الثاني
ليو ، ماـ أحمدكقكؿ ف  مذىب اإل، كىك أاثر قكؿ أىؿ العلـ، بيا العبد لربويتقرٌ  بو قربة   كا 

 .-رحميما ا  –ماؿ شيخ اإلفبلـ ابف تيمية كابف القٌيـ 

 أدلتيـ: 

كافتدؿ ، ااف يرل أف الصبر ىك الكااب ف  المصائب كليس الر ا أف ابف تيمية   .ُ
إن استطعت أن تعمل بالرضا ) :قاؿ  أف النب   على ذلؾ بما كرد مف حديث ابف عباس

كقاؿ عمر بف  ؛(ِ) (تطع فإن في الصبر عمى ما تكره خيرًا كثيراً فإن لم تس ؛مع اليقين فافعل
 .(3)"  الرضا عزيز ولكن الصبر معول المؤمن"  :عبد العزيز

أف ما ااذ ف  القرآف كالفنة عف الر ا إنما ااف ف  مدح أىلو، كالثناذ علييـ، اقكلو   .ِ
بخبلؼ الصبر ، فأثنى علييـ كلـ يكاب ذلؾ علييـ، [ٖ]البٌينة:﴾ ٿٺٺٺٺٿ﴿تعالى: 

، ثـ إنيـ كأمَّا الر ا فلـ يأمر بو ف  آية كاحدةفنف ا أمر بو ف  مكا   اثيرة مف اتابو، 
 رٌدكا على مف مخالفييـ؛ فقالكا:

  فنف مراتب الناس ف  المقدكر ثبلثة: ، ـ " ال خبلص عف الفخط إال بو " فليس ببلـزيقكل
فاألكلى ، كىك أكفطيا، عليو بدكف الر ا بوكالصبر ، كالفخط كىك أففليا، كىك أعبلىا الر ا

كاثير مف الناس يصبر على المقدكر ، للظالميف كالثانية، كالثالثة للمقتصديف، للمقربيف الفابقيف

                                                           

بِّا ًفكىام(ُ) ًئ  فىٍليىٍلتىًمٍس رى لىى بىبلى يىٍصًبٍر عى اًئ  كى ـٍ يىٍرضى ًبقى ى ٍف لى ، ( أخراو الطبران  ف  المعاـ الابير، بلفظ: )مى
 .(ْٕٕ/حُٗٔ/صِ(، قاؿ األلبان  ف  الفلفلة ال عيفة: ) عيؼ ادان(، )جَٕٖ/حَِّ/صِِ)ج

(، كقاؿ: )ىذا حديث َِّٔ/حُْٓ/صّ، )ج الصحابة ، اتاب معرفة أخرجو الحاكم في مستدركو( ِ)
لـ يخٌراا شياب بف خراش،  ، إال أف الشيخيف  ابير عاؿ مف حديث عبد الملؾ بف عمير، عف ابف عباس 

كال القداح ف  الصحيحيف، كقد ركم الحديث بأفانيد عف ابف عباس غير ىذا(، كقاؿ األلبان  ف  فلفلة 
 .(َُٕٓ/حُِٖ/صُُ)ج عيفة: ) عيؼ(، األحاديث ال

كمف األفانيد الت  ركم بيا ىذا الحديث عف ابف عباس ما أخراو ابف بشراف ف  أماليو كف  فنده عنبفة  قمُت:
(، قاؿ عنو ابف حار: )متركؾ الحديث(، انظر: تقريب التيذيب، الحافظ ُٕٔ/حَُّ/صُبف عبد الرحمف، )ج

مد شاغؼ الباافتان ، تقديـ: بار أبك زيد، دار العاصمة، ابف حار العفقبلن ، تحقيؽ: أبك األشباؿ الصغير أح
 (.ُِِْٓ/ ترامة ٕٔٓ)ص

 (.َْ/َُ)( مامكع الفتاكل، ّ)
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 الفخط يفتلـز ال بالمق   الفخط إفٌ  إذ، فالر ا أمر آخر، كىك غير راض بو، فبل يفخط
 ق اه بالذم ذلؾ تعلؽ تفتلـز ال عنو كالنفرة كبغ و المق   اراىة أف اما، ق اه مف على
 .(1)كقدره  ق اه عمف راضو  كىك العبد يفخطو قد فالمق  ، كقدره

   ٌألنو لـ يثبت عف الرفكؿ ، بل يحتج بوف، األثر المذاكر إفرائيل  أف. 

  ما الر ا باؿ كأ، الر ا با ربان كباإلفبلـ دينان كبالرفكؿ نبيان كااب دٌؿ عليو الاتاب كالفنة
بؿ قد أخبر ا تعالى ، كال قالو أحد مف الفلؼ، يخلقو ا كيقدره فلـ يدؿ عليو اتاب كال فنة ما

القكؿ بكاكبو يلـز منو الر ا كعليو فنف ، االافر كالففادأنو ال ير ى بأمكر م  أنيا مخلكقة 
 .مف الق اذ الاكن  القدرم مثؿ الر ا بمصيبة الافر كالففكؽ كغيرىما، بما حـر ا

والرأي الثاني ىو األرجح؛ ألنو الظاىر لما ذكر آنفًا، وىو ما ذىب إليو شيخ اإلسالم ابن تيمية 
 وجمع كبير من العمماء، ىذا وا تعالى أعمى وأعمم. –رحميما ا -والعاّلمة ابن القيم 

، يى عنووين، ِمم ا يكرىو ا ويسخطو، وقضاء الرب، وىو الجاري باختيار العبد :القسم الثالث
 :الرضا بالمعصية :وىو ما يسمى

أما الر ا بالافر كالففكؽ كالعصياف فالذم عليو أئمة الديف أنو ال يشرع للعبػد أف ير ػى 
 ک ک ک ڑ﴿ :امػا قػاؿ ، ألف ا ال يحبو كال ير اه ؛بذلؾ بؿ يؤمر ببغ و كفخطو

 . [ٕ]الزمر: ﴾ ڌڌ ڍ ڍ ڇ ﴿ :كقاؿ، [ٔٗ]التكبة: ﴾ڳ گ گ گ گ ک

أف العبد على  بؿ الكااب، ايؼ يأمر العبد بأف ير اهف، ير اه أخبر أنو ال اف فنذا ا
 .(ِ) كير ى بما ير اه ا، كيبغض ما يبغ و، يفخط ما يفخطو ا

ِإَذا ُعِمَمِت ) :يدؿ على ذلؾ قكؿ رفكؿ ا ، (3)كالر ا بكقكع المعصية معصية 
َوَمْن َغاَب َعْنَيا وَرِضَيَيا َكَمْن ، وَأْنَكَرَىا َفُيو َكَمْن َغاَب َعْنَيا اْلَخِطيَئُة ِفي اأْلَْرِض َفَمْن َشِيَدَىا

 .كأمر رفكلو كىك مخالفة ألمر ا ، عليو صاحبوـ يعاقب فالر ا بالمعاص  محرٌ ، (4)(اَشِيَدى

 

                                                           

 (.ُٔٗ/ِ)، (ُُّ/ُ)( انظر: مدارج الفالايف، ُ)

 (.ّٖٔ/َُ)( انظر: مامكع الفتاكل، ِ)

 (.ِٓٗ/ْ)( انظر: الاام  ألحااـ القرآف، ّ)

(، قاؿ األلبان : ّْْٕ/حُِٖ/صْلمبلحـ، باب األىٍمًر كىالنٍَّي ، )ج( أخراو أبك داكد ف  فننو، اتاب اْ)
 .)حفف(
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 .شبيات والرد عمييا :رابعاً 

 .يقدح في الرضا :اإللحاح في الدعاء أو المبالغة فيو  .ٔ

 :عمى ذلك من وجوهالجواب 

، كحظكظو العاالة الفانية الدنيكية، يلح ف  الدعاذ للحصكؿ على أغرا واإلنفاف ااف  إذا  - أ
 .فنف ذلؾ يقدح ف  الر ا، بما قفـ ا تفليـو مف غير ، مثؿ الماؿ كالااه

ػػا إذا ألىػػٌح علػػى ا  اـ يقػػدح فػػ  مقػػ فػػنف ذلػػؾ ال، فػػ  فػػؤالو بمػػا فيػػو ر ػػاه كالقػػرب منػػوتعػػالى كأمَّ
 ۈئۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئوئ ەئ ەئ ائ ائ ى ﴿ :قػػػػػػػػاؿ ألف ا  ؛الر ػػػػػػػػا أصػػػػػػػػبلن 

 .(ُ)كغير ىذا اثير، [ُٖٔ]البقرة:﴾  ىئ ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ

صدر قد كأمثاؿ ذلؾ ، فؤاؿ العافية كدف  الببلذ كطلب الرزؽ كدعاذ النصر على األعداذ أفٌ  - ب
يت رع إلى ا   أيكب ، فيذا نبٌ  اال يناف  الر ا بالق اذ أبدان كىك مف األنبياذ كاألكلياذ 

  بالدعاذ أف يرف  عنو ال ٌر كاألذل، فاانت االفتاابة مترتبة على دعائو، كف  ىذا يقكؿ
 ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ﴿تعالى: 

 [.ْٖ]األنبياذ: ﴾ڦ

 ﴾ٿٿٹ ﴿ :ألف ا تعالى قاؿ ؛" مفن  ال ٌر " ازعان كال شااية :فلـ ياف قكلو
كالدعاذ ال ، كالازع ف  الشاكل إلى الخلؽ ال إلى ا تعالى، لؾ دعاذ منوبؿ ااف ذ، [ْْ]ص:

ؿ ئفلما ك ، كاإلاابة تتعقب الدعاذ ال االشتااذ، " فافتابنا لو " :لذلؾ قاؿ تعالى، يناف  الر ا
 .(2)"عليو باـر النكاؿ مفٌ يى فو فاقة الفؤاؿ لً عرٌ " :الانيد عف ىذه اآلية قاؿ

فبلـ ا علييـ  –كغيرىـ اثير ، (5)كزاريا (4)ك يكنس (3)نكح :ذ اكلقد ااف ىذا حاؿ أنبيا
 -أامعيف

                                                           

 (.ِْٖ/ِ)( انظر: مدارج الفالايف، ُ)
 (.ِّٔ-ِّٓ/ُُ)( انظر: الاام  ألحااـ القرآف، ِ)

 .[ٕٔ﴾ ]األنبياذ: ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ( يقكؿ تعالى: ﴿ّ)

 ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک( يقكؿ تعالى: ﴿ْ)

 .[ٖٖ-ٕٖ﴾ ]األنبياذ:ے  ھ ھ ھھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ

 ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ( يقكؿ تعالى: ﴿ٓ)

 .[َٗ-ٖٗ﴾ ]االنبياذ:  ﯁ 
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لمػا اػاف ) :قػاؿ  عمػر بػف الخطػاب فيبينػو حػديث، كافػتاابة ربػو لػو أما دعاذ النبػ  
كنظػر إلػى المشػرايف فػنذا ىػـ ، إلى أصػحابو كىػـ ثػبلث مائػة كنيػؼ قاؿ: نظر النب  ، يكـ بدر

زاره، ثػػـ مػػد يديػػو، القبلػػة بػػ  فافػػتقبؿ الن، ألػػؼ كزيػػادة ــن مــا ) :ثػػـ قػػاؿ، كعليػػو رداؤه كا  الميــم أي
فـال تعبـد ، الميم إنك إن تيمك ىذه العصابة من أىـل اإلسـالم، ؟ الميم أنجز ما وعدتني وعدتني

فأخػذ ، فأتػاه أبػك باػر، كيػدعكه حتػى فػقط رداؤه، قاؿ: فمػا زاؿ يفػتغيث ربػو ، (في األرض أبداً 
فننػػو فػػيناز لػػؾ مػػا ، مناشػػدتؾ ربػػؾفػػاؾ ا، ثػػـ قػػاؿ: يػػا نبػػ  ا، زمػػو مػػف كرائػػوه ثػػـ الترداذه فػػرد

 ﴾ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :كأنزؿ ا ، كعدؾ
 .(1) [ٗ]األنفاؿ:

عف أب  ف،  بيا كحٌث علييا كرٌغب بيا رفكلو  الدعاذ مف أاٌؿ العبادات الت  أمر ا   - ت
ن يستجيب ا لو عند الشدائد والكرب فميكثر من سره أ) : قاؿ رفكؿ ا  :قاؿ  ىريرة

َمْن َل َيْسَأِل الم َو ) :قاؿ أف رفكؿ ا  فف  حديث أب  ىريرة ، (2)(الدعاء في الرخاء
 .(ْ)لـ ياف اإللحاح فيو منافيان لر اه، فنذا ااف فؤاؿ ا ير يو، (ّ)(َيْغَضْب َعَمْيوِ 

ػػا فػػؤاؿ العبػػاد  ، كيػػذىب بياتػػػو، الر ػػانػػكر  يطفػػئفػػنف ذلػػؾ  ،لػػنفسحػػٌظ ل كالغ ػػب، أمَّ
، ألف المفػػألة نػػكع مػػف المنازعػػة كالخصػػكمة كتػػرؾ فػػؤاؿ ا ؛كيتاػػدر صػػفكه، كتبػػدؿ حبلكتػػو مػػرارة

كقد ، فاإللحاح يناف  حاؿ الر ى ككصفو، كطلب النف  ممف ال يملؾ لنففو  ران كال نفعان إال با
 ہہہہ﴿ :يقكؿ تعػالى، (ٓ)افان على الذيف ال يفألكف الناس إلح أثنى ا 

 .[ِّٕ]البقرة: ﴾ ۓۓ ے ے ھ ھ ھ ھ

َل َتزَاُل اْلَمْسأََلُة ) :قاؿ رفكؿ ا  :أنو قاؿ كقد ثبت مف حديث عبد ا بف عمر 
 .(6) (َوَلْيَس ِفي َوْجِيِو ُمْزَعُة َلْحمٍ ، ِبَأَحِدُكْم َحت ى َيْمَقى الم وَ 

                                                           

(ُ ، ًة اٍلغىنىاًئـً بىاحى ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب الاياد كالفير، باب اإًلٍمدىاًد ًباٍلمىبلىًئاىًة ف  غىٍزكىًة بىٍدرو كىاً 
 .(ُّٕٔ/حُّٕ)ص

ابىةه، قاؿ أبك عيفى: ىذاِ) اذى أىفَّ دىٍعكىةى اٍلميٍفًلـً ميٍفتىاى  ( أخراو الترمذم ف  فننو، اتاب الدعكات، بىاب مىا اى
 .(ٓٗٓ(، كقاؿ األلبان  ف  الفلفلة الصحيحة: )حفف(، )صِّّٖ/حّّٗ/صٓحديث غريب، )ج

، باب منو، ف عف رفكؿ ا ( أخراو الترمذم ف  فننو، اتاب أبكاب تففير القرآّ)
( ٖٓٔ/حِْٖ(، كالبخارم ف  األدب المفرد، باب مف لـ يفأؿ ا يغ ب عليو، )صّّّٕ/حّٕٖ/صٓ)ج

 .كقاؿ األلبان : )حفف( 
 (.ِْٖ/ِ)( انظر: مدارج الفالايف، ْ)

 (.ّٗٓ/ُ)، لكام  األنكار البيية، (َِْ/ِ)( انظر: مدارج الفالايف، ٓ)

 .(ُْْٕ/حِٓٓ/صّ  صحيحو، اتاب الزااة، باب مف فأؿ الناس تاثران، )ج( أخراو البخارم فٔ)
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 وظنوا أّن من شرط الرضى أل يحّس اإلنسان، كروهأشكل عمى بعض الناس الرضى بالم  .ٕ
ن ما ىو الصبر، ىذا ممتنع عمى الطبيعة :وقالوا ذلك وطعنوا في، باأللم والمكاره ل  فكيف ، وا  وا 

 .يجتمع الرضى والكراىة ؟ وىما ضدان

 :الاكاب عليو مف كاكه

ار ى المريض ،  ىيناف  الر  كاراىة النفس لو ال، كاكد التألـك  ؛تناقض بينيما أنو ال - أ
، كر ى الصائـ ف  اليكـ الشديد الحر بما ينالو مف ألـ الاكع كالظمأ، بشرب الدكاذ الاريو

 .كغيرىا، المااىد بما يحصؿ لو ف  فبيؿ ا مف ألـ الاراح اكر 

كم  ، كلاف فييا مشقة، مكصلة إلى غاية، طريؽ الر ى طريؽ مختصرة بؿ كقريبة ادان أف  - ب
، كال فييا مف العقبات كالمفاكز ما فييا، بأصعب مف مشقة طريؽ المااىدةىذا فليفت مشقتيا 

نَّما عقبتيا ىمة عالية كيفيؿ ، كتكطيف النفس على اؿ ما يرد علييا مف ا، كنفس زاية، كا 
ذلؾ إذا افتيقف العبد بأف ا مطل  على  عفو كعازه كىك بيف يديو راضو بما قٌدر كق ى 

فتلؾ طريؽ الفعادة ف  الداريف الدنيا كاآلخرة كبيا ير ى ا ، لؾككٌطف نففو على ذ، عليو
 .(1)عف العبد

ال ، أك فقرو أك مرض علػى فػبيؿ التفػلية كالتصػبراإلنفاف ما ينالو مف ألـ  اكز ذاري أنو ي
 ی ی ی ىئ ىئ ىئ ېئ﴿ :اقكلػػػو تعػػػالى عػػػف يعقػػػكب ، علػػػى فػػػبيؿ التشػػػا  كالفػػػخط

 .[ٖٔ]يكفؼ: ﴾ يئ ىئ مئ حئ جئ ی

الذم  كز فعؿ ذلؾ اللتماس مفاعدة أك التفبب ف  إزالة ذلؾ العارض افعلو اما أنو يا - ت
، ذات ليمة فإذا ىو بأبي بكر وعمر خرج رسول ا ) :قاؿ أنو  أب  ىريرةااذ ف  حديث 

والذي نفسي ، وأنا :قال، الجوع يا رسول ا :ما أخرجكما من بيوتكما ىذه الساعة؟ قال :فقال
من األنصار فإذا ىو ليس في  فأتى رجالً ، فقاموا معو، قوموا، ي أخرجكماألخرجني الذ، بيده
قالت: ذىب  : أين فالن؟فقال ليا رسول ا ، قالت: مرحبا وأىال، فمما رأتو المرأة، بيتو

الحمد  :ثم قال، وصاحبيو فنظر إلى رسول ا ، إذ جاء األنصاري، يستعذب لنا من الماء
 :فقال، فجاءىم بعذق فيو بسر وتمر ورطب، فانطمق :قال، أضيافا مني ما أحد اليوم أكرم 

فأكموا من الشاة ، فذبح ليم، إياك والحموب :فقال لو رسول ا ، وأخذ المدية، كموا من ىذه
ألبي بكر وعمر: والذي  قال رسول ا ، فمما أن شبعوا ورووا، ومن ذلك العذق وشربوا

                                                           

 (.ُّٖ-ُِٖ/ِ)( انظر: مدارج الفالايف، ُ)
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ثم لم ترجعوا حتى ، أخرجكم من بيوتكم الجوع، نعيم يوم القيامةلتسألن عن ىذا ال، نفسي بيده
 .(ِ) كتازعان  كتفخطان  إنما يذـ ما ااف تشايان ، فيذا الو ليس بمذمكـ، (1)(أصابكم ىذا النعيم

مف الفخط إذا لـ يقترف بذلؾ ش ذ ، كقكة ألمو اائز، إخبار المريض بشدة مر وكاذلؾ 
 .ىذا أثناذ المرضك  بق اذ اكعدـ الر ا كالتبٌرـ 

يعني بنت أبي  -دخمت أنا وعبد ا بن الزبير عمى أسماء  " :بف الزبير قاؿعركة  فعف
فقال ليا عبد ا: كيف ، وأسماء وجعة، قبل قتل عبد ا بعشر ليال -بكر وىي أميما 

 .(3) "وجعة :تجدينك؟ قالت

 .(4)ذ بار بذلؾ بعد البر أثناذ المرض فمف باب أكلى اكاز اإلخاائزان نذا ااف ذلؾ ف

إذا لـ يصاحبيما تفخط على ، ينافياف الر ا بالق اذ ال، فالتألـ كالشاكل إلى ا
أف عائشة :فف  الحديث، ف  مر يا عائشة  كلكال أنو اذلؾ ما كافى رفكؿ ا ، المقدكر

 .(5)(بل أنا وا رأساه :فقال النبي  ؛...وا رأساه ) :قالت 

كالمعكؿ ف  ، كاـ مف فاات كىك فاخط، فاـ مف شاؾ كىك راض"  :قال ابن حجر 
 .(6)"  ال على نطؽ اللفاف، ذلؾ على عمؿ القلب اتفاقان 

 ىل يتنافى الرضا مع البكاء عمى الميت ؟ .ٖ

أك أصيب بمصيبة يفرح بيذا كي حؾ ، ميت لئلنفافإذا مات أنو الر ا معنى ليس 
بدم  ما ااف البااذ المباح ف، نو ال يبا  كال يحزففبااذ العيف كحزف القلب أف ؿ مف اك ، لذلؾ

ال يناف  الر ا بالق اذ كىذا ، رقة القلب ىك الحزف الابل  كما يداخلو مفالعيف كالحزف الاائز 
 .كال محذكر فيو

                                                           

قَّ ُ) يىتىحى اهي ًبذىًلؾى كى ٍف يىًثؽي ًبًر ى كىاًز اٍفًتٍتبىاًعًو غىٍيرىهي ًإلىى دىاًر مى قيوي ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب األشربة، باب اى
ا  قُّقنا تىامِّ ، )صتىحى لىى الطَّعىاـً اًع عى  .(َِّٖ/حّْٖكىاٍفًتٍحبىاًب ااًلٍاًتمى

 (.ُِِ/ُّ)( انظر: المنياج شرح صحيح مفلـ بف الحااج، ِ)
 (،َٗٓ/حُٗٗ( أخراو البخارم ف  األدب المفرد، باب ىؿ ياكف قكؿ المريض "إن  كا " شااية ؟، )صّ)

ألمراذ، باب ما ذار مف حديث األمراذ كالدخكؿ قاؿ األلبان : )صحيح(، كابف أب  شيبة ف  مصنفو، اتاب ا
 .(ُُّّٗ/حُِِ/صُٔعلييـ )ج

 (.ّٖٔ/ٓ)( انظر: فتح البارم البف حار، ْ)

( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب المر ى، باب قىٍكًؿ اٍلمىًريًض ًإنّْ  كىًا ه أىٍك كىا رىٍأفىاٍه أىٍك اٍشتىدَّ ًب  اٍلكىاى ي ٓ)
قىٍكًؿ أىيُّكبى  ـي الرَّاًحًميفى (، )ج)أىنّْ  كى رُّ كىأىٍنتى أىٍرحى  .(ٔٔٔٓ/حِٕٕ/صُْ  مىفًَّن ى ال ُّ

 (.ُِٔ/َُ)( فتح البارم، ٔ)
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البااذ على الميت على كاو الرحمة حفف مفتحب " :قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 
ف   كبيذا يعرؼ معنى قكؿ النب  ، ذ عليو لفكات حظو منوبخبلؼ الباا ؛كذلؾ ال يناف  الر ا

 .(1) مة"إف ىذه رح" :لما باى الميت كقاؿالحديث الفابؽ 

ىذا ليس ك ، باى رحمةن لٌما رأل كلده إبراىيـ يمكت النب  فنف  ؛لاف ىنا ينبغ  التفريؽ
 يؿ بف عياض لما مات فنف الف ؛ال لرحمة الميت، كتأففان على فقد الكلدو ظٌ حى مف يبا  لً  ابااذ
 ." رأيت أف ا قد ق ى فأحببت أف أر ى بما ق ى ا بو"  : حؾ كقاؿ، عل ٌ  ابنو

ألف فيو رحمةن للميت م  الر ا بالق اذ  ؛ف  باائو على إبراىيـ أامؿ كحاؿ النب  
 .بينما حاؿ الف يؿ بف عياض فحاؿه حفف بالنفبة ألىؿ الازع، كحمد ا على اؿ حاؿ

 ؛[ُٕ]البلػػد: ﴾ ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ﴿ :تعػػالى ىػػذا مػػف قكلػػو كيعػػرؼ
مػنيـ مػف ياػكف فيػو صػبر  :أربعة أقفاـ ف  الصبركالناس ، التكاص  بالصبر كالمرحمة فذار 
كالمػؤمف المحمػكد ، كمػنيـ مػف ياػكف فيػو القفػكة كالاػزع، كمنيـ مف ياكف فيو رحمػة باػزع، بقفكة

 . (2)كىذ األخير ااف حاؿ النب   ،الذم يصبر على ما يصيبو كيرحـ الناس

أك نحك ذلؾ ًممَّا ليس فيو طم  أك فخط أك ، أك فكات عبادة، أمَّا الحزف على مكت قريب
يؤاخذ بػو العبػد إذا لػـ  كحزف القلب ال، كىك حزف القلب، فيك رحمة مف ا، اعتراض على المقدر

كلػػـ ياػػف ذلػػؾ ، حزنػػكا -كالفػػبلـ علػػييـ الصػػبلة  -فاألنبيػػاذ ، يصػػحبو اعتػػراض علػػى قػػدر ا 
ۉ  ۉ ۅ ۅ﴿ :مثػػؿ حػػزف يعقػػكب ، كر ػػاىـ بق ػػائو، دلػػيبلن علػػى عػػدـ يقيػػنيـ بػػا

 .[ْٖ]يكفؼ: ﴾ ې ې ې ې

كفعد بف ، يعكده م  عبدالرحمف بف عكؼ فأتاه النب   كلما اشتاى فعد بف عبادة 
قد ق ى ؟  :فقاؿ، أىلوفلما دخؿ عليو فكاده ف  غاشية ، كعبد ا بف مفعكد ، أب  كقاص

َأَل َتْسَمُعوَن ) :فقاؿ ، باكا فلما رأل القـك بااذ النب  ، فباى النب  ، ال يا رفكؿ ا :قالكا
َأْو َيْرَحُم  -وأشار إلى لسانو  -ِإن  الم َو َل ُيَعذٍُّب ِبَدْمِع اْلَعْيِن َوَل ِبُحْزِن اْلَقْمِب َوَلِكْن ُيَعذٍُّب ِبَيَذا 

ال يأثـ إال إذا اقترف بو ما يالب  الحزف على أف فدؿٌ  ؛(ّ)(...ن  اْلَميٍَّت ُيَعذ ُب ِبُبَكاِء َأْىِمِو َعَمْيوِ َوا ِ 
 .االعكيؿ كالندب كالنياحة كغيرىا مف أفعاؿ الااىلية، اإلثـ

                                                           

القاىرة، الطبعة  –، التحفة العراقية ف  األعماؿ القلبية، ابف تيمية، المطبعة الفلفية ْٕ/َُ( مامكع الفتاكل، ُ)
 (.ٖٓ/ُ)، ػىُّٗٗالثانية، 

 (.ْٕ/َُ)ل، ( انظر: مامكع الفتاك ِ)

 .(َُّْ/حْٖ/صِ، )جاٍلبياىاًذ ًعٍندى اٍلمىًريضً ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الانائز، باب ّ)
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بف اف  ىذا إشعار بأف ىذه القصة اانت بعد قصة إبراىيـ "  :قال الحافظ ابن حجر 
 ؛ف عبد الرحمف بف عكؼ ااف معيـ ف  ىذه كلـ يعتر و بمثؿ ما اعترض بو ىناؾأل ؛النب  

 .(1)"فدؿ على أنو تقرر عنده العلـ بأف مارد البااذ بدم  العيف مف غير زيادة على ذلؾ ال ي ر

يؤاخذ  أم ااف قلبو مطمئنان فننو ال، يخرج اإلنفاف مف اكنو صابران را يان  فالحزف الذم ال
 .عليو

بؿ ، م  أنو ال فائدة فيو، كليذا لـ يؤمر بالحزف المناف  للر ا قط"  بن تيمية ا يقول
 .(ِ)"لانو عف  عنو إذا لـ يقترف بو ما يارىو ا، قد ياكف فيو م رة

 (ّ).والقدر ما ينافي الرضا بالقضاء :خامساً 

 الشرعي.العتراض عمى قضاء ا  - ٔ

ما ااذ على ألفنة بعض المنافقيف بعد  ،مف صكر االعتراض على ق اذ ا الشرع 
لما ااف يـك حنيف آثر رفكؿ ا ) :  عبد ا بف مفعكد فف  الحديث الذم يركيو، غزكة حنيف

 كأعطى ، كأعطى عيينة مثؿ ذلؾ، فأعطى األقرع بف حابس مائة مف اإلبؿ، نافا ف  القفمة
إن ىذه لقسمة ما عدل ، وا"  :راؿفقاؿ ، كآثرىـ يكمئذ ف  القفمة، مف أشراؼ العرب أنافان 

فمن يعدل ) :فقاؿ ؛فأخبرتو، فأتيتو، كا ألخبرف النب   :فقلت ؛" فييا وما أريد فييا وجو ا
 .(4)(رحم ا موسى قد أوذي بأكثر من ىذا فصبر، إذا لم يعدل ا ورسولو

 ظالمان  اعؿ النب   ألنو ؛يكاب القتؿ باالتفاؽ " كىذا االعتراض افر تيمية:قال ابن 
 بأف ىذا مف أذل المرفليف ثـ اقتدل ف  العفك عف ذلؾ بمكفى  كقد صرح النب  ، مرائيان 

 .(5)"  اا  القائؿ كال تالـ ف  ذلؾ بش ذفننو لـ ير ، ألف القكؿ لـ يثبت ؛كلـ يفتتب

                                                           

 (.ُٕٓ/ّ)( فتح البارم، ُ)

، مامكع (ٖٓ/ُ)ىػ، ُّٗٗالقاىرة، الطبعة الثانية،  –( أمراض القلب كشفاؤىا، ابف تيمية، المطبعة الفلفية ِ)
 (.ْٔ/َُ)الفتاكل، 

 (ُْ-ّٕ: الر ا بالق اذ ، القرن  ، )( انظرّ)
ـٍ ًمفى  أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب فرض الخمس، باب مىا اىافى النًَّب ُّ  (ْ) ـٍ كىغىٍيرىىي لَّفىةى قيليكبييي ييٍعًط  اٍلميؤى

نىٍحًكًه، )ج ميًس كى لَّفىًة قي َُّٓ/حٓٗ/صْاٍلخي لىى (، كمفلـ ف  صحيحو، اتاب الزااة، باب ًإٍعطىاًذ اٍلميؤى ـٍ عى ليكبييي
انيوي، )ص ٍف قىًكلى ًإيمى بًُّر مى تىصى  (.َُِٔ/حَْٖاإًلٍفبلىـً كى

( الصاـر المفلكؿ على شاتـ الرفكؿ، ابف تيمية، تحقيؽ: محمد مح  الديف عبد الحميد، الحرس الكطن  ٓ)
 (.ِِّالرياض، )ص –الفعكدم 
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ى  ې ې ې ۅ ۅ ۉ ۉ ې ۋ ۈ ٴۇ ۋ﴿ :يقػػػػػػػػػػػػػػكؿ تعػػػػػػػػػػػػػػالى

إيمػػػاف مػػػف لػػػـ   علػػػى نفػػػ و فأقفػػػـ بنففػػػ، [ٓٔ]النفػػػاذ:﴾ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى
 (.1)بحاموكالتفليـ ، ياد ف  نففو حراان  ثيَـّ أف ال، تحايمو فيما شار بينيـ :يام  ثبلثة أمكر ى 

 الناس من سّب الرسول  نَ أليس قد ثبت أن مِ  :فإن قيل ل النبي بِ وقَ ، في حياتو  توبتو
 ؟وأطمقو 

لذم لو قد أفقطو، أما بعد مكتو كالحؽ ا : بلى، ىذا صحيح لاف ىذا ف  حياتو الجواب
مف قتؿ فاٌبو،  ، فياب علينا تنفيذ ما يقت يو فٌب الرفكؿ فننو ال يملؾ أحد إفقاط حقو 

 .(ِ)كقبكؿ تكبة الفاب ياكف فيما بينو كبيف ا تعالى 

كمثؿ ، مثؿ رف  الصكت فكؽ صكتو  كلرفكلو كمف االعتراض ما ياكف معصية 
كماادلة مف اادلو يكـ بدر بعد ما تبيف ، الحديبية بعد ثباتو على الصلح مرااعة مف رااعو عاـ

ف لـ ياف نفاقان  قد ياكف ذنبان فيذا  ؛لو الحؽ  .(ّ)يخاؼ على صاحبو النفاؽ كا 

لحبكط أعماليـ، فايؼ  فنذا ااف رف  أصكاتيـ فكؽ صكتو فببان "  :اإلمام ابن القيم يقول
؟ أليس ىذا  فاتيـ كمعارفيـ على ما ااذ بو كرفعيا عليوتقديـ آرائيـ كعقكليـ، كأذكاقيـ كفيا

 .(ْ)"ألعماليـ أكلى أف ياكف محبطان 

ـ قكلو يقدكرأل أف األمر ما عاد يقتصر على ت، ىذاايؼ لك عاش ابف القيـ ف  زماننا ف
 بالراعية شريعة النب   تعٌدل إلى كصؼبؿ ، فحفب كعقلو كفاره على قكؿ كفعؿ النب  

رف  الصكت فقط  فنذا ااف كح ارة العالـ اليكـ ؟! ـ قدرتيا على مفايرة مدنيةكعد، كالتخلؼ
 بالقصكر !! يمت شريعتو الربانية المحامةفايؼ كقد اتي ، يحبط العمؿ على النب  

  االعتراض على فنة مف فنف الرفكؿك  االفتخفاؼ بأكامر ا ، كقريب مف ذلؾ
 .كبمحمد نبيان كرفكالن ، كباإلفبلـ دينان ، الر ا با ربان فتخفاؼ يناف  فيذا اال

ہ  ہ ۀ ۀ ڻ ڻ﴿ :محػػذران مػػف تػػرؾ الر ػػا بحاػػـ الرفػػكؿ  قػػاؿ ا 

 .[ْٔ]النفاذ: ﴾ہ ہ

                                                           

 (.ِٖٓ( انظر: الصاـر المفلكؿ على شاتـ الرفكؿ ، )صُ)

الرياض،  –ظر: القكؿ المفيد على اتاب التكحيد، محمد بف صالح بف محمد العثيميف، دار ابف الاكزم ( انِ)
 (ِٗٔ/ِىػ، )ُِْْالطبعة الثانية، 

 (.ُٗٗ-ُٔٗص)( انظر: المصدر الفابؽ، ّ)

 –علمية ( إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، ابف قيـ الاكزية، تحقيؽ: محمد عبد الفبلـ إبراىيـ، دار الاتب الْ)
 (.ُْ/ُ)ـ، ُُٗٗ -ىػ ُُُْبيركت، الطبعة األكلى، 
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بأف ترايـ طاعة ا ، إنما ىذا تعريض مف ا تعالى ذاره ليؤالذ المنافقيف"  الطبري:قال 
كلكال ذلؾ ، كغلبة الشقاذ علييـ نوخذالإنما ىك للفابؽ ليـ مف ، كطاعة رفكلو كالر ى بحامو

 .(ُ)"لاانكا ممف أذف لو ف  الر ى بحامو، كالمفارعة إلى طاعتو

 عمى قضاء ا.السخط  - ٕ

ـ الفاخط مف لى أف يفٍ  فقؿٌ ، كحامتو كعلمو، كق ائو كقدره، الفخط يفتح باب الشؾ ف  ا
ف ااف ال، كيتغلغؿ فيو، شؾ يداخؿ قلبو  لكاد، تبر نففو اختباران دقيقان اخلاف لك ، يشعر بو كا 

 يااداف يفترقاف فنف الر ا كاليقيف صاحباف ال، كتصديقو مدخكالن كر اه منقك ان ، إيمانو معلكالن 
 .(2)أحدىما قريف اآلخر ؛اما أف الفخط كالشؾ قريناف

ِمْن َسَعاَدِة اْبِن آَدَم ) :حيث قاؿ حديث النب  اما ف  ، فيو شقاكة الفاخطكالفخط 
َوِمْن ِشْقَوِة اْبِن آَدَم َتْرُكُو اْسِتَخارََة ، َوِمْن َسَعاَدِة اْبِن آَدَم ِرَضاُه ِبَما َقَضى اُ ، َخاَرُتُو اَ اْستِ 
، فالر ا بالق اذ مف أفباب الفعادة ؛) (3)َوِمْن ِشْقَوِة اْبِن آَدَم َسَخُطُو ِبَما َقَضى ا ، اِ 

 .قاكةكالفخط على الق اذ مف أفباب الش

كالفيما إذا ما ، فيناؾ يصطاده، لذلؾ ااف الفخط مدخبلن فيبلن للشيطاف ليظفر باإلنفاف
عند مكت  كليذا قاؿ النب  ، فننو ينكم كيقكؿ كيفعؿ ما ال ير   ا تعالى ؛افتحاـ فخطو

نا بفراقك يا ، ول نقول إل ما يرضى ربنا، والقمب يحزن، إن العين تدمع) :ابنو ابراىيـ إبراىيم وا 
 .(ْ) (لمحزونون

كالظف با ، كفكذ الحاؿ، الباؿ كاؼٌ ، كشتات القلب، كقد اعؿ ا فيو اليـ كالغـ كالحزف
 :قاؿ رفكؿ ا  :قاؿ اما ف  حديث أب  فعيد الخدرم، كقلة اليقيف، خبلؼ ما ىك أىلو

 .(ٓ) (ن اسِ َمْن َأْسَخَط الم َو ِبِرَضا الن اِس َوَكَمُو الم ُو ِإَلى ال...)

                                                           

 (.ُٔٓ/ٖ)( اام  البياف، ُ)

 (.ُِٖ/ِ)( انظر: مدارج الفالايف، ِ)

( كقاؿ: ىذا حديث صحيح اإلفناد ُٖٗٓ/حُٖٓ/صُ( أخراو الحااـ ف  المفتدرؾ على الصحيحيف، )جّ)
 .كلـ يخرااه

،)ج ًإنَّا ًبؾى  بىاب قىٍكًؿ النًَّب ّْ أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الانائز،  (ْ) كنيكفى  .(َُّّ/حِِٓ/صّلىمىٍحزي
اتاب البر كاإلحفاف، باب الصدؽ كاألمر بالمعركؼ كالني  عف المنار  أخراو ابف حباف ف  صحيحو، (ٓ)

(، قاؿ شعيب األرنؤكط: راالو ثقات رااؿ الشيخيف غير إبراىيـ بف يعقكب كىك ثقة، ِٕٕ/حُُٓ/صُ)ج
 .(ُُِّ/ حَُّ/ صٓاأللبان  ف  الفلفلة الصحيحة، )جكصححو 
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كما يصيبو ، أك ق ائو كرزقو، مف أمره كنييو، فيما لـ يرض بو الفاخط مخاصـ  ف
فقد ااف منياو عدـ ، كىذه المخاصمة ى  أصؿ منيج إبليس م  ربو، مف نكائب كمصائب

مفخ إلى الحقيقة الشيطانية فلك ر   لـ يي ، الر ا بأق يتو كأحاامو الدينية كالاكنية القدرية
 .(1)ليفيةاإلب

 فات. الحزن عمى ما - ٖ
بؿ نيى عنو ف  ، بالحزف لـ يأمر ا تعالى كال رفكلو الاريـ : "قاؿ ابف تيمية 

ف تعٌلؽ بأمر الديف  .(ِ)"فبل فائدة فيو، يدف  م رة كال، يالب منفعة ألنو ال، مكا   عديدة كا 
ھھھے ﴿ : قكؿ اا، كالني  عف الحزف إنما ااف مقركنان بما يكاب زكالو

قرف الني  عف ذلؾ بما يزيلو مف إخباره أنيـ ىـ ف، [ُّٗ]آؿ عمراف:﴾ ےۓۓ﮲﮳
ني  عف ففيو ، [َْ]التكبة: ﴾ۇۆۆۈۈ ﴿ :كقكلو ، األعلكف إف اانكا مؤمنيف

ذا حصؿ الخبر بما يكاب زكاؿ الحزف ، كى  معٌية ا معيماالحزف مقركف بما يكاب زكالو  كا 
 .زاؿفقد 

، ت أفبابويكاد إذا كاد بؿ قد ينيى عنو لئبلٌ ،   كاكد ىذا الحزفلاف الني  ال يعن
ف لـ ياف ، فالني  قد ياكف ني  تفلية كتعزية كتثبيت ؛كحينئذ فبل ي رنا اكنو معصية لك كاد كا 

 .(3)المني  عنو معصية
 النياحة. - ٗ

عبد قاؿ ابف .. ك .أحمد على تحريميا كأما الندب كالنياحة فنٌص "  :يقكؿ ابف القيـ 
 .(4)"أام  العلماذ على أف النياحة ال تاكز للرااؿ كال للنفاذ :البر

، عليو كالعكيؿ بالبااذ أك اإلفراط، رف  الصكت بالندب على الميت كالٌنكح أك النياحة ى 
ف لـ يقترف بندب كال نكح أك الدعاذ بالكيؿ كالثبكر أك فٌب ك رب الخدكد كشؽ الايكب ، كا 

: فقاؿ ؛ف  حديث عبد ا بف مفعكد   نيى عنو النب  مامؾ ك ذلكنح، الدىر عند المصيبة
 .(5) (َلْيَس ِمن ا َمْن َلَطَم اْلُخُدوَد َوَشق  اْلُجُيوَب َوَدَعا ِبَدْعَوى اْلَجاِىِمي ةِ )

ألٌف فييا تفٌخط على ق اذ  ؛كالنياحة مف الابائر لشدة ما كرد فييا مف التيديد كالكعيد
كم  ىذه المفافد ال ترد الق اذ كال ترف  ، تفكيت األارك حزاف األتيييج فييا مف  كلما، ا كقدره

                                                           

 (.ُِِ/ِ)( انظر: مدارج الفالايف، ُ)
 (.ُٔ/َُ)( مامكع الفتاكل، ِ)

 (.ْْٔ/ٖ)( انظر: منياج الفنة النبكية، ّ)

 .بتصرؼ (َُّص)( عدة الصابريف كذخيرة الشااريف، ْ)
 .(ُِْٗ/حُٖ/صِشؽ الايكب، )ج( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الانائز، باب ليس منا مف ٓ)
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، النائحةى بالعقكبة الشديدة يكـ القيامة فقد تكٌعد ا  ؛كذلؾ الو يناف  الصبر الكااب، المصيبة
ل ، أربع في أمتي من أمر الجاىمية) :قاؿ اما ف  حديث أب  مالؾ األشعرم أف النب  

 :وقال، والنياحة، والستسقاء بالنجوم، والطعن في األنساب، الفخر في األحساب :نيتركوني
 .(1) (ودرع من جرب، تقام يوم القيامة وعمييا سربال من قطران، النائحة إذا لم تتب قبل موتيا

أك دعا ، أك أكصى بو، إذا ر   بذلؾ كىك ف  حياتو، ناح عليوفنف الميت المي  كعليو
كااف مف عادة ، ألنو بفببو كمنفكب إليو ؛فنف لو نصيبو مف عذاب النياحة، عنو وى كلـ ينٍ ، إليو

 :كمنو قكؿ طىرىفة بف العبد، العرب الكصية بذلؾ

 (ِ) الجيَب يا ابنَة َمْعَبدِ  ي  .. وُشقٍّي عم.فإن ِمُت فاْنِعيِني بما أنا أْىُموُ 

ف  كرد  فيذان لكصيتو؛ فقدمف اإلفراط ف  البااذ كالندب على الميت تن  لذا حٌذر النب 
أما مف ، (ّ) (إن  اْلَميٍَّت َلُيَعذ ُب ِبُبَكاِء َأْىِمِو َعَمْيوِ ) :قاؿ أف رفكؿ ا  :عبد ا بف عمر حديث

ۋ ﴿لقكلو تعالى: ، فبل يعذب بباائيـ كنكحيـ، باى عليو أىلو كناحكا عليو مف غير كصية منو

 .[ُٖ]فاطر: ﴾ ۉ ۉ ۅ ۅ

ففييا ترؾ ، كترؾ ما أمر بو، تت مف فعؿ ما نيى ا عنو، عظيـكالنياحة  بلؿ 
 .(ْ) كترؾ إخبلص الديف ، كدعاذ غير ا، كقكؿ اليار، كفييا الازع، الصبر

، كدعكة الناس إليو مف النياحة، صناعة الطعاـ مف أىؿ الميت :بؿ قد عد أىؿ العلـ
 .(ٓ) كاالاتماع ليذا ف  حد ذاتو مف النياحة

ف د فننو ربما ااذىـ مف يح ر ميتيـ مف القرل كاألمااف ، زاا، ذلؾ عت الحااة إلىكا 
 .(ٔ) كيبيت عندىـ كال يمانيـ إال أف ي يفكه، البعيدة

أبا اما كردى أٌف ، كصحابتو الاراـ ممف يفعليا كلشدة قبح النياحة فقد تبٌرأ رفكؿ ا 
فصاحت ، ر امرأة مف أىلواٍ و ف  حً كرأف، فغش  عليو،   كاعان شديدان كاً  مكفى األشعرم 

                                                           

 .(ّْٗ/حِّٔ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب الانائز، باب التشديد ف  النياحة، )صُ)

ٍكزىن ، دار احياذ التراث العرب ، الطبعة األكلى، ِ)  -ىػ ُِّْ( شرح المعلقات الفب ، حفيف بف أحمد الزَّ
 (.ُُٕص)ـ، ََِِ

 .(ُِٖٔ/حٕٗ/صِز، باب زيارة القبكر، )ج( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الانائّ)
 (.َّٖ/ِٕ)انظر: مامكع الفتاكل،  (ْ)
 (.ُّٔ/ِْ)( انظر: مامكع الفتاكل، ٓ)

 (.ُٕٗٓ/ِ)دمشؽ، الطبعة الرابعة،  –( الفقو اإلفبلم  كأدلتو، د. كىبة الزحيل ، دار الفار ٔ)
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أنا برئ ممن برئ منو رسول ا ) :فلما أفاؽ قاؿ، فلـ يفتط  أف يرد علييا شيئان ، امرأة مف أىلو
 ِإن  َرُسوَل اِ ف  ِاِلَقة  .(ْ()ّ)َوالش اق ةِ  (ِ)َواْلَحاِلَقةِ ( ُ)َبِرَئ ِمَن الص 

، كىك مف أعظـ ما حـر ا كرفكلو، ةمف الازع كالنياحة للمصائب القديمالو كىذا 
 .(5) كينافيو، كيخالؼ الر ا بالق اذ

التفخط فبل تحـر كال تناف   ال على كاو النكح ك كأما الالمة اليفيرة إذا اانت صدقان 
، بعد كفاتو دخؿ على النب   أف أبا بار  حديث عائشة  على ذلؾ نٌص ك ، الر ا

 .(6) (َواَصِفي اهْ ، واَخِمياَلهْ ، َواَنِبي اهْ ) :صدغيو كقاؿ كك   يده على، فك   فمو بيف عينيو

 تمني الموت لضر نزل أو مصيبة. - ٘

أك حاؿى ألٌمت بو ، إذا كق  المفلـ ف  محنة أك بلٌية، عف تمن  المكت نيى النب  
 .كعدـ الصبر على الببلذ، ألف ف  ذلؾ عدـ الر ا بالق اذ ؛مصيبة

َل َيَتَمن َين  َأَحُدُكُم  ) :قاؿ أف رفكؿ ا  نس بف مالؾ الذم يركيو أفف  الحديث 
 وتوّفِني يَما َكاَنِت اْلَحَياُة َخْيًرا لِ  ياْلَمْوَت ِلُضرٍّ َنَزَل ِبِو َفِإْن َكاَن َل ُبد  ُمَتَمنًٍّيا َفْمَيُقِل الم ُيم  َأْحِينِ 

 .(7) (يِإَذا َكاَنِت اْلَوَفاُة َخْيرًا لِ 

يدؿ ، ألنو ذركة اإليماف ؛فنف ىذا حفف مطلكب، خبلؼ تمن  الشيادة ف  فبيؿ اكىذا ب
 .(8)على الصبر كالثبات كالر ا بما يصيبو ف  ذلؾ ًممَّا يقدره ا عليو 

 

                                                           

اِلَقِة:( ُ)  (.(ُْٓ/ُ)ند المصيبة.)انظر: فتح البارم، بالصاد كبالفيف لغتاف، كى  الت  ترف  صكتيا ع الص 
ى  الت  تحلؽ شعرىا عند المصيبة، كيماف أف يقاس علييا بالمقابؿ كىك مف يمتن  عف حلؽ  اْلَحاِلَقِة:( ِ)

 (.(َُُ/ِ)المعتاد عند المصيبة. ) المنياج شرح صحيح مفلـ بف الحااج، 
 (.(َُْ/ُ).) فتح البارم، ى  الت  تشؽ ثكبيا عند المصيبة الش اق ِة:( ّ)
ٍلًؽ ًعٍندى ْ) ا ييٍنيىى ًمفى اٍلحى ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الانائز، باب مى

 .(ُِٗٔ/حُٖ/صِاٍلميًصيبىًة،)ج
 (.ْٓٓ/ْ)( انظر: منياج الفنة النبكية، ٓ)

يد بف (، قاؿ شعيب األرنؤكط: إفناده حفف مف أاؿ يز ُِْٖٓ/حّْ/صِْ( أخراو أحمد ف  مفنده، )جٔ)
 بابنكس.

ر  نىزىؿى ًبًو، ٕ) ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب الذار كالدعاذ كالتكبة كاالفتغفار، باب اىرىاىىًة تىمىنّْى اٍلمىٍكًت ًل ي
 .(َِٖٔ/حَُٕٔ)ص

 (.ْٕص)الرياض،  –( الر ا بالق اذ، د. فالـ القرن ، اامعة الملؾ خالد ٖ)
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وددت أني أقاتل في ، والذي نفسي بيده ) :قاؿ أف رفكؿ ا ، عف أب  ىريرة ف
 .(1) (ُثم  أقتل، م  أحياثُ ، ُثم  أقتل، ُثم  أحيا، سبيل فأقتل

 :عػف يكفػؼ  اما ف  قػكؿ ا ، كاذلؾ طلب المكت على اإلفبلـ عند االحت ار
 الميــم فــي الرفيــق...) :عنػػد مكتػػو كقػػكؿ النبػػ  ، [َُُ]يكفػػؼ: ﴾ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ﴿

 .(2)(األعمى

يمكت على اإلفبلـ عند  اأف يدعك بأف، اما ياكز أف يطلب المكت ف  غير االحت ار
فرعكف أف يفتنيـ  لما أراد، عف الفحرة  ا اما أخبر، خشيةى أف يفتف ف  دينوأك ، أالو انتياذ

 .[ُِٔ]األعراؼ: ﴾  ڑ ک ک ژ ژ ڑ ﴿ :فقالكا ؛كتيددىـ بالقتؿ، عف دينيـ

وئ  ەئ ەئ ائ ائ ى ﴿ :إلى اذع النخلة، لما ااذىا المخاض كقالت مريـ 

ألنيػػػا لػػػـ تاػػػف ذات زكج كقػػػد  ؛بالفاحشػػػةلمػػػا علمػػػت مػػػف أف النػػػاس يقػػػذفكنيا ، [ِّ]مػػػريـ: ﴾وئ
ينػػػاف  الر ػػػا  فػػػبل، لػػػيس فيػػػو اػػػزع أك اعتػػػراض علػػػى المقػػػدر، فاػػػؿ ىػػػذا اػػػائز، حملػػػت ككلػػػدت

 .(ّ)بالق اذ

 عدم الرضا بالمقسوم من الرزق. -ٙ

لاف ىذا ال يعن  أف يتكااؿ العبد ف  طلب ، برزؽ عباده على األرض تاٌفؿ ا 
 .باب كالفع  ف  الافب الحبلؿبؿ عليو باألخذ باألف، الزرؽ

أك ، أك عيالو، كىذا عند احتياج العبد إلى النفقة على نففو، كمف الافب ما ياكف كاابان 
كىك كااب ، يشغلو ذلؾ عف ما ىك أف ؿ عند ا كال، كىك قادر على الافب، ونً يٍ ق اذ دى 

 .كتراو فيو معصية  ، باتفاؽ العلماذ

اما ، (4)كاإلنفاؽ ف  كاكه الخير، لنف  نففو، اتفبو العبدكىك ما ا، كمنو ما ىك مفتحب
َيْعَتِمُل : َأرََأْيَت ِإْن َلْم َيِجْد َقالَ  :ِقيلَ ، َعَمى ُكلٍّ ُمْسِمٍم َصَدَقةٌ ) :يقكؿ رفكؿ ا ، ف  الحديث

، ُيِعيُن َذا اْلَحاَجِة اْلَمْمُيوفَ  :َقالَ ، عْ ِقيَل َأرََأْيَت ِإْن َلْم َيْسَتطِ  :َقالَ ، ِبَيَدْيِو َفَيْنَفُع َنْفَسُو َوَيَتَصد قُ 

                                                           

ػػػػػػػيىادىةى،  ( أخراػػػػػػػو البخػػػػػػػارم فػػػػػػػ  صػػػػػػػحيحو، اتػػػػػػػاب التمنػػػػػػػ ،ُ) نَّػػػػػػػى الشَّ ػػػػػػػٍف تىمى مى نّْػػػػػػػ  كى ػػػػػػػاذى ًفػػػػػػػ  التَّمى ػػػػػػػا اى بػػػػػػػاب مى
 .(ِِٕٔ/حِٗ/صٗ)ج
 .(ّْْٕ/حَُ/صٔككفاتو، )ج ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب المغازم، باب مرض النب  ِ)

 (.ُْٓ/ْ)( انظر: تففير القرآف العظيـ، ّ)

 (.ّٔٓ/ٖ)انظر: مامكع الفتاكل،  (ْ)
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 :َقاَل َأرََأْيَت ِإْن َلْم َيْفَعْل َقالَ ، َيْأُمُر ِباْلَمْعُروِف َأِو اْلَخْيرِ  :ِقيَل َلُو َأرََأْيَت ِإْن َلْم َيْسَتِطْع َقالَ  :َقالَ 
 .(1) (ُيْمِسُك َعِن الش رٍّ َفِإن َيا َصَدَقةٌ 

 أك أشػػغؿ عػػف ذاػػر ا ، كىػػك مػػا ااتفػػب لغيػػر الحااػػة، مكـمػػا ىػػك مػػذ الافػػب كمػػف
 ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڍ ڇڇ ڇ چ چ ڇ ڃ ڃ چ چ﴿ :يدؿ على ذلؾ قكؿ ا ك ، كعبادتو

 .[ُُ]الامعة: ﴾ک  ڑ ڑ ژڈ ژ ڈ

َتِعَس َعْبُد الدٍّيَناِر َوالدٍّْرَىِم ): قاؿ النب  أف  كف  الحديث الذم يركيو أبك ىريرة 
ْن َلْم ُيْعَط َلْم َيْرَض َواْلَقِطيَفِة َوا   .(ِ) (ْلَخِميَصِة ِإْن ُأْعِطَي َرِضَي َواِ 

َأُعوُذ ِبَك ِمْن ِعْمٍم َل َيْنَفُع َوِمْن َقْمٍب َل  يالم ُيم  ِإنٍّ .. .) :ف  قكلو كقد تعكذ منو النب  
 .(ّ) (َيْخَشُع َوِمْن َنْفٍس َل َتْشَبُع َوِمْن َدْعَوٍة َل ُيْسَتَجاُب َلَيا

افتعاذة مف الحرص كالطم  كالشره كتعلؽ النفس  :فاالفتعاذة مف النفس الت  ال تشب 
 .(4)كىذا مناؼو للر ا بالق اذ كاعتراض على ما قفـ ا لو ف  الدنيا مف الرزؽ، باآلماؿ البعيدة

 الجزع واليمع. - ٚ

ألف ذلؾ يشبو  ر؛كاليل  مف املة األعماؿ الت  تناف  الر ا بالق اذ كالقد إظيار الازع
ااف لو ، حيف قٌدر القدر كأارل القلـ بما ىك اائف إلى يكـ القيامة كا ، التظلـ مف الظالـ

 .حامة ف  اؿ ما يصيب اإلنفاف مف أمكر ف  حياتو كىذا قمة العدؿ منو 

لـ ، ما أصابو مف مصيبة ف  النفس كالماؿ كالكلد كاألحباب كنحكىـ لعبد أفٌ لفنذا تبيف 
فةمف على ، كاقت تو حامتو، كنفذت بو مشيئتو، قد فبؽ بذلؾ علمو، إال بق اذ ا كقدره تارً 

، ف  الدنيا كاآلخرة، فلو الثكاب الازيؿ كاألار الاميؿ، أنيا مف عند ا فر   بذلؾ كفٌلـ بأمره
ياـ كالق، كيرزقو ا الثبات عند كركدىا، فيطمئف كال ينزعج عند المصائب ؛كييدم ا قلبو

                                                           

، اتػػػاب الزاػػػاة، بػػػاب بيػػػاف أٌف افػػػـ الصػػػدقة يقػػػ  علػػػى اػػػؿ نػػػكع مػػػف المعػػػركؼ، ( أخراػػػو مفػػػلـ فػػػ  صػػػحيحوُ)
 .(ََُٖ/حَّٗ)ص

(، ِٖٖٔ/حّْ/صْ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الاياد، باب الحرافة ف  الغزك ف  فبيؿ ا، )جِ)
قىٍكًؿ اً تىعىالىى اًؿ كى ا ييتَّقىى ًمٍف ًفٍتنىًة اٍلمى ُدُكْم فِْتناٌة[ :كف  اتاب الرقاؽ، بىابي مى أاْوَلا اُلُكْم وا َما أاْموا ، ]إِنَّ

 .(ّْٓٔ/حِٗ/صٖ)ج

ـٍ يىٍعمىٍؿ، ّ) ا لى ًمٍف شىرّْ مى ًذ ًمٍف شىرّْ مىا عىًمؿى كى ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب الذار كالدعاذ كالتكبة، باب التَّعىكُّ
 .(َُٖٕ/حََُٗ)ص

 .(ُْ/ُٕ)( انظر: المنياج شرح صحيح مفلـ بف الحااج، ْ)
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اما ، (1)فيحصؿ لو بذلؾ ثكاب عااؿ م  ما يٌدخره ا لو يكـ الازاذ مف الثكاب، بمكاب الصبر
 .[ُُ]التغابف: ﴾ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ٿٺ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ﴿ :ف  قكلو تعالى

 .(2)" فيرضى ويسمم، فيعمم أنيا من ا، ىو الرجل تصيبو المصيبة" :علقمة بف قيسقاؿ 

كيتكلد مف  عؼ ، ه شدة الطم  كالحرصيمدُّ ، القلبكخكؼ ،  عؼ النفسفالازع أما 
  :قاؿ تعالى، كيحـر ر كاف ا ف  اآلخرة، قلبويخرب ف، كصاحبو معاقب بو، اإليماف بالقدر

عف  كف  حديث أب  ىريرة ، (3)كاليل  أفحش الازع، [ِٕ]التكبة:﴾ ﮾﮿﯀﯁﴿
، الحرص :منيا فاليل  لو معافو ، (4)(ٌن َخاِلعٌ َشرُّ َما ِفي َرُجٍل ُشحٌّ َىاِلٌع َوُجبْ ) :أنو قاؿ النب  
كىذه ، كالعالة، ك يؽ القلب، يشب  كالذم ال، كاإلمفاؾ، هرى كالشٌ ، كالبخؿ، كال ار، كالشح

 .(5)المعان  اليا تناف  الر ا بالق اذ

اما ، فبل خير ف  العاز كال ف  الازع، إلى الر ا المؤدمالازع  د الصبر اما أف 
 ينتصركف كال لمكا أك رأكا مناران فبلحتى بعض المتدينيف إذا ظي ، ر مف الناسناده ف  حاؿ اثي

 .(6)كيازع مف ق اذ مقدكر، يعاز المؤمف عف مأمكر فبل، يصبركف بؿ يعازكف كيازعكف

اْلُمْؤِمُن اْلَقِوىُّ َخْيٌر َوَأَحبُّ ِإَلى ) :أنو قاؿ أب  ىريرة عف النب  كمصداؽ ذلؾ حديث 
ِعيِف َوفِ الم ِو ِمَن الْ  ْن ، ُكلٍّ َخْيرٌ  يُمْؤِمِن الض  اْحِرْص َعَمى َما َيْنَفُعَك َواْسَتِعْن ِبالم ِو َوَل َتْعِجْز َواِ 

َوَلِكْن ُقْل َقَدُر الم ِو َوَما َشاَء َفَعَل َفِإن  َلْو َتْفَتُح ، َفاَل َتُقْل َلْو َأنٍّى َفَعْمُت َكاَن َكَذا َوَكَذا شيءٌ َأَصاَبَك 
 .(7)(َمَل الش ْيَطانِ عَ 

التفخط باللفاف  ك، كالتشا ، كاليل ، فمف أراد بلكغ مقاـ الر ا فليحبس نففو عف الازع
، كىذا ىك ثبات القلب على األحااـ القدرية كالشرعية، ينبغ  فعلو كبالاكارح عما ال، عف الشاكل

                                                           

( تيفير الاريـ الرحمف ف  تففير ابلـ المناف، عبد الرحمف بف ناصر الفعدم، تحقيؽ: عبد الرحمف بف معبل ُ)
 (.ٕٖٔص)ـ، َََِ-ىػ َُِْاللكيحؽ، مؤففة الرفالة، الطبعة األكلى، 

 –ة نفخة كاي  عف األعمش، كاي  بف الاراح، تحقيؽ: عبد الرحمف عبد الابار الفريكائ ، الدار الفلفي( ِ)
 (.ٗٓص)، ػىَُْٔالاكيت، الطبعة الثانية، 

 (.ِّٕص)( مختار الصحاح، ّ)

(، قاؿ شعيب األرنؤكط: إفناده صحيح راالو ثقات ََُٖ/حّٖٓ/صُّ( أخراو أحمد ف  مفنده، )جْ)
 الصحيح، غير عبد العزيز بف مركاف.

 (.ُْص)( انظر: الر ا بالق اذ، ٓ)
 (.ّٖ-ّٕ/ُٔ)( انظر: مامكع الفتاكل، ٔ)
تىٍفًكيًض إ) تىٍرًؾ اٍلعىٍاًز كىااًلٍفًتعىانىًة ًباللًَّو كى قىاًديًر ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب القدر، باب ًف  األىٍمًر ًباٍلقيكًَّة كى ٍلمى

 .(ِْٔٔ/حًَُٗٔللًَّو )ص
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فمف لـ يتأثر بيا لغلظة قلبو ، كليس ىذا معناه أف يقفك قلبو كيمنعو مف االنفعاؿ كالتأثر بالنكازؿ
 .(1)كقفاكتو ال لصبره كاحتمالو فليس مف الرا يف بالق اذ كالقدر

التي ىي مفرق طرق ، وبيذا التفصيل يتبين الصواب ويزول المبس في ىذه المسألة العظيمة
 .بين الناس

 .مذاىب المخالفين في الرضا بالقضاء والقدر :المطمب الثاني
قد ااذ مف التفكية بيف  ،م كق  بو المخالفكف مف المعتزلة كاألشاعرةالذ  بلؿإف منشأ ال

كالمتأمؿ لتأكيبلت المتالميف ، كبيف المحبة كالر ى مف اية أخرل، المشيئة كاإلرادة مف اية
كىذا ما أدل إلى التأكيبلت الفافدة  ؛ياد أنيـ لـ يفرقكا بيف أنكاع اإلرادة الكاردة ف  النصكص

 .للصفات اإلليية

 وًل: مذىب المعتزلة في الرضا بالقضاء والقدر.أ

كيقكلكف إف ، فننيـ يثبتكف اإلرادة الشرعية ؛باإلرادة حيف يؤٌكؿ المعتزلة صفة الر ا  
كبالتال  في  ليفت مقدرة كال مق ية كخاراة عف ، المعاص  ليفت محبكبة  كال مر ية لو

 .(ِ)مشيئتو كخلقو 

: ر فصبلن اامبلن ف  اتابو شرح األصكؿ الخمفة تحت عنكافكقد أفرد القا   عبد الابا
" المعاص  اليا ماركىة عنده كلف  :قاؿ فيو ؛فصؿ ف  أنو ال ياكز أف ياكف مريدان للمعاص  ""

كأحد ما يدؿ على أنو ، كال ياكف اارىان ليا إال كىك غير مريد ليا، تاكف اذلؾ إال كىك ااره ليا
رادة القبيح قبيحة، لكاب أف ياكف فاعبلن إلرادة القبيحتعالى لك ااف مريدان للقبيح  كا تعالى ال ، كا 

يفعؿ القبيح ألنو عاًلـه بقبحو كمفتغفو عنو " 
(ّ). 

" كأحد ما  :فقاؿ ؛عف صفات النقص بكاكب تنزييو  ؛كعٌلؿ نفيو إلرادة ا للمعاص 
عالى لك ااف مريدان ليا لكاب ىك أنو ت، يدؿ على أنو تعالى ال ياكز أف ياكف مريدان للمعاص 

كبيذه الطريقة ، كذلؾ ال ياكز على ا تعالى، أف ياكف حاصبلن على صفةو مف صفات النقص
 ..(ْ)نفينا الايؿ عف ا تعالى" 

                                                           

 ـ،ََِٓ - ػىػػػػُِْٔالقػػػػاىرة،  –( انظػػػػر: الػػػػركح، ابػػػػف قػػػػيـ الاكزيػػػػة، تحقيػػػػؽ: د. محمػػػػد تػػػػامر، دار الفاػػػػرُ)
 (.ُِْص)

 (.ُُٗص)( انظر: شرح العقيدة الطحاكية، ِ)
( شرح األصكؿ الخمفة، القا   عبد الابار، تعليؽ اإلماـ أحمد بف الحفيف بف أب  ىاشـ، حققو: د.عبد ّ)

 (.ُْٔص)ـ، ُٔٗٗ-ػىُُْٔالقاىرة، الطبعة الثالثة،  –الاريـ عثماف، ماتبة كىبة 

 (.ُّْص)( المصدر الفابؽ، ْ)
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بقكليا أف ا يحب كير ى اإليماف، كياره الافر  فبؽ ماكالمعتزلة تحتج ف  إثبات 
فر، كىذا يلـز أال تاكف المعاص  مقدرة كال مق ية ؛ كالففكؽ كالعصياف كال ير ى لعباده الا

في  خاراة عف مشيئتو كقدرتو، كبما أنيـ مأمكركف بالر ا بالق اذ كمأمكركف اذلؾ بفخط 
 كبغض ىذه المعاص  كاألفعاؿ؛ فنف ىذه المعاص  ياب أف تاكف خاراة عف ق اذ ا كقدره.

كحصر ، لة حيف ففرت الر ا بياكعلى ىذا يتبيف معنى اإلرادة الت  تقصدىا المعتز 
اأف ياكف ف  ملؾ ا ماال يريد ، اإلرادة على أنيا اإلرادة الشرعية يلـز منو لكاـز فافدة

بؿ أاثر أفعاؿ العباد على ىذا كاقعة ، كىك ال يحبيا كال يريدىا، الكاقعة مف العباداالمعاص  
 ؛كىذا القكؿ معلكـ بطبلنو، لى خلقوطعف ف  ربكبية ا كفيادتو ع كف  ىذا بغير إرادة ا 

 .(ُ)ال يعزب عنو مثقاؿ ذرة ف  الفماكات كاألرض  فا 

 .مذىب األشاعرة في الرضا بالقضاء والقدر :ثانياً 

 ماكىذا ما يت ح لنا مف خبلؿ ، فناد أنيـ يثبتكف اإلرادة الاكنية ؛أما إذا انتقلنا لؤلشاعرة
نعتقد أف مشيئة ا تعالى كمحبتو كر اه كرحمتو كاراىيتو ك ن : "القا   أبك بار الباقبل قالو

 (ِ) ."كغ بو كفخطو ككاليتو كعداكتو اليا راا  إلى إرادتو

أنو ال فرؽ بيف اإلرادة، كالمشيئة،  كاعلـ: " رادة كالمشيئة اإلبيف ثـ يقكؿ ف  الفرؽ 
 (ّ)". كاالختيار، كالر ى، كالمحبة على ما قدمنا 

الؽ اؿ ش ذ كربو خأنو قد ثبت بالاتاب كالفنة كاإلاماع أف ا فاألشاعرة يقكلكف 
كما شاذ ااف كمالـ يشأ لـ ياف، كلٌما ثبت عندىـ أف المشيئة كالمحبة كالر ى اليا كملياو، 

 (ْ)بمعنى كاحد، قالكا: فالمعاص  كالافر اليا محبكبة  ؛ ألف ا شاذىا كخلقيا. 

كيلزميـ على ىذا ، ماركه لو  غيراؿ ما أراده ا  اعلكاكيلزميـ مف قكليـ ىذا أنيـ 
 .كىذا باطؿ مخالؼ لنص القرآف أف ا ال ياره الافر كالففؽ

" كأفاس  :قال اإلمام أحمد بن الحسين بن أبي ىاشم في حاشية شرح األصول الخمسة
القبائح كالظلـ  المشالة أف المعتزلة ينظركف إلى األمر مف ناحية تنزيو ا عف اؿ قبيح كيقيفكف

                                                           

 –اإلبانة عف أصكؿ الديانة، أبك الحفف األشعرم، تحقيؽ: د. فكقية حفيف محمكد، دار األنصار  انظر: (ُ)
 (.ُٔٔص)، ػىُّٕٗالقاىرة، الطبعة األكلى، 

 (.ٔ، )صـَََِ بعة، طالقاىرة - لباقبلن ، الماتبة األزىرية للتراثا لقا   أب  بار، ااإلنصاؼ  (ِ)
 (ُٔالمصدر الفابؽ ، )ص( ّ)

 (.ُٓ/ُ( ، منياج الفنة )َِْ/ٖمامكع الفتاكل )انظر:  (ْ)
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بينما ينظر األشاعرة إلى تعظيـ ا كعدـ اإلقرار بأف ياكف ف  ، بما نعلمو ف  حياتنا كمعامبلتنا
 .(ُ)ألف ذلؾ انتقاص مف إرادتو كقدرتو" ؛ملاو ماال يريد

كلعؿ ىذا يت ح مف المناقشة الت  أكردىا الفبا  ف  طبقاتو بيف أب  إفحاؽ 
، " فبحاف مف تنزه عف الفحشاذ :حيث قاؿ القا  ،   عبد الاباركبيف القا . (ِ)االففرايين 

(ّ)فأااب االففرايين : فبحاف مف ال يق  ف  ملاو إال ما يشاذ"
. 

إما إخراج بعض المقدكرات أف كىاذا انتيى األمر بياتيف الطائفتيف إلى قكليف باطليف : 
ما بالقك  ؿ بأف ا يحب الافر كالمعاص  اما تاكف مقدرة كمرادة  تعالى اما فعلت المعتزلة، كا 

 فعؿ األشاعرة الذيف خالفكا نصكص الاتاب كالفنة .

 .الفرق بين الرضا وبين اإلرادة الشرعية و اإلرادة الكونية :ثالثاً 

البد مف التفريؽ بيف معنى اإلرادة الاكنية كاإلرادة الشرعية  ؛حتى يزكؿ الٌلبس كاإلبياـ
 :على النحك التال 

 لكونية القدرية.اإلرادة ا -ٔ

رادتو الاكنية كى  اإلرادة ، ى  مشيئتو لما خلقو كامي  المخلكقات داخلة ف  مشيئتو كا 
الاكنية  كىذه اإلرادة، ما شاذ ا ااف كما لـ يشأ لـ ياف :المفتلزمة لكقكع المراد الت  يقاؿ فييا

خؿ فييا الافر كاإليماف بؿ يد، كال مبلزمة بينيا كبيف المحبة كالر ا، يلـز فييا كقكع المراد
كالمحبكب المر   لو كالماركه المبغض اؿ ذلؾ بمشيئتو كقدره كخلقو ، كالفيئات كالطاعات

قكلو تعالى:  كمايدؿ علييا مف القرآف، كال فبيؿ إلى مخالفتيا كال يخرج عنيا مثقاؿ ذرة، كتاكينو

                                                           

 .(ُّْص)شرح األصكؿ الخمفة،  (ُ)

: ىك إبراىيـ بف محمد بف إبراىيـ بف ميراف، عالـ بالفقو كاألصكؿ، ااف يلقب براف أبو اسحاق اإلسفراييني (ِ)
لى نيفابكر كبنيت لو الديف، كىك أكؿ مف لقب مف الفقياذ، نشأ ف  أففراييف )بيف نيفابكر كارااف( ثـ خرج إ

فييا مدرفة عظيمة فدٌرس فييا، كرحؿ إلى خرافاف كبعض أنحاذ العراؽ، فاشتير، لو اتاب )الاام ( ف  أصكؿ 
الديف، ك )رفالة( ف  أصكؿ الفقو، كااف ثقة ف  ركاية الحديث، كلو مناظرات م  المعتزلة، مات ف  نيفابكر 

 .((ُٔ/ُ)ال ، ، كدفف ف  أففراييف )األعبلـ للزر ػىُْٖفنة 

 -( طبقات الشافعية الابرل، تاج الديف عبد الكىاب بف تق  الديف الفبا ، تحقيؽ: د. محمكد محمد الطناح  ّ)
 (.ُِٔ/ْ)ىػ، ُُّْد. عبد الفتاح محمد الحلك، ىار للطباعة كالنشر كالتكزي ، الطبعة الثانية، 
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: ﴾ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ  ڀ ڀ پٻ ٻ ٻ پ پ پ ٱ ٻ﴿  [ُِٓ]األنعـا
 .(1) المشيئةفي  بمعنى 

 اإلرادة الشرعية الدينية. -ٕ
كىذه مختصة ، كدينان  المتناكلة لما أمر بو كاعلو شرعان ، ك ى  المت منة لمحبتو كر اه

الشرعية يلـز أف ياكف المراد فييا محبكبان  كال يلـز  كىذه اإلرادة، باإليماف كالعمؿ الصالح
 .[ِٕ: ]النفاذ﴾ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ اقكؿ ا تعالى: ﴿، (ِ)كقكعو

 ؛تاتم  ىاتاف اإلرادتاف ف  إيماف المؤمف :يقكؿ العلماذ"  :يقول عبد الغني المقدسي
فااتمعت ف  حقو ، كأراد منو ذلؾ شرعان كدينان ، أراد منو اكنان كقدران أف ياكف مطيعان ألفَّ ا 
 .اإلرادتاف

كلـ ، الافر اكنان كقدران  أراد منوكتنفرد اإلرادة الاكنية القدرية ف  افر الاافر؛ ألفَّ ا 
كتنفرد اإلرادة الشرعية الدينية ف  مثؿ ، ﴾ڇڍڍڌ﴿ :قاؿ تعالى، يرده منو شرعان كدينان 

أراد منو شرعان كدينان أف ياكف  إيماف الاافر الذم ق ى ا أف يمكت على الافر؛ ألفَّ ا 
 ان كاكنان لااف.لانو لـ يرده منو قدران كاكنان؛ ألنَّو لك أراده منو قدر ، مؤمنان 

فلـ ، كترتف  اإلرادتاف ف  افر المؤمف الذم ق ى ا أف يبقى على اإليماف كيمكت عليو
 .(3)"  كال اكنان كقدران ، يرد ا منو الافر ال شرعان كدينان 

 بيف اإلرادة الشرعية الدينية كاإلرادة الاكنية القدرية عمكـ كخصكص مطلؽكبيذا يعلـ أنو 
  .(4) كتنفرد اإلرادة الاكنية القدرية ف  حؽ العاص ، لمخلص المطي ياتمعاف ف  حؽ ا

  كقد اتفؽ أىؿ الفنة على أف ا يأمر بما يحبو كير اه : يقول ابن أبي العز الحنفي " ،
ف ااف ال يريده كال يشاؤه ف ااف ، كينيى عما يفخطو كيارىو كيبغ و كيغ ب على فاعلو، كا  كا 

 .(5)"  عندىـ كير ى ماال يريده كياره كيفخط لما أرادهفقد يحبو ، قد شاذه كأراده

                                                           

معارج القبكؿ بشرح فلـ الكصكؿ  (،ٕٓ-ٔٓ)ص (، شرح العقيدة الطحاكية،ُٖٖ/ٖ( انظر: مامكع الفتاكل )ُ)
 (.ُٔٓ/ُ(، لكام  األنكار البيية، )َُٓ(، تذارة المؤتف  )صَِّ/ُ) إلى علـ األصكؿ

 انظر: المصادر الفابقة نففيا. (ِ)

 .(ُّٓ/ُِٓ)( تذارة المؤتف ، ّ)

اب بف فليماف التميم ، ( انظر: فتح المايد شرح اتاب التكحيد، عبد الرحمف بف حفف بف محمد بف عبد الكىْ)
 (.ُٓص)ـ، ُٕٓٗ -ػىُّٕٕالقاىرة، الطبعة الفابعة،  –تحقيؽ: محمد حامد الفق ، مطبعة الفنة المحمدية 

، حاشية الدرة الم ية ف  عقد الفرقة المر ية، عبد الرحمف بف محمد (ّٔٗص)شرح العقيدة الطحاكية،  (ٓ)
 (.ِٓص)بف قافـ العاصم  الحنبل  النادم، 
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كينبغ  أف ييعلـ أف األمر ينقفـ إلى قفميف اما ى  اإلرادة، فيناؾ األمر الاكن  كىك 
يتعلؽ بما يحب ا كياره، كىك بمعنى المشيئة الاكنية، كاألمر الدين  كىك يتعلؽ باإلرادة الدينية، 

 يق  إال إذا شاذ ا، أم شاذ المشيئة كاألمر الاكن .كيتعلؽ فقط بما يحبو ا كال 

  ؟فكيف لنا أن نكره قضاَءه ونبغضو، إذا كانت المعاصي بقضاء ا :فإن قيل 

آية كال حديث يأمر  كال ف  فنة رفكلو ، ال يكاد ف  اتاب ا"  : يقكؿ ابف تيمية
ياب أف يعتنى  فيذا أصؿ، فيئيا ك ر مف أفعاؿ العباد حفنيامقدٌ مق ٌ  العباد بأف ير كا باؿ 

 .(1)" فليس ألحد أف يفخط ما أمر ا بو، كلاف على الناس أف ير كا بما أمر ا بو، بو

كدكر ىذا التفريؽ ف  فيـ النصكص ، كىنا يظير لنا اليان أىمية التفريؽ بيف أنكاع اإلرادة
كالشؾ ، خلطكا بيف معان  اإلرادة كيبيف الخطأ الذم كق  فيو المتالمكف حيف، ما يزيؿ االلتباس

فبينما ااف ياب الراكع إلى القرآف ، أف ىذا الذم كصلكا إليو ىك نتياة حتمية للمنيج الخاطئ
 .(2)ففاتيـ الصكاب، راعكا إلى عقكليـ فقط، الاريـ كالفنة النبكية ليتحقؽ ليـ الفيـ

                                                           

 (.َُٗ/ٖ)مكع الفتاكل، ( ماُ)

غزة، الطبعة  –( انظر: الق اذ كالقدر كعبلقتيما بأفعاؿ العباد، د. اابر الفميرم، مطبعة دار المنارة ِ)
 (.ِٖٔص)ـ، ََِٔ – ػىُِْٕاألكلى، 



 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

ىالمبحثىالثالث
ىالرضاىورالقتهىبمدائلىالوالءىوالبراء

 

 :وفيو مطمبان

 الرضا وعالقتو بمسائل الولء :المطمب األول. 

 الرضا وعالقتو بمسائل البراء :المطمب الثاني. 
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 .الرضا وعالقتو بمسائل الولء والبراء: المبحث الثالث
 :تمييد

، ال إلو إال ا محمد رفكؿ ا :األصكؿ ف  ديف اإلفبلـ ىك المة التكحيد إف أصؿ
كك عت ، ألاليا نصبت المكازيف"  :الطيبة الت  يقكؿ فييا اإلماـ ابف القيـ ىذه الالمة 

، ركاألبرار كالفاا، كبيا انقفمت الخليقة إلى المؤمنيف كالافار، كقاـ فكؽ الانة كالنار، الدكاكيف
كى  حؽ ، كألاليا اردت فيكؼ الاياد، ، عنيا كعف حقكقيا الفؤاؿ كالحفابك ، كأففت الملة
 .(ُ)"  مي  العبادا على ا

ال ييناؿ إال بتكحيد ، كالناظر المتأمؿ يرل أف تحقيؽ معنى ىذه الالمة بالمعنى الحقيق 
ما كمعرفة ، كالعطاذ  كالمن  ، كأف ياكف الحب ف  ا كالبغض ف  ا، إليان كمعبكدان  ا 

، كاالنقياد لو محبة كخ كعان ، كاإلقرار بو نطقان ، كالتصديؽ بو عقدان ، علمان  ااذ بو الرفكؿ 
 .االلتفات إلى فكل ا كرفكلو  كعدـ، بالشريعة الت  ااذ بيا ظاىران كباطنان كالعمؿ 

كمف ىنا فقد ااذ ف  الحديث ، طاعة كتقربان ، ربكبية كألكىية، كالر ا يشمؿ التكحيد الو
مان من رضي با ذاق طعم اإلي)يقكؿ:  أنو فم  رفكؿ ا   عف العباس بف عبد المطلبف

 .(ِ)(وبمحمد رسولً ، وباإلسالم ديناً ، رباً 

، قد غابت عف حس الناس اليـك إال مف رحـ ا، ىذه الالمة باؿ مفاىيميا كمقت ياتيا
 . كالبراذ مفيـك الكالذ :كمف ىذه المفاىيـ األفافية الت  ترتبط بيذه الالمة

تختص بالر ا عف المؤمنيف ، فةكف  باب الكالذ كالبراذ نتناكؿ ق ية ىامةن كحفا
 .ثـ الر ا عف الافر كالافار كحاـ ذلؾ ف  العقيدة اإلفبلمية، كمكاالتيـ كحاـ ذلؾ

 

 

                                                           

 –بيركت، ماتبة المنار اإلفبلمية  -( زاد المعاد ف  ىدم خير العباد، ابف قيـ الاكزية، مؤففة الرفالة ُ)
 (.ّٔ/ُ)ـ، ُْٗٗ -ىػ ُُْٓت، الطبعة الفابعة كالعشركف، الاكي

بِّا، )صِ) اًف مىٍف رىً ىى ًباللًَّو رى ـى اإًليمى  .(ّْ/حْٖ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب اإليماف، باب ذىاؽى طىٍع
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 .الرضا وعالقتو بمسائل الولء :المطمب األول
خكانو ف  الديف، البد مف تحقؽ الر ا عف المؤمنيف ، لياتمؿ كالذ المفلـ لماتمعو كا 

، مفائؿ عقدية اٌمة، كيتعلؽ بالر ا كالترٌ   بيف المفلميف، نيـكتزداد كشائج الصلة كالمحبة بي
 :نكًرد منيا ما يل 

 مفيوم الولء . :أولً 

 الولء لغة: . أ

كقيؿ: الكالذ كالكالية بالفتح:  ، القرب كالدنككمعناه بفاكف البلـ   لٍ مف كى مصدر الكالذ: 
ًديؽ كالنًَّصير، النصرة : الصَّ ل ُّ ييقىاؿي ًمٍنوي  كالميكاالةي: ً دٌ ، كالكى ، كى : ً دُّ اٍلعىديكّْ ل ُّ الميعاداة، كالكى
ه  (ُ).تىكىالَّ

 الولء: اصطالحًا: . ب

ى  النصرة كالمحبة كاإلاراـ كاالحتراـ كالاكف م  المحبكبيف ظاىران، ك الكالية  ذ مفالالك 
ظيار الكد ليـ، باألقكاؿ كاألفعاؿ كالنكايا مفلميففمكاالة ال  (ِ).تعن  التقرب إلييـ كا 

 .الرضا بين المسممينثانيًا : 

 ، ىما :المفلمكف ف  الر ا كالترٌ   على صنفيف

 الرضا عن المسممين عامة.  -ٔ

ممف آمنكا با ، كأىؿ اإليماف، كىـ اماعة المفلميف، كىؤالذ يير ى عنيـ املة كاحدة
ا نيى عنو ا كانتيكا عم، كأطاعكا ا كرفكلو، ككقفكا عند حدكده، كلـ يشراكا بو شيئان ، كحده

 .كرفكلو 

ألنيـ حققكا التكحيد  ؛كمكاالتيـ، تاب محبتيـ كالر ا عنيـ، مفلميفكىذا الصنؼ مف ال
ىـ عليو كىك ديف اإلفبلـ بالديف الذم فننما نر ى ، كنحف عندما نر ى عنيـ، الحٌؽ  

 .[ّ]المائدة: ﴾ ڎڌ ڌ ڍ ڍ ﴿ :قاؿ تعالى، ارت اه ا تعالى لعبادهالذم 

                                                           

 (.ُُْ/ُٓلفاف العرب )( ، ّْٓ/ُمختار الصحاح ، ) انظر: (ُ)
، الكالذ كالبراذ ف  (َُُص)االفاندرية،  –ار عمر بف الخطاب انظر: اإليماف، د. محمد نعيـ يافيف، د (ِ)

الرياض، الطبعة األكلى،  -اإلفبلـ، محمد القحطان ، تقديـ: ف يلة الشيخ عبد الرزاؽ عفيف ، دار طيبة
 .(َٗص)
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فبل ، أف يحب المفلـ دينو كيحب المفلميف كير ى عنيـ، ترتب على الر ا باإلفبلـكي
ألف المحبة يترتب  ؛دينو فمف أحب ا أحبَّ ، كمحبة أىلو، إفبلـ إال بمحبة التكحيد كالعمؿ بو

 .(ُ) الت  منيا المحبة  كف  اك ، مف شركط التكحيدعلييا تنفيذ ما تقت يو المة اإلخبلص 

بشرط أف ياكف ، اانت رابطة الديف كاإليماف بيف المفلميف أقكل مف رابطة الدـلذلؾ 
ِإن  .. .) :فقاؿ عند النب   قاؿ: انا الكفان ، عف البراذ بف عازبف، الحب بيف المفلميف ف  ا

يَماِن َأْن ُتِحب  ِفي الم وِ   .(ِ)(َوتُْبِغَض ِفي الم وِ ، َأْوَثَق ُعَرى اإلِْ

كتصػبيره عػف ، كتأييده ف  اؿ خير، الر ا عف فعلو الصالح، المفلـ للمفلـكيلحؽ بحٌب 
ارامػػو، اػػؿ شػػرٌ  مادحػػان المػػؤمنيف الػػذيف  كفػػ  ىػػذا يقػػكؿ ، كاػػذلؾ احترامػػو كعػػدـ االفػػتيزاذ بػػو كا 

 ﴾ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ﴿ :مختصػػان إيػػاىـ بمحبتػػو، يكالػػكف إخػػكانيـ المػػؤمنيف
فيقػكؿ تعػالى آمػران ، كالعدؿ معو حاؿ الر ػا كالفػخط، طواما يلحؽ بو نصحو عند غل، [ْٓ]المائدة:

 ﮲ ۓ ۓے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ﴿ :إيػػػػػاىـ بػػػػػالتقكل فػػػػػ  الحاػػػػػـ

لاػػف ينبغػػ  أف ييتنىٌبػػو إلػػى أف الر ػػا ، [ٖ]المائػػدة: ﴾﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳
عػػف المػػؤمنيف ال يعنػػ  عػػدـ إناػػار المناػػر فػػ  حػػاؿ كاػػكده فػػ  الماتمػػ  المفػػلـ أك شػػيكعو بػػيف 

، فنف فعؿ فبل يير ى ىذا العصياف منو، فاؿ إنفاف معرضه الرتااب الذنكب كالخطايا، المفلميف
 .كىذا ما فننتقؿ للحديث عنو

 لرضا عن أىل المعاصي من المسممين من جية والسخط عمييم من جية أخرى.ا -ٕ

فيير ى عنيـ لما ، كييفخط عنيـ مف اية أخرل، يير ى عنيـ مف اية كأىؿ المعاص 
 .كييفخط عنيـ لما عندىـ مف اإلقامة على المعاص  كارتااب الذنكب، ففييـ مف اإليما

 الراؿ ف  ياتم  أف عندنا يتنافى " ال : –ابف تيمية  –كف  ىذا يقكؿ شيخ اإلفبلـ 
 أي ان  كيشتـ يلعف كأف، لو كيدعى عليو يصلى أف يتنافى ال اذلؾ ؛كالعقاب كالثكاب كالذـ الحمد

ف - الملة أىؿ ففاؽ أف على متفقكف نةالف أىؿ فنف، كاييف باعتبار  افتحقكا أك النار دخلكا كا 
 .(ّ)كالعقاب "  الثكاب فييـ فياتم ، الانة يدخلكا أف بد ال فننيـ -دخكليا

                                                           

( انظر: الدرر الفنية ف  األاكبة النادية، لعلماذ ناد األعبلـ، تحقيؽ: عبد الرحمف بف محمد بف قافـ، ُ)
 (.َِٖ/ِ)ـ، ُٔٗٗ-ىػُُْٕالطبعة الفادفة، 

( بنحكه، كالبييق  َُّّٖ/حُّٔ/صُٓ( أخراو ابف أب  شيبة ف  مصنفو، اتاب اإليماف كالرؤيا، باب، )جِ)
(، قاؿ األلبان  ف  الفلفلة الصحيحة: " فالحديث بمامكع طرقو يرتق  ُْ/حَُْ/صُف  شعب اإليماف )ج
 (.َّٔ/صْإلى دراة الحفف"، )ج

 (.ْٖٔ/ْ)مامكع الفتاكل، ( ّ)



 

129 

 

 االرتقادىبمدائلىورالقتهىالطبادىرضا:ىالثانيىالفصل

، ألٌف اإلقرار بيا كالر ا عنيا بمثابة ارتاابيا ؛فبل ياكز أف ييفات عف إناار المعصية
 ؛فقيؿ لو: إف فييـ صائمان ، لخمر فأمر بالدىـا قكـ يشربكف ف  لعمر بف عبد العزيز ري  فقد

ـ قكؿ ا، بو ذكافقاؿ: ابد             ﴿ :تعالى أما فمعت

 .(ُ) [َُْ]النفاذ: ﴾ۋ  ٴۇ ۈ ۈۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  

ألف الكفو معيـ مف غير إاراه كال إناار قرينة دالة على  ؛المنار افاعلو فاعؿ حا ر
 .(ِ) بوفعكقب بمثؿ ما عكقبكا  ،كفعليـ الر ى بحاليـ

، كتعاكنان علييا، بالمعصية ان ر ألف فيو  ؛إيكاذ أىؿ المعاص كقد نيى ا كرفكلو عف 
 .[ِ]المائدة: ﴾ ېئېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئۇئ وئ وئ ەئ ﴿ :يقكؿ كا 

 :فأتاه راؿ فقاؿ،  انت عند عل  بف أب  طالب :عامر بف كاثلة قاؿ كعف أب  الطفيؿ
، إلٌ  شيئان ياتمو الناس يفرٌ  ما ااف النب   :كقاؿ، فغ ب :إليؾ ؟ قاؿ رُّ فً يي  ااف النب   ما

َلَعَن الم ُو َمْن َلَعَن ) :قاؿ، فقاؿ ما ىف يا أمير المؤمنيف ؟ :قاؿ، غير أنو قد حدثن  بالمات أرب 
َوَلَعَن الم ُو َمْن َغي َر َمَناَر ، (ّ)ى ُمْحِدثًاَوَلَعَن الم ُو َمْن آوَ ، َلَعَن الم ُو َمْن َذَبَح ِلَغْيِر الم وِ ، َواِلَدْيوِ 
 .(ٓ)((ْ)اأْلَْرضِ 

كحاؿ بينو كبيف أف يقتص منو فقد ر   ، فمف نصر اانيان كآكاه كأااره مف خصمو
كذلؾ يفتلـز عدـ ، ؛ ألنو مأمكر باإلنااركخالؼ بذلؾ أمر ا تعالى كأمر رفكلو ، بفعلو

 .اإليكاذ أك الر ا بالمنار

                                                           

 (.ُِِ/ُِ)، مامكع الفتاكل( ُ)

ف ااف  ( افتدالؿ عمر بف عبد العزيز باآلية فيو دليؿ على اكازِ) االفتدالؿ باألعلى على األدنى ؛ فاآلية كا 
ف ياكز االفتدالؿ بيا على العاص  الذم يياالس العصاة كىـ يقترفكف المعاص  م ييراد منيا الافر األابر إال أنو

 إناار كال قياـ، كليذا يؤاخذ الفاعؿ كالرا   بعقكبة المعاص  حتى ييلاكا اميعان. غير
اذى ببدعة ًف  الٌديف أىك بدؿ فنة ثالًَّذم أحدى ىك  المحِدث: (ّ) ، أىك أعىاف ظىاًلمان  يىٍعًن  مف ظلـ، كقيؿ:  أىك اى

 (.ِّّ/َُ)انظر: عمدة القارم، 
ٌد بىيف المنار: (ْ)  (ُٔٔ/ُٓ. )تيذيب اللغة،  األرى يف العىلىـ كالحى

لىٍعػػػػػػًف فىاًعًلػػػػػػًو، ٓ) ( أخراػػػػػػو مفػػػػػػلـ فػػػػػػ  صػػػػػػحيحو، اتػػػػػػاب األ ػػػػػػاح ، بػػػػػػاب تىٍحػػػػػػًريـً الػػػػػػذٍَّبًح ًلغىٍيػػػػػػًر اللَّػػػػػػًو تىعىػػػػػػالىى كى
 .(ُٖٕٗ/حَِٖ)ص
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ِإن ُو َسَتُكوُن ُأَمرَاُء َتْعِرُفوَن َوتُْنِكُروَن ، َفَمْن َأْنَكَر، َفَقْد ) :قاؿ أف رفكؿ ا  ف أـ فلمة عك 
َل: " َل، َبِرَئ، َوَمْن َكرَِه، َفَقْد َسِمَم، َوَلِكْن َمْن َرِضَي َوتَاَبَع " َقاُلوا: َيا َرُسوَل اِ، َأَفاَل ُنَقاِتُمُيْم؟ َقا

 .(ٔ) (ْواَما َصم  

 .دليؿ على كاكب ترؾ اإليكاذ أك الر ا بالمعصية، "كلاف مف ر   كتاب   " :فقكلو

قصاذ أىؿ ، كتقريبيـ، كمنادمتيـ، يامعاشرة أىل، كيلحؽ بالر ا بالمعصية أك البدعة كا 
 .(ِ) كىذه تفمى مداىنة، اإليماف كأىؿ الطاعة

كيفات ، بما ىـ عليو مف الففكؽكير ى ، يداىف أىؿ العصياف كاألكلى بالمفلـ أف ال
 .(ّ)بما ىـ فيو مف غير إناار فاكت راضو 

 حكم الستمتاع بالمعصية. 

فنذا ااف المفلـ ، كبيف عدموبيا كالر ا بالمعصية  حصكؿ اإلقرارىناؾ فرؽه بيف 
إال إف افتحلو ، يعد صاحبو مرتدان كال مف الملة  مخراان فيذا ليس افران ، مفتمتعان بمعصيتو

 .بو إياه أك را يان  معتقدان ، يفعؿبما  مقران كااف  ،صاحبو

يحصؿ لو نكع  ارتاابو للمعصيةعند  المفلـ بيفر أف فنف مف المتصكركم  ذلؾ 
، كال تعارض بيف األمريف كالمطمئف ليا ، غير راض بوك قلبو منار ليذا المنار كلاف ، افتمتاع
كال ياكف ، عصية اما يطمئف ليا الاافرأف المؤمف حيف يعص  ا تعالى ال يطمئف للم فالمعلكـ

ال لما فعليا وكم  ذلؾ فنن، مثلو ف  ارتياح القلب كقبكلو كانشراحو كىذا ، يفتلذ بيا كيشتيييا كا 
اما قاؿ ، كب عؼ إيمانو مف ناحية أخرل، حاـ بعدـ افره مف ناحيةيي ف، ىك معنى االفتمتاع بيا

َول َيْسِرُق الس اِرُق َوُىَو ُمْؤِمٌن َول َيْشَرُب اْلَخْمَر ِحيَن ليزني الز اِني َوُىَو ُمْؤِمٌن ) :النب  

                                                           

اًلؼي اُ) ا ييخى لىى األيمىرىاًذ ًفيمى كًب اإًلٍناىاًر عى ـٍ ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب اإلمارة، باب كياي تىٍرًؾ ًقتىاًلًي لشٍَّرعى كى
، )ص نىٍحًك ذىًلؾى لٍَّكا كى  .(ُْٖٓ/حْٕٕمىا صى

: ى  أف يرل اإلنفاف مناران كيقدر على دفعو كال يدفعو ؛ حفظنا لاانب مرتابو، أك اانب غيره، أك المداىنة( ِ)
لصداقتو أك البان لنفعو،  لقلة مباالة ف  الديف، كالمداىنة معصية ؛ ألف فييا التعظيـ لمف ال يفتحقو، تحصيبلن 

امف يثن  على ظالـ بفبب ظلمو، يصكره بصكرة العدؿ، أك مبتدع على بدعتو كيصكرىا بصكرة الحؽ. )انظر: 
 (.(ْٖٗص)، معاـ الفركؽ اللغكية للعفارم، َِٕالتعريفات للاراان ، ص

 (.ّٓص)( انظر: الر ا بالق اذ كالقدر للقرن ، ّ)
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َول َيْنَتِيُب ُنْيَبًة َذاَت َشَرٍف َيْرَفُع الن اُس ِإَلْيِو ِفيَيا َأْبَصاَرُىْم ِحيَن َيْنَتِيُبَيا ، َيْشَرُبَيا َوُىَو ُمْؤِمنٌ 
 ؟!! مرتدان  زنا ياكف اافران فيؿ معنى ذلؾ أف مف مات حاؿ ال، (ُ)(َوُىَو ُمْؤِمنٌ 

نما من  مف تافيره ما ف  قلبو مف اإليماف، كلانو  عيؼ اإليماف، ال :الاكاب كالذم ، كا 
ف ااف يشتيييا كيفعليا، مف املتو أنو ال يفتحؿ المعاص  كال ير اىا  . كا 

، كعلى ىذا فبل بد مف التفريؽ بيف الر ا الذم حقيقتو طمأنينة القلب كانشراحو كقبكلو
كبيف مارد ح كر الفعؿ كمشاىدتو كاالفتمتاع بذلؾ مف ، كالذم يفتلـز عدـ إناار القلب للمنار

 .(ِ) غير ر ا كال إقرار

 إنكار المعصية. 
تاٌنب الغلك ف  البغض أك الٌذـ أك الني  أك اليار أك ، يشترط ف  إناار المعصية

 مف ي رؾ ال نففؾ عليؾ، بؿ يقاؿ لمف اعتدل علييـ ف  المبالغة، العقكبة ألىؿ المعاص 
 وئۇئ﴿كقاؿ: ، [ُّٗ]البقرة: ﴾ڇڇڇڍڍڌڌ ﴿ :تعالى قاؿ اما، اىتديت إذا  ؿٌ 

 اآلمريف مف اثيرا فنف، [َُٗ]البقرة: ﴾ېئىئىئىئیېئۇئۆئۆئۈئۈئېئ
 .يتعدل قد الناىيف

 كالرفػػؽ العلػػـ مػػف المشػػركع الكاػػو فػػبل بػػد أف يقػػـك اإلمػػاـ كالمفػػلمكف بػػاألمر كالنيػػ  علػػى
 : قكلػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػ  داخػػػػػػػػػؿ ذلػػػػػػػػػؾ فػػػػػػػػػنف ؛(ّ)القصػػػػػػػػػد الفػػػػػػػػػبيؿ لكؾكفػػػػػػػػػ القصػػػػػػػػػد كحفػػػػػػػػػف كالصػػػػػػػػػبر

 .[َُٓ]المائدة: ﴾ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦڦ ڤڤڤڦ﴿

، احفػف الخلػؽ كالمعاشػرة معيػـ النػاس (ْ)مػداراة يفيػـ أف، كالمتأمؿ ف  آيات القػرآف الاػريـ
كقبػكؿ ، مػف أقػكل أفػباب األلفػة، كتػرؾ اإلغػبلظ ليػـ فػ  القػكؿ، كليف الالمة، كخفض الاناح ليـ

                                                           

ٍمًر، )ج ( أخراو البخارم ف  صحيحو،ُ) شيٍرًب اٍلخى نىا كى (، ك مفلـ ِٕٕٔ/حُٕٓ/صٖاتاب الحدكد، بىابي الزّْ
لىى إً  ٍعًصيىًة عى ًف اٍلميتىلىبًّْس ًباٍلمى نىٍفًيًو عى اًف ًباٍلمىعىاًص  كى اًف اإًليمى رىادىًة نىٍفًى ف  صحيحو، اتاب اإليماف، باب بىيىاًف نيٍقصى

اًلًو، )ص  (.ٕٓ/حْٓاىمى

، ُِِّّٖ :، فتكل رقـhttp://www.islamweb.net/fatwa/index.phpكيب،  ( انظر: مكق  افبلـِ)
 .ـَُِِ/ُُ/ِٓبتاريخ 

 (.ّْٖ-ُْٖ/ُْ)( انظر: مامكع الفتاكل، ّ)
ألفيـ، كقد ااذ ف  أمثاؿ ى  المبلطفة كالمبلينة، كمنيا حفف الخلؽ م  الناس ف  معاشرتيـ كت المداراة:( ْ)

ًمبلىؾي الميعىاشىرىًة". )انظر: التكقيؼ على ميمات  ـي الميعىاشىرىًة كى العرب مف المدح للمداراة بقكليـ: "الميدىارىاةي ًقكىا
القاىرة،  -التعاريؼ، زيف الديف عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عل  بف زيف العابديف المناكم، عالـ الاتب 

، مام  األمثاؿ، أبك الف ؿ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الميدان  (َُّص)ـ، َُٗٗ-ىػ َُُْى، الطبعة األكل
 .((ِٖٗ/ِ)بيركت،  –النيفابكرم، تحقيؽ: محمد عبد الحميد، دار المعرفة 

http://www.islamweb.net/fatwa/index.php
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 ﴾ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ﴿ :يقػػكؿ تعػػالى، كىػػ  مندكبػػة، الحػػؽ
 .[ُٗٓ]آؿ عمراف: ﴾ٹ  ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٿ ٺ ﴿ :كيقكؿ ، [ّْ]فصلت:

كاإلناار ، لوكترؾ اإلغبلظ ، كبالفافؽ ف  الني  عف فعلو، فالرفؽ بالااىؿ ف  التعليـ
 .ب مفتحبكالفيما إذا احتيج إلى تألفو كنحك ذلؾ أمر مطلك ، عليو بلطؼ القكؿ كالفعؿ

 :صور الرضا والترّضي بين المسممين :ثالثاً 

 .و الرضا بحكمو، رسولً  الرضا بالنبي  .ُ

كرٌد الحاػـ ، تعػالى ا عنػد مػف بو ااذ ما بامي  الر ا يت مف، رفكالن   بمحمد الر ا
 ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ﴿ :تعػالى قػاؿ امػا، كاالنشػراح بالتفػليـ ذلؾ ثـ قبكؿ، إليو ف  حاؿ التنازع

 يت ىت متخت حت جت يب ىب مب خب حب جب يئ ىئ مئ حئ جئ یی ی ی ىئ ىئ

 .[ٗٓ]النفاذ: ﴾ مث جث

 ى ى ې ې ې ې ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ :كقاؿ أي ان 

 .[ٓٔ]النفاذ: ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ

أنػػو ال يػػؤمف أحػػد حتػػى يحاػػـ  :يقفػػـ تعػػالى بنففػػو الاريمػػة المقدفػػة"  : قػػاؿ ابػػف اثيػػر
كليػذا  ؛كظػاىران  قيػاد لػو باطنػان فما حاـ بو فيك الحػؽ الػذم ياػب االن، ف  امي  األمكر  الرفكؿ

مػػكؾ يطيعكنػػؾ فػػ  إذا حاٌ أم ، ﴾وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ﴿ :قػػاؿ
مكف فيفلٌ ، كينقادكف لو ف  الظاىر كالباطف، بو مما حامتى  فبل يادكف ف  أنففيـ حراان ، بكاطنيـ

 .(ُ)"مف غير ممانعة كال مدافعة كال منازعة اليان  لذلؾ تفليمان 

 على فرض الغاية ىذه أف على دليؿه صريح، الغاية ىذه ًلتيكاد اإليمافى عنيـ فنفييو 
الذم كيًعدى أىلو بدخكؿ ، ألنو لـ يأًت باإليماف الكااب ؛كترايا ياعؿ العبد مف أىؿ الكعيد، الناس

 .(ِ)الانة ببل عذاب 

 .رضا الوالدين .ٕ

ة بعد األمر كاعؿ ذلؾ ف  المرتبة الثاني، ببٌر الكالديف كاإلحفاف إلييما لقد أمر ا 
 .[ِّ]اإلفراذ: ﴾ ںں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ﴿ :فقاؿ ، بتكحيده ف  العبادة

                                                           

 (.ّْٗ/ِ)( تففير القرآف العظيـ، ُ)

 (.ّّٔص)( انظر: شرح العقيدة الطحاكية، ِ)
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فننو ، كالحرص على ر اىماااذ التأايد على كاكب ًبٌر الكالديف  كف  فنة رفكؿ ا 
ِرَضا الر بٍّ في َرَضا ) :قاؿ: قاؿ رفكؿي ا فعف عبد ا بف عمرك ، مفتاح ر ا ا تعالى

 .(ٔ)(وَسَخُط الر بٍّ في َسَخِطِيَما، نِ الَواِلَديْ 

ألنو تعالى  ؛(ف  فخط الكالد)ر لمزيد التيكيؿ  مى ر مقاـ المي ظيى أقاـ المي "  :قاؿ المناكم
 .(ِ)" فمف أطاعو فقد أطاع ا كمف أغ بو فقد أغ ب ا، اـرطاع األب كيي أف يي  أمرى 

 .رضا الزوج عن زوجتو .ّ

ى  الت   المفلمةالمرأة ف، ىك ر ا زكايا عنيا، الانةى إف مف أعظـ أفباب دخكؿ المرأة 
، ةف  غير معصي دكمان  كتطي  زكايا، ودخاؿ الفركر على نففا  ك ، ر ائوإعلى  ةن حريصتاكف 

 .إدرااان منيا أٌف طاعة زكايا ى  طاعةه ألمر ا ف  ذلؾ

 بؿ تحرص أشد الحرص على، الزكاة الت  تاتنب فخط زكايا كقد مدح رفكؿ ا 
قاؿ  :قاؿ  عف عبد ا بف عباسف، فاانت الانة، كاعىؿى الازاذ مف انس العمؿ، نيؿ ر اه
ال ِتي ِإَذا ، اْلَعُؤوُد َعَمى َزْوِجَيا، اْلَوُلودُ ، َأَل ُأْخِبُرُكْم ِبِنَساِئُكْم ِمْن َأْىِل اْلَجن ِة اْلَوُدودُ ) :رفكؿ ا 

 .(ٖ)(ُثم  َتُقوُل َواِ َل َأُذوُق ُغْمًضا َحت ى َتْرَضى، تَْأُخَذ َبْيَد َزْوِجَيا َجاَءْت َحت ى، آَذْت َأْو ُأوِذَيتْ 

ى  أك ، أيان ااف المتفبب ف  الغ ب، أم أٌف ىذه الزكاة الراشدة إذا غ ب منيا زكايا
 .فبل تبيت تلعنيا المبلئاة حتى تصبح، ال تغمض عينييا كال تناـ حتى تر يو، ىك

اكنو أحد أبكاب دخكؿ  ؛ر باإلحفاف ف  المعاملة كالعشرة بيف الزكايفلذلؾ ااف األم
انتيا كطريؽ فعادتيا ف  الدنيا  فقد اعلو رفكؿ ا ، كلعظيـ ماانة اإلحفاف للزكج، الانة

أخبرتن  عمت  أنيا دخلت على  :قاؿ، فف  الحديث الذم يركيو حصيف بف محصف، كاآلخرة

                                                           

(، قاؿ األلبان  ف  صحيح الترغيب كالترىيب: حفف لغيره ِ/حُْد )ص( أخراو البخارم ف  األدب المفر ُ)
لىى شىٍرًط ِْٕٗ/حُِٓ/صْ(، كالحااـ ف  مفتدراو )جَِّٓ/حُّّ/صِ)ج ًحيحي عى ًديثي صى ( كقاؿ: ىىذىا حى

اهي، رّْاى ـٍ ييخى لى  ( كقاؿ المحقؽ مختار أحمد الندكم:ْْٕٕ/حِْٕ/صَُكالبييق  ف  شعب اإليماف، )ج ميٍفًلـو كى
 إفناده حفف.

( التيفير بشرح الاام  الصغير، عبد الرؤكؼ بف تاج العارفيف بف عل  بف زيف العابديف المناكم، ماتبة ِ)
 (.ّْ/ِ)ـ، ُٖٖٗ -ىػ َُْٖالرياض، الطبعة الثالثة،  –اإلماـ الشافع  

(، َْٗٗ/حَِٓ/صٖ( أخراو النفائ  ف  فننو الابرل، اتاب عشرة النفاذ، باب شار المرأة لزكايا، )جّ)
( كقاؿ عنو: صح، " صح تعن  عند الفيكط  أف ِٕٖٔ/حِْٖ/صُكالفيكط  ف  الاام  الصغير، )ج

 الحديث صحيح".
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قالت:  (؟َفَكْيَف َأْنِت َلوُ ) قالت: نعـ قاؿ: (؟َأَذاُت َزْوٍج َأْنتِ )ؿ: لتفألو عف ش ذ فقا رفكؿ ا 
 .(ٔ)(َفِإن ُو َجن ُتِك َوَناُركِ ، فأحسني ) قاؿ:، يا رفكؿ ا ال آلكه

لمرأة على أف تفعى فيما ير   زكايا كتاتنب ما يفخطو إال إذا احث  فانظر ايؼ
المرأة العاقلة ى  ف، لتفكز بالانة، ف  الدعاذ لو كلتاتيد، كلتصبر عليو، ااف ف  معصية ا

كافى المرأة المفلمة شرفان ، الت  تبذؿ اؿ األفباب مف أاؿ إر ائو طاعة لربيا كابتغاذ مر اتو
 .أف تناؿ الانة بنر ائيا لزكايا

 .رضا المتبايعين .ٗ

زذان مف كلما ااف الماؿ ا، اعتنى اإلفبلـ عناية ابيرة بحفظ حقكؽ اإلنفاف مف االعتداذ
 .ألنو بمثابة االعتداذ على ارامتو كأحد أبرز حقكقو ؛اإلنفاف ااف االعتداذ عليو حرامان 

 ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ﴿ :يقكؿ تعالى

 .[ِٗ]النفاذ: ﴾ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چچ چ ڃ ڃڃ ڃ ڄ

كأمرىـ باحتراـ حقكؽ بع يـ ، كٌاو الخطاب للمؤمنيف التعبير القرآن  فنرل ايؼ أف
الت  ترف يا قيـ الديف اأاؿ الماؿ ، بعيدان عف أاؿ األمكاؿ بالطرؽ الباطلة، البعض المالية

 .فاؿ ىذا باطؿ كحراـ، أك االحتياؿ كالفرقة، بالقمار أك بي  الخمر كالمخدرات

 :كىذه التاارة ليا شرطاف، كاالفتثناذ الكحيد ف  ذلؾ الو اكنيا تاارةن 

 :قاؿ الطبػرم فػ  تففػير اآليػة،   كاإلياار كنحكهأف تاكف تدكيران للماؿ بالطرؽ المشركعة االبي - أ
إال أف ياػػكف أالاػـ األمػػكاؿ التػ  يأاليػػا أم ، ﴾ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ﴿" معنػى قكلػو 
فػ   :كقػاؿ مااىػد، بتاػارة تبايعتمكىػا بيػناـ، عف ًمٍلػؾ مػناـ عمػف مىلاتمكىػا عليػو، بع اـ لبعض
 .(ِ)ان " أك عطاذو يعطيو أحده أحد، تاارة أك بي 

 ؛كالخداع  أك الغش، بعيدة عف اإلاراه كالابر، ىذه التاارة عف تراضو بيف المتبايعيف أف تاكف - ب
 .ألف ذلؾ يفقد شرط الترا  

                                                           

(، َِٖٗ/حُٖٔ/صٖ( أخراو النفائ  ف  فننو الابرل، اتاب عشرة النفاذ، باب طاعة المرأة زكايا، )جُ)
ده محتمؿ للتحفيف، كقاؿ األلبان  ف  ( قاؿ شعيب األرنؤكط: إفنإِِّٓ/حُّْ/صْٓكأحمد ف  مفنده، )ج

 .(ُّّٗ/حُٔٗ/صِصحيح الترغيب كالترىيب: صحيح، )ج

 (.ْٓٗ/ِ)، الدر المنثكر للفيكط  (ِِٖ، ُِِ/ٖ)( اام  البياف ِ)
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ىك أف يايز  :كقيؿ، أم بطيب نفس اؿ كاحد مناـ، ﴾َعْن َترَاٍض ِمْنُكمْ ﴿" :قاؿ البغكم
ال فليما الخيار ما لـ، اؿ كاحد مف المتبايعيف صاحبو بعد البي   لقكؿ رفكؿ  (ُ)" يتفرقا فيلـز كا 

 .(ِ)(اْلُمَتَباِيَعاِن ُكلُّ َواِحٍد ِمْنُيَما ِباْلِخَياِر َعَمى َصاِحِبِو َما َلْم َيَتَفر َقا، ِإل َبْيَع اْلِخَيارِ ) : ا

كىك ياكف ، فالشرط فيو الترا  ، فظاىر اآلية يدؿ على أف ما ااف على طريؽ التاارة
ىك كالمشترم ما يفاكم مائة بدرىـ ااز إذا ترا يا  التاار لك باعف، بيف البائ  كالباذؿ للثمف

كمما يدؿ أي ان على عدـ اكاز بيً  الميارىه ، (ّ)كفكاذ أعلـ مقدار ما يفاكم أـ لـ يعلـ، على ذلؾ
ِإن َما اْلَبْيُع َعْن ) :رفكؿ ا يقكؿ: قاؿ ، الحديث الذم ركاه أبك فعيد الخدرم، لعدـ الترا  

 .(ْ)(اضٍ َترَ 

 .الرضا وعالقتو بمسائل البراء :المطمب الثاني

 ں ﴿ :فقاؿ ، لقد نيى ا عباده المؤمنيف عف اتخاذ الافار أكلياذ ف  آيات عدة

 ﴾ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں
 ائ ائ ى ى ې ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ﴿ :كقاؿ، [ُْْ]النفاذ:

 .[ِٖ]آؿ عمراف: ﴾ ۆئۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ

كىك مكاالة الافار ، الكقكع ف  ىذا المنار العظيـ كالاـر الخطيرمف  بؿ حٌذر 
 قد يخرج اإلنفاف مف ديف اإلفبلـ بالالية بنص اتاب ا ف، أك تكلييـ كنصرتيـ، كمحبتيـ

 ٿ ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ :و كافم  إلى قكل

 [.ُٓ]المائدة: ﴾ٹ ڤ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿٿ

أم مف يعا دىـ كيناصرىـ على المفلميف  " :ه اآليةعند تففير ىذ القرطب  قاؿ 
كىذا الحاـ باؽ إلى يكـ القيامة كىك قط  المكاالة بيف ، فحامو حاميـ ف  الافر كالازاذ

  .(ٓ)"  المفلميف كالاافريف
 

                                                           

 (.َِٔ/ُ)( معالـ التنزيؿ، ُ)

ـٍ يىتى ِ) ا لى قىا، )ج( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب البيكع، بىابه اٍلبىيّْعىاًف ًباٍلًخيىاًر مى  .(َُُِ/حْٔ/صّفىرَّ
 (.َُٔ/ّ)( انظر: تففير القرآف العظيـ، ّ)

(، قاؿ األلبان  ف  ُِٖٓ/حّٖٓ/صّ( أخراو ابف مااة ف  فننو، اتاب التاارات، باب بىٍيً  اٍلًخيىاًر، )جْ)
(، كابف حباف ف  صحيحو، باب ذار العلة ُِٖٓ/حُٖٓ/حٓصحيح ك عيؼ ابف مااة: الحديث صحيح )ج

 ( قاؿ شعيب األرناؤكط: إفناده قكم.ْٕٔٗ/حُّْ/صُُأاليا زار عف ىذا البي ، )ج الت  مف

 (.ُِٕ/ٔ)( الاام  ألحااـ القرآف، ٓ)
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 .(ُ)"ليتؽ أحداـ أف ياكف ييكديان أك نصرانيان كىك ال يشعر ليذه اآلية " :كقاؿ حذيفة 
، فػػ  اإليمػػافً ان شػػرط، مػػكاالة المػػؤمنيف كمعػػاداة الاػػافريف تعػػالى اعػػؿ كانظػػر ايػػؼ أف ا

: ﴾ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ ۇئ وئ﴿ :فقػػػػػػاؿ  :كقػػػػػػاؿ أي ػػػػػػان ، [ُّ]الػػػػػػرـك
 [.َُٓ]يكنس: ﴾ىئ ىئ ېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ﴿ 

عشرة  باثنت على رفلو كالمؤمنيف  ثـ انظر ايؼ أاد البارم ، اآليات الفابقةفتأمؿ 
كىذا الو يدؿ ببل ريب على أف ا أكاب ، دحيـ بتلؾ الصفةآية ف  البراذة مف المشرايف كم

كللمحاربيف ، كالبغ اذ للافار عامة، كأمر بنظيار العداكة، على المؤمنيف البراذة مف اؿ مشرؾ
 .خاصةمنيـ 

نتناكؿ منيا ما يختص بو ، كالبراذ منيـ عدة مفائؿ، كيتعلؽ ببغض الافار كمعاداتيـ
  :على النحك التال ، ر كالر ا عف الافاركىك حاـ الر ا بالاف، بحثنا
 مفيوم البراء. :أولً 
 . (2) مصدر برأ ، كىك التباعد مف الش ذ كمزايلتو البراء لغة: - أ
، يعٌرؼ البراذ بأنو: ىك البعد كالخبلص كالعداكة بعد اإلعذار كاإلنذار :البراء اصطالحاً  - ب

أم شاؿ مف األشااؿ فكاذ باألقكاؿ فالبراذ مف الافار معناه معاداتيـ كالبعد عف مكاالتيـ ب
 . (ّ)أك األفعاؿ أك النكايا 

 .الرضا بالكفرحكم ثانيًا: 
صحح يك ، الاافر على افره قرٌ ي اأف، نومف ر   بالافر أك حفٌ ف، (ٗ)الر ا بالافر افر

أف  زعـيأك ، إاراه كال تقية معتبرة بشرعيتو كشرعية حامو مف غيرأك يقٌر ، ما ىك عليو مف الافر

                                                           

 (.َٔ/ِ)، فتح القدير (ُِّ/ّ)، تففير القرآف العظيـ (ََُ/ّ)( الدر المنثكر ُ)

 (.ُّ/ُ( ، مختار الصحاح )ِّٔ/ُانظر: مقاييس اللغة ) (ِ)

 .(َٗص)لبراذ للقحطان ، الكالذ كاانظر:  (ّ)

الاتاب ف  انؼ الدكلة اإلفبلمية، كما ليـ  ( ىذه القاعدة ال ياكز أف تيحمؿ على االعتراؼ بكاكد افار أىؿْ)
الشريعة اإلفبلمية ؛ إذ إٌف ىناؾ فرؽ بيف بغض الاافر كعداكتو  مف حقكؽ، كما علييـ مف كاابات قد بينتيا

الاافر ال يخلك مف حاليف: إما أف ياكف حربيان، فيذا ليس بيننا كبينو إال كبيف معاملتو كدعكتو إلى اإلفبلـ، ف
ما أاٌل ياكف بمحارب للمفلميف كال مشارؾ للمحاربيف، فيذا إما أف ياكف  ظيار العداكة كالبغ اذ لو، كا  القتاؿ كا 

ف دمو كال ياكز التعدم عليو، ذميان أك مفتأمنان أك بيننا كبينو عيد، فيذا ياب مراعاة العيد الذم بيننا كبينو، فيحق
كتؤدل حقكقو إف ااف ااران، كيزار إف ااف مري ان، كتااب دعكتو بشرط دعكتو لئلفبلـ ف  اؿ ىذه الحاالت، 
كعدـ الح كر معو ف  مااف يعصى ا فيو، كبغير ىذيف الشرطيف ال ياكز مخالطتو كاألنس معو، فصيانة 

 ڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌڌفٌصليا قكلو تعالى: ﴿ الديف كالقلب أكلى كأحرل، كىذه األحااـ 

 ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ

 [.ٗ-ٖ﴾ ]الممتحنة: ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻں
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 ي  الناس مف ييكد أك نصارل أك غيرىـ مف ملؿ الافر فيدخلكف الانة اأىؿ التكحيدام
ف زعـ بلفانو أنو مف المفلميفبذلؾ افران افىرى  ؛أك أحب الاافر لافره ؛كاإلفبلـ  .ظاىران كباطنان كا 

، ا كحفَّف ما قبحو، كأحب ما ارىو ا، ماال يير   اعف ة ف  افره أنو ر   كالعلٌ 
 .(ُ) حكىذا عيف الافر البكا، ـ اما حرٌ  حؿٌ كأ

             ﴿ :ا تعالىقكؿ  ذلؾكالدليؿ على 

 حب جب يئ ىئ مئ حئ جئۋ ٴۇ ۈ ۈۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭ ڭ  

 .[َُْ]النفاذ: ﴾مب  خب

كلـ ، كالر ا بالافر افر، مف لـ ياتنبيـ فقد ر   فعليـ :" إناـ إذان مثليـ :قال القرطبي
فنف لـ يقدر على الناير علييـ فينبغ  أف يقكـ عنيـ ، ـ ياكف معيـ ف  الكزر فكاذينار عليي

 .(ِ)"  حتى ال ياكف مف أىؿ ىذه اآلية
إف معنى اآلية على "  :رحميم ا تعالى آل الشيخا  قال الشيخ سميمان بن عبد

الاافريف المفتيزئيف  الراؿ إذا فم  آيات ا يافر بيا كيفتيزأ بيا فالس عند كىك أف، ظاىرىا
ف لـ، إاراه كال إناار كال قياـو عنيـ حتى يخك كا ف  حديثو غيره فيك اافر مثليـ مف غير  كا 

  .كالر ى بالافر افر، ألٌف ذلؾ يت مف الر ى بالافر ؛يفعؿ فعليـ

فنف ادعى أنو ياره ، كنحكىا افتدؿ العلماذ على أف الرا   بالذنب افاعلو كبيذه اآلية
 .(ّ)"  ألف الحاـ على الظاىر كىك قد أظير الافر فياكف اافران  ؛ييقبؿ منو و لـذلؾ بقلب

كيفتيزئ بيا ، كقد نزَّؿ علياـ أناـ إف االفتـ مف يافر بةيات ا"  : ويقول الطبري
بةيات ا فقد أتيتـ مف  اما عصكه بافتيزائيـ، كييفتيزأ بيا، كأنتـ تفمعكف آيات ا ييافر بيا

 .(ْ)" راكبيـ معصية ا  فأنتـ إذان مثليـ فػ ،  نحك الذم أتكه منيامعصية ا

ف ااف المالس ييمارس فيو ، فيك اافر مثليـ، الافر فنف ااف المالس يمارس فيو كا 
فمدار الحاـ على ما ييدار كيحصؿ ف  ، عاص ليس باافر فيك، المعاص  الت  ى  دكف الافر

  المالس
                                                           

( انظػػػػػػػػػػػػػر: مكقػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػيخ أبػػػػػػػػػػػػػك بصػػػػػػػػػػػػػير الطرطكفػػػػػػػػػػػػػ ، مقػػػػػػػػػػػػػاؿ بعنػػػػػػػػػػػػػكاف "قكاعػػػػػػػػػػػػػد فػػػػػػػػػػػػػ  التافيػػػػػػػػػػػػػر"، ُ)
http://www.altartosi.com ، ـ.َُِِ/ُُ/ِٓبتاريخ 

 (.ُْٖ/ٓ)( انظر: الاام  ألحااـ القرآف، ِ)

ا بف محمد بف عبد الكىاب، رااعو الشيخ عبد القادر األرناؤكط، حققو  ( مامكعة التكحيد، فليماف بف عبدّ)
 (.ٕٔ/ُ)ـ، ُٕٖٗ –ق َُْٕالطائؼ، -كخٌرج أحاديثو: بشير محمد عيكف، ماتبة المؤيد

 (.َِّ/ٗ)( اام  البياف، ْ)

http://www.altartosi.com/
http://www.altartosi.com/
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 ٹڤڤڤ﴿ قكلو تعالى:، افاعلو را   بالش ذكمف األدلة اذلؾ على أف ال

 [.ٕٗ-ٖٕالمائدة:] ﴾چ ڃ ڃ ڃ ڃ ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ

، نيتيـ علماؤىـ فلـ ينتيكا، المعاص  لما كقعت ف  إفرائيؿااذ ف  التففير: أف بن  
ا بع يـ ببعض كلعنيـ على لفاف داككد  ف رب، الكىـ كشاربكىـآك  فاالفكىـ ف  ماالفيـ ك

ف رب ا قلكب بع يـ ، بعد الني  ف  تااراتيـ طكىـخالى "  قاؿ ابف عباس:، يـكعيفى ابف مر 
 .(ُ)ض"ببع

فما ياكف القكؿ ، يخالطيـ كياالفيـ بعد أف ينياىـ كينار علييـ نذا ااف ىذا حاؿ مفف
 كأكلى باللعف كالطرد مف، ال شؾ أنو أشد ارمان كظلمان ، كال ينار علييـ، ينياىـ فيمف يخالطيـ كال

 .مة ارح
 ف  الحديث الذم يركيو عبد ا بف مفعكد صح  وفي السنة   عف النب َما ) :أنو قاؿ

ن ِتِو ِمْن َنِبيٍّ َبَعَثُو الم ُو ِفي ُأم ِتِو َقْبِمي ِإل  َكاَن َلُو ِفي ُأم ِتِو َحَواِريُّوَن َوَأْصَحاٌب َيْأُخُذوَن ِبسُ 
ن َيا َتْخُمُف ِمْن َبْعِدِىْم ُخُموٌف َيُقوُلوَن َما َل َيْفَعُموَن، َوَيْفَعُموَن َما َل َوَيْقَتُدوَن ِبَأْمرِِه، ثُم  إِ 

ِبَقْمِبِو ُيْؤَمُروَن، َفَمْن َجاَىَدُىْم ِبَيِدِه َفُيَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَىَدُىْم ِبِمَساِنِو َفُيَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَىَدُىْم 
يَماِن َحب ُة َخْرَدلٍ  َفُيَو ُمْؤِمٌن َلْيَس ِمنْ   .(ٕ)(َورَاِء َذِلَك ِمَن اإلِْ

القلب فكل  ألنو ليس كراذ إناار ؛" كليس كراذ ذلؾ مف اإليماف حبة خردؿ " : فقكلو
  .لذا ينعدـ مطلؽ اإليماف، الر ى كاإلقرار

 ،كتارة باللفاف، ياكف تارة بالقلب " األمر بالمعركؼ كالني  عف المنار :ةقال ابن تيمي
كمف لـ يفعلو فليس ىك ، إذ ال  رر ف  فعلو، فياب باؿ حاؿ فأما القلب، كتارة باليد

 .(ّ)"بمؤمف
 .(ْ)"ال يعرؼ معركفان كال ينار مناران مف ميت األحياذ؟ فقاؿ: الذم ": مسعود قيل لبنو 

َىا َفُيو َكَمْن َغاَب ِإَذا ُعِمَمِت اْلَخِطيَئُة ِفي اأْلَْرِض َفَمْن َشِيَدَىا وَأْنَكرَ ) : :كاذلؾ قكلو
 .(ٓ)(َعْنَيا، َوَمْن َغاَب َعْنَيا وَرِضَيَيا َكَمْن َشِيَدَىا

                                                           

 (.ُِٔ/ّ)الدر المنثكر للفيكط   ،(ْٖٗ/َُ)المصدر الفابؽ  (ُ)
اًف كىأىفَّ اإًليمىافى ِ) ًف اٍلميٍناىًر ًمفى اإًليمى ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب اإليماف، باب باب بىيىاًف اىٍكًف النٍَّيًى عى

كًؼ كىالنٍَّيىى عىفً  يىٍنقيصي كىأىفَّ األىٍمرى ًباٍلمىٍعري  .(َٓ/حُٓاٍلميٍناىًر كىاًابىاًف، )ص يىًزيدي كى
 (ُِٕ/ِٖ)( مامكع الفتاكل، ّ)

 .( المصدر الفابؽ نففوْ)
(، قاؿ األلبان  ف  ّْْٕ/حُِٖ/صْ( أخراو أبك داكد ف  فننو، اتاب المبلحـ، باب األمر كالني ، )جٓ)

 .(ِِّّ/حِِٖ/صِصحيح الترغيب كالترىيب: )حفف(، )ج
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 :ااذ ف  الحديث النبكماما ، ىذا الاانب إلى النية كما ينعقد ف  النيات األمر ف  فمردٌ 
  .الحديث (ُ) (... ِإن َما اأْلَْعَماُل ِبالنٍّي اِت، َوِلُكلٍّ اْمِرٍئ َما َنَوى)

كال ، تفره الحفنة مف الف ؛(ِ)(َمْن َسر ْتُو َحَسَنُتُو َوَساَءْتُو َسيٍَّئُتُو َفُيَو ُمْؤِمنٌ ) :اؿ كق
 إيمانان اامبلن. مؤمنان  ه الفيئة ال ياكفكؤ تف

لـ ياف معو إيماف ، أصبلن  فنف لـ ياف مبغ ان لش ذ مف المحرمات"  :ةقاؿ ابف تيمي
 .(ّ)" أصبلن 

إلى العرض ف  مفيره إلى أىؿ  أف خالد بف الكليد لما كصؿ فقد كرد :في السيرةأما 
فأخذكا "مااعة" ف  ، مف الناس فخذكه كقاؿ: مف أصبتـ، قٌدـ مائت  فارس، اليمامة لما ارتدكا

لقد علمت أن  قدمت على ، يا خالد :قاؿ لو، فلما كصؿ إلى خالد، ثبلثة كعشريف رابلن مف قكمو
اذابان  فنف يؾي ، كأنا اليـك على ما انت عليو أمس، لى اإلفبلـفبايعتو ع ف  حياتو رفكؿ ا 
 .[ُْٔ]األنعاـ: ﴾   ی ىئ ىئ ىئ ېئ ﴿ :فنف ا يقكؿ قد خرج فينا

كااف ر اؾ بأمر ىذا الاذاب ، عليو أمس ترات اليكـ ما انت، فقاؿ: يا مااعة
فيؿ ال ، ا ااذ بوإقراران لو كر اذ بم، مفيرم كقد بلغؾ، كأنت أعز أىؿ اليمامة، كفاكتؾ عنو
فنف قلت أخاؼ ، ليشارماكتالـ ، تالـ ثمامة فرد كأنار فقد، كتالمت فيمف تالـ، أبيت عذران 

  رفكالن؟ إل ٌ  أك بعثت عمدت إل ٌ  فيبلٌ ، قكم 

 فقاؿ: إن  رأيت يا ابف المغيرة أف تعفك عف ىذا الو؟

 .(ْ)خالد: قد عفكت عف دمؾ كلاف ف  نفف  حرج مف تراؾ فقاؿ

كأنو ، الاذاب اعتبر مااعة را يان كمقران بأمر مفيلمة الكليد  ايؼ أف خالد بففانظر 
 لمارد بقائو ف  فلطاف مفيلمة مف غير إاراه كال، ؿ عما ااف عليو مف إفبلـر كبدٌ غيٌ  بذلؾ قد

  !باعف ر اه بأمر مفيلمة الاذ علمان أف مااعة لـ يتفكه بالمة تنـٌ ، إناار أك  ركرة

                                                           

، اتاب بدذ الكح ، باب اىٍيؼى اىافى بىٍدذي اٍلكىٍحً  ًإلىى رىفيكًؿ اً ( أخراو البخارم ف  صحيحو، ُ)
 .(ُ/حٔ/صُ)ج

مىاعىة، )جِ) كـً اٍلاى اذى ًف  ليزي (، قاؿ ُِٓٔ/حّٖ/صْ( أخراو الترمذم ف  فننو، اتاب أبكاب الفتف، بىاب مىا اى
ًحيحه غىًريبه ًمٍف ىىذىا اٍلكىٍاوً  فىفه صى ًديثه حى  .الترمذم: ىىذىا حى

 (.ُْ/ٕ)( مامكع الفتاكل ّ)
كالثبلثة الخلفاذ، فليماف بف مكفى الابلع ، دار  ( انظر: االاتفاذ بما ت منو مف مغازم رفكؿ ا ْ)

، تاريخ الخميس ف  أحكاؿ أنفس النفيس، حفيف (ُُٗ/ِ)ىػ،  َُِْبيركت، الطبعة األكلى،  –الاتب العلمية 
 (.ُُِ/ِ)يركت، ب –دار صادر بف محمد الدّْيار بىٍارم،
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 كمارد االعتراؼ بشرعية منيج أك ك   أك حاـ مف" :يد قطب وفي ذلك يقول س
 .(ُ)"ىك بذاتو خركج مف دائرة اإلفبلـ ، صن  غير ا

، فليٌتًؽ ا مف ير ى بالدفاتير الك عية الت  ال تحٌاـ شرع ا فييا، فنذا علـ ذلؾ الو
ف اانت ىذه الحريات تعن  التطاكؿ على، كتقٌر احتراـ الحريات كاالرتداد  ذات ا  كحتى كا 

 .عف الديف اإلفبلم  كاالفتخفاؼ بو بحاة حرية التعبير كالرأم كالفار

 ی ی ىئ ىئ ىئېئ ېئ ېئ ۈئ ۈئ ۆئ ۆئ ۇئ﴿ :يقػػػػػػػػػػكؿ ا تعػػػػػػػػػػالى

المناػػر بػػيف أظيػػػرىـ  أمػػر ا المػػؤمنيف أال يقػػركا" :  قػػاؿ ابػػف عبػػاس، [ِٓ]األنفػػاؿ: ﴾ی
 .(ِ)"فيعميـ العذاب

 .الرضا بالكفر القرائن الدالة عمى :ثالثاً 

ال بد لنا ، قبؿ الحديث عف القرائف الدالة على الر ا بالافر كالت  تكدم بصاحبيا للافر
 النصكص الشرعية على أف الظاىر فرع عففقد دٌلت ، الظاىر كالباطفمف بياف العبلقة بيف 

 .كأف ابلن منيما يؤثر كيتأثر باآلخر، الباطف كدليؿ عليو

الحديث الذم يركيو النعماف ، قة المتبادلة بيف الظاىر كالباطفعلى ىذه العبل ألدلةمف اك 
ن  ِفي اْلَجَسِد ُمْضَغًة، ِإَذا َصُمَحْت  ..). :يقكؿ فمعت رفكؿ ا  :فيقكؿ بف البشير  َأَل َواِ 

َذا َفَسَدْت، َفَسَد اْلَجَسُد ُكمُُّو، َأَل َوِىَي اْلَقْمبُ   .(ّ)(َصُمَح اْلَجَسُد ُكمُُّو، َواِ 

اما ، فدٌؿ الحديث على أف صبلح الظاىر كاذلؾ ففاده ناتج عف صبلح القلب كففاده
كففاد الظاىر يعتبر دليبلن على ففاد ، أف صبلح الظاىر دليؿ صادؽ على صبلح الباطف

 الباطف.
تعرض ) :قكلو ، كأف الظاىر مرآة للباطف كمف األدلة أي ان على عبلقة الظاىر بالباطف

وأي قمب ، فيو نكتة سوداء تَ كِ بيا نُ شرِ أُ  قمبٍ  فأيُّ ، عوداً  القموب كالحصير عوداً الفتن عمى 
عمى أبيض مثل الصفا فال تضره فتنة ، حتى تصير عمى قمبين، نكت فيو نكتة بيضاء، أنكرىا

                                                           

 (.َِٕٔ/ْ)( ف  ظبلؿ القرآف، ُ)

 (.ُّٗ/ٕ)، الاام  ألحااـ القرآف (ّٖ/ْ)( تففير القرآف العظيـ ِ)

ًف اٍفتىٍبرىأى ًلًديًنًو، )جّ)  .(ِٓ/حَِ/صُ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب اإليماف، باب فىٍ ًؿ مى
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ًيا (ٔ)واآلخر أسود ُمْرَبادًّا، ما دامت السماوات واألرض  ينكر ول، ل يعرف معروفاً  (ٕ)َكاْلُكوِز ُمَجخٍّ
 .(ّ)(هإل ما أشرب من ىوا، منكراً 

يعلكه فكاد الفتف ، ينار مناران فنف قلبو ميت ال يعرؼ معركفان كال فانظر ايؼ أٌف مف
ترل أك  مثؿ بقعة شديدة الفكاد فنذا أ يفت إلييا ناتة فكداذ أخرل ال تاادامثلو ، كالذنكب
كحيف يشعر باقترافو ، لفيئات كالذنكبا تااه حٌفاسه بخبلؼ قلب المؤمف فننو ، مف اثرتياتعرؼ 

 .ألدنى فيئة تراه يشتد عليو اربو كىمو فيفارع إلى التكبة كاالفتغفار

كما ، أاثر الناس حفافية مف الذنكب كالخطايا - ر كاف ا علييـ - لذا ااف الصحابة
َمُموَن َأْعَماًل ِىَي أََدقُّ ِفي َوالم ِو ِإن ُكْم َلَتعْ ) :قاؿ أنس فعف ، ذلؾ إال لقكة إيمانيـ كصفاذ قلكبيـ

 .(ْ)(َأْعُيِنُكْم ِمَن الش َعِر ُكن ا َنُعدَُّىا َعَمى َعْيِد َرُسوِل الم ِو َصم ى اُ َعَمْيِو َوَسم َم ِمَن اْلُموِبَقاتِ 
 .(٘)القرائن الدالة عمى الباطن 

لحاـ عليو إال مف خبلؿ باطن  ال فبيؿ لنا إلى معرفتو كا كىك أمر، القلب حلوم ار ال
فمف أتى بش ذ منيا ااف داالن على حقيقة ، على الاكارح تدؿ عليو قرائف لفظية كعملية ظاىرة

  :كى ، ف  قلبو كقر كحقيقة ما وً باطن
 فظية.ملاقرائن ال  -ٔ

صريحان عف الافر  ما ياكف تعبيران فمنيا ، كى  أشد القرائف داللة على حقيقة الباطف
بابلـ صريح يدؿ على ر اه بالافر كافتحبللو ، المرذ عف نففو مف غير إاراهيعبر  اأف، البكاح

كال مناص ، كاو ليا غير الافر إذ ال، ال تحتاج إلى تبيفو أك تحر  عف قصد صاحبيا ذهفي، لو
  .كنحك ذلؾ، االشاتـ  كلرفكلو، مف اإلمفاؾ عف تافير صاحبيا

مف كاو آخر؛ فيك  كيحتمؿ غيره، فر مف كاوكمنيا ما ياكف محتمبلن كمتشابيان يحتمؿ الا
ىذه الحالة كما ييشابييا مف  فف  مثؿ، ليس إلى الافر قكالن كاحدان كليس إلى دكنو قكالن كاحدان 

إال بعد محاااتو كمعرفة قصده  حيث ال يياـز بافر قائليا ؛حاالت يتعيف تحرم قصد صاحبيا
 .مف إطبلقو المريب كالمشاؿ ذاؾ

                                                           

محمد  -ف بف مفعكد البغكم، تحقيؽ: شعيب األرنؤكط : شدة البياض ف  فكاد. )شرح الفنة، الحفيُمْرَبادًّا (ُ)
 (ٖ/ُٓـ، ُّٖٗ-ىػَُّْدمشؽ، بيركت، الطبعة الثانية،  –زىير الشاكيش، الماتب اإلفبلم 

 .: مناكفان. )المصدر الفابؽ نففو(ُمجخياً ( ِ)
نو يأرز بيف ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتب اإليماف، باب بياف أف اإلفبلـ بدأ غريبان كفيعكد غريبان كأّ)

 .(ُْْ/حِٖالمفاديف، )ص

قَّرىاًت الذُّنيكًب، )جْ) ا ييتَّقىى ًمٍف ميحى  (ِْٗٔ/حَُّ/صٖ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الرقاؽ، باب مى

 ـ.َُِِ/ُُ/ِٓ، بتاريخ http://www.altartosi.com( انظر: مكق  الشيخ أبك بصير الطرطكف ، ٓ)
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 .ةالقرائن العممي  -ٕ

ف  اثير مف  كى ، تدؿ على الباطف كما كقر فيوقد كى  أعماؿ الاكارح الظاىرة الت  
 ؛القلب  اأك الر  األحياف تاف  للحاـ على باطف المرذ مف دكف أف ييفتنطؽ بعبارات االفتحبلؿ

 :كمف أمثلتيا ما يل ، أم مف دكف إ افة القرائف اللفظية
  .المعب ان عمى وجووالطعن بالدين ولو كبالضحك الستيزاء  -أ 

 ک ڑ ڑ ژ ژڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ﴿ :قاؿ تعالى

 ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک

 [ٔٔ-ٓٔ]التكبة: ﴾ ڻ ڻ ڻ

ف  تلؾ الغزكة كرابه مف المنافقيف  فبينما النب  ، ركم أف ىذه اآلية نزلت ف  غزكة تبكؾ
ااف راؿ منيـ لـ يمالئيـ ف  ك ، يظف ىذا أنو يفتح قصكر الشاـ كحصكنيا :قالكا، يفير بيف يديو

فلمَّا نزلت ، يقاؿ لو مخاشف بف حمير، كلانو  حؾ ليـ كلـ ينار علييـ، ليـ الحديث يفير ماانبان 
اللَّييَـّ إن  ال أزاؿ أفم ي آية تىٍقرىعين  بيا " قاؿ: ثـ ، كتفٌمى بعبد الرحمف، ىذه اآلية تاب مف نفاقو

، أنا غفلت :ال يقكؿي أحده ، الليـ ااعؿ كفات  قتبلن ف  فبيلؾ، منيا القلكبي  بُّ كتاً ، تقشعر الالكدي 
 .(ُ)فأصيب يـك اليمامة كلـ يعرؼ أحد مف المفلميف مصرعو، "أنا دفنت، أنا افنت

الذم اعتبر ف  نظر الشارع قرينة ك ، ليـ فتأمؿ الخطر الذم أصاب ىذا الراؿ اراذ  حاو
 .لااف مف الخافريف اليالايف فا عنوحمتو كعبر  لكال أف تغمده ا ،خفية على الر ى بصنيعيـ

فقد أخبر أنيـ افركا بعد إيمانيـ م  قكليـ إنا تالمنا بالافر مف غير "  :ة قال ابن تيمي
كال ياكف ىذا إال ممف شرح ، كبيف االفتيزاذ بةيات ا افر، انا نخكض كنلعب بؿ، اعتقاد لو

 .(ِ)"  عو أف يتالـ بيذا الابلـكلك ااف اإليماف ف  قلبو من، بيذا الابلـ صدره
 ايؼ اعتبر شيخ اإلفبلـ أف االفتيزاذ الظاىر ال يصدر إال ممف شرح صدره بيذا فانظر
  .لمنعو عف ذلؾ كلك ااف فيو إيماف، كأنو قرينة دالة على انتفاذ مطلؽ اإليماف مف القلب، االفتيزاذ

فالفب ، كبرفلو افر بةياتوكىذا نص ف  أف االفتيزاذ با ك "  :في موضع آخر وقال 
اادان أك ىازالن  ا  ص رفكؿت ىذه اآلية على أف اؿ مف تنقٌ كقد دلٌ ، المقصكد بطريؽ األكلى

 .(ّ)" فقد افر
                                                           

أبك حفص فراج الديف عمر بف عل  النعمان ، تحقيؽ: عادؿ أحمد عبد  ( انظر: اللباب ف  علـك الاتاب،ُ)
، (َُْ/َُ) ـ،ُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗبيركت، الطبعة األكلى،  –المكاكد كعل  محمد معكض، دار الاتب العلمية 

 (.ُٗٗ/ٖ)، تففير القرطب  (ُِّ/ْ)الدر المنثكر 
 (.َِِ/ٕ)( مامكع الفتاكل، ِ)

 (.ُّ/ُ)الرفكؿ، ( الصاـر المفلكؿ على شاتـ ّ)
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 .(ِ)" األمة  ال خبلؼ فيو بيف، فنف اليزؿ بالافر افر"  :(ُ)العربي قال أبو بكر بن

 ہہ﴿ :قكلو تعالى، لافرالديف كالر ا بذلؾ عيفي اكمما يدٌؿ على أف الطعف ف  

 ﴾﮹  ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ
 .(ّ)"  طاعف ف  الديف فيك إماـ ف  الافر فثبت أف اؿ"  :قاؿ ابف تيمية، [ُِ]التكبة:

بعض العلماذ بيذه اآلية على كاكب قتؿ اؿ مف طعف ف   افتدؿ"  : كقاؿ القرطب 
أك يعترض باالفتخفاؼ على ما ىك ، ؽ بويلينفب إليو ما ال ي كالطعف أف ؛إذ ىك اافر ؛الديف

 فأمر عل ٌ ، ما قيتؿ اعب بف األشرؼ إال غدران  :قاؿ ف  مالس عل   أف رابلن ركم ، مف الديف
 .(ْ)"ألف ذلػؾ زندقة ؛ىذا يقتؿ كال يفتتاب إف نفب الغدر للنب   :قاؿ علماؤنا.. .عنقو ب رب

كلك على كاو ، طىعىف ف  ديف اإلفبلـك أف اؿ مف افتيزأ با كآياتو كرفكلو على فدؿ 
فيك اافر ف  الظاىر ، أك ر   بيذا االفتيزاذ كالطعف كلـ يناره، الخكض كاللعب ال الاد

ف لـ يعترؼ، وكافتيزاؤه قرينة دالة على ففاد باطنً ، كالباطف بلفانو أنو يفتحؿ ما بدا منو مف  كا 
فلك ااف باطنو فيو إيماف ، لاد كاالعتقادال ا كأنو فعؿ ما فعؿ على كاو الخكض كاللعب، افتيزاذ

 .بديف ا على أم كاو مف األكاو االفتيزاذ لمنعو مف

 .ول تقّية ُممزمة إظيار الكفر من غير إكراه -ب 
 ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ ﴿ :اما ف  قكلو تعالى

 .[َُٔ]النحؿ: ﴾ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ

لزمة فقد شرح تقية مي  مف غير إاراه كالأف اؿ مف أظير الافر البكاح ىذا على فدؿ 
 .فكاذ أقر بذلؾ أك لـ يقر، بالافر صدران 

                                                           

أبك بار محمد بف عبد ا بف أحمد، المعركؼ بابف العرب  : ىك الحافظ المفتبحر، العربي أبو بكر بن( ُ)
ق، كااف مف أىؿ التفنف ف  العلـك كالام  ليا، مقدمان ف  المعارؼ ْٖٔصاحب التصانيؼ، كلد فنة  األندلف ،

نشرىا، لو مصنفات عديدة منيا أحااـ القرآف كعار ة األحكذم اليا، متالمان ف  أنكاعيا، حريصان على أدائيا ك 
-ِٔٗ/ْ)ق. )انظر: كفيات األعياف ّْٓ، كتكف  فنة ىا مف الاتبف  شرح الترمذم كأميات المفائؿ كغير 

 (.(ََِ-ُٕٗ/َِ)، فير أعبلـ النببلذ (ِٕٗ
 –محمد عطا، دار الاتب العلمية  ( أحااـ القرآف، أبك بار محمد بف عبد ا المعركؼ بابف العرب ، تحقيؽ:ِ)

 (.ّْٓ/ِ)ـ، ََِّ-ىػ ُِْْبيركت، الطبعة الثالثة، 

 (.ُٕ/ُ)( الصاـر المفلكؿ على شاتـ الرفكؿ، ّ)

 .بتصرؼ (ِٖ/ٖ)( الاام  ألحااـ القرآف، ْ)
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فننو اعؿ اؿ مف تالـ بالافر مف أىؿ كعيد الافار إال مف أاره "  : ةقال ابن تيمي
كىذا  :قيؿ ؛﴾ ڈژژڑڑ ﴿ :فقد قاؿ تعالى :فنف قيؿ، كقلبو مطمئف باإليماف

ال ناقضى ، فقد شرح بالافر صدران ، ر إاراهمف غي رى فى اى  فٍ ألكليا فننو مى  مكافؽه  ، ىاآخرى  اآليةً  أكؿي  كا 
ه فقط بؿ ااف المارى  لـ يفتثفً ، ىك الشارح صدره كذلؾ ياكف ببل إاراه كلك ااف المراد بمف افر

ذا تالـ بالمة الافر طكعان ، ه إذا لـ يشرح صدرهه كغير المارى المارى   ياب أف يفتثن فقد شرح بيا  كا 
 .(ُ)"كى  افر صدران 

كففاد الباطف  قرينة دالة على افر االعتقاد، فاعتبر مف يتالـ بالافر طكعان مف غير إاراه
  .كالر ا بو كىك انشراح الصدر بالافر

كىذا إنما ، كلاف ياب أف ييتنٌبو إلى ق ية ىامة كى  أنو ليس اؿ إاراه ميلًائه للافر
 .يتحدد بنكع االاراه الكاق  على الشخص

عمى ثالثة أنواع، يختمف فييا حكم الواقع تحتو، باختالف شدة كل نوع عن  فاإلكراه يأتي
 اآلخر، وتفصيمو كالتالي:

  أنواع اإلكراه (ٕ): 
 التعذيب تحت بالكقكع كالقصد، كذلؾ اإلرادة كاالختيار، كتنتف  الر ا ينعدـ حيث اإللجاء: .ُ

 چڇڇڇڇڍ﴿: النحؿ آية فييا نزلت الت  ى  الحالة ذلؾ، كىذه نحك أك الشديد

 گ گ ک ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ

 .[َُٔ]النحؿ: ﴾ گ

كقكـ اانكا أفلمكا ففتنيـ ااذ ف  التففير أف ىذه اآلية نزلت ف  عمار بف يافر ىك 
فقاؿ النبٌ   فشاا ذلؾ إلى النبٌ  ، فعٌذبكه حتى باراىـ ف  بعض ما أرادكا، المشراكف عف دينيـ

:  فنٍف عاديكا فىعيدٍ  :لو عليو الصبلة كالفبلـقاؿ ف، باإليماف مطمئنان  :؟ قاؿ اىٍيؼى تىادي قىٍلبىؾى(ّ)(ْ). 
فدؿ أف ىذا النكع مف اإلاراه يلاأ معو المفلـ إلى النطؽ بالمة الافر دكف أف يشرح بيا 

نما ينطقيا بغية دف  األذل عف نففو كخشية اليبلؾ تحت العذاب الشديد، صدران   .كا 

                                                           

 (.َِِ/ٕ)( مامكع الفتاكل، ُ)

ماة المارمة، الطبعة  –عة أـ القرل ( انظر: حد اإلفبلـ كحقيقة اإليماف، الشيخ عبد المايد الشاذل ، اامِ)
 (.ٕٔٓ-ٕٓٓص)ـ، ُّٖٗ -ىػ َُْْاألكلى، 

 (.ِّٕ/ّ)، فتح القدير (َّْ/ُٕ)( انظر: اام  البياف، ّ)
 ىذا: كقاؿ(، ّٖٗ/ِ) المفتدرؾ ف  أي ان  الحااـ كركل ،الذىب  ككافقو ، (ّٕٓ-ّٔٓ/ِ) الحااـ ( صححو(ْ
 مرفؿ كىك: كقاؿ ،(ُِّ/ُِ) الفتح ف ابف حار  الحافظ ذاره كقد ،" يخرااه كلـ الشيخيف شرط على حديث"

 .ببعض بع يا يقكل المرافيؿ كىذه: كقاؿ مرفلة، طرؽ عدة مف كذاره ثقات، كراالو
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 فييا يختار الت  الحالة مثؿ ف  كىذه، تمامان  االختيار ينعدـ ا، كالالر  ينعدـ حيث التيديد:  .ِ
 أك الافر إلى العكدة بيف خيركه إذ قكمو م   شعيب حاؿ مثؿ ال رريف أخؼ اإلنفاف
ـ، يقكؿ تعالى:  مف الخركج  ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿قريتي

 ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ

 گ ک ک ک ک ڑڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍڍ ڇ ڇ ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ ڃ ڃڃ

، النص ليذا اإلاراه ىذا لمثؿ االفتاابة تاكز ، فبل[ٖٗ-ٖٖ]األعراؼ: ﴾گگگڳڳ
 ک ک ک ڑ ڑ ژ ژ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :تعالى كلقكلو

 .[َُ]العنابكت: ﴾ ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ڳ ڳ ڳگ گ گ گ ک
 عليو مفركضو  ك  و  تحت داخؿ عؼالمفت  كلاف، تيديد كال تعذيب ال كىنا الستضعاف:  .ّ
 لعازه الك   ىذا تحت دخكلو ااف عنيا، فنذا المفلميف ىارة بعد ماة ف  االمقيـ، غيره مف
 ا عفا قد فيذا كتااليفو ت حياتو اانت ميما لفعؿ ذلؾ أمانو منو، كلك الخركج كعف دفعو عف

يثاران  أما إذا ااف قادرنا على الدف  أك الخركج كلـ يفعؿ ىربان عنو،  للعافية فيك  مف الت حيات كا 
 ژڈڇڇڍڍڌڌڎڎڈعف النكعيف: ﴿ يقكؿ ، يتحمؿ مفئكلية بقائو

 ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ

 ﮳﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ

 .[ٗٗ-ٕٗ]النفاذ: ﴾ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴

باإلفػبلـ فػأخرايـ  اػاف قػكـ مػف أىػؿ ماػة أفػلمكا كاػانكا يىفػتىٍخفكف"  :ابف عباس قاؿعف 
، ااػاف أصػحابنا ىػؤالذ مفػلميف كأارىػك  :قاؿ المفلمكف، معيـ فأصيب بع يـ المشراكف يـك بدر

ػػػف بقػػػ  مػػػف  [ٕٗ]النفػػػاذ: ﴾ڌ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇ﴿ :فافػػػتغفركا ليػػػـ فنزلػػػت فاتػػػب إلػػػى مى
فنزلػػػت ىػػػذه ، (ُ)فتنػػػة المشػػػراكف فػػػأعطكىـ الحقيػػػـ فخراػػػكا فل، المفػػػلميف بيػػػذه اآليػػػة ال عػػػذر ليػػػـ

 .(ِ)"  اآلية ﴾.. . ڍ ڍ ڇ ڇ ڇ ڇ﴿ :يةاآل
 :حدود اإلكراه المعتبر

فليس ، ىب فكادت اإلاراه يختلؼ باختبلؼ الماره عليواتأملت المذ"  :تيمية ابن يقول
فنف أحمد قد نص ف  غير ، اإلاراه المعتبر ف  المة الافر ااإلاراه المعتبر ف  اليبة كنحكىا

                                                           

: ىاذا ااذ ف  امي  المراا ، إال تففير ابف اثير، فنف فيو: "فأعطكىـ التقية"، كىك قولو: "فأعطوىم الفتنة"( ُ)
 ففير كالمراا ، كمعناىا: افركا بعد إفبلميـ، كىك المنافب لفياؽ الابلـ كالحادثة.خطأ، كالصكاب ما ف  الت

 (.ْٔٔ/ِ)، الدر المنثكر (ْٖٓص)، فتح القدير (َُّ/ٗ)( اام  البياف ِ)
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اكف إال بتعذيب مف  رب أك قيد كال ياكف الابلـ مك   على أف اإلاراه على الافر ال ي
 .(ُ)"ان إاراى

أف اإلاراه ف  مقاـ ،  -رحميما ا-يكافقو ابف تيمية  كىاذا يرل اإلماـ أحمد بف حنبؿ ك
ال يعتبر إال إذا كصؿ اإلاراه حد ، التظاىر بالافر فكاذ ااف نطقان بابلمو أك مكاالة عملية للافار

أما ما دكف ذلؾ مف ، أك نحك ذلؾ مما يخشى فيو على ىبلؾ نففو التعذيب مف  رب أك قتؿ
 .فننو ال يقبؿ منو، طم  ف  ريافة أك ملؾ أك ماؿ

 مشاعر م  تتزاكج الت  الخكؼ مشاعر كبيف اإلاراه بيف التفريؽ كالكااب الميـ مف لذا فننو
 اليزيمة كبيف اؼاالفت ع بيف نفرؽ أف ياب أنو اما، عبادة مشاعر ىذه فنف كالتعظيـ الرااذ
 .(ِ)عليو  التكاؿ كترؾ ا ف  الثقة كفقداف إليو كالراكف للعدك كاالفتاانة، الداخلية

 القكة كىذه، بقلبو الرفض قكة ى  عظيمة قكة الظركؼ أحلؾ ف  يملؾ اإلنفاف أف ذلؾ
ُو ِفي ُأم ِتِو َقْبِمي ِإل  َما ِمْن َنِبيٍّ َبَعَثُو الم  ) :ف  الحديث حيف قاؿ ، الرفكؿ العظيـ ايادان  فماىا

ِمْن َبْعِدِىْم َكاَن َلُو ِفي ُأم ِتِو َحَواِريُّوَن َوَأْصَحاٌب َيْأُخُذوَن ِبُسن ِتِو َوَيْقَتُدوَن ِبَأْمرِِه، ُثم  ِإن َيا َتْخُمُف 
اَىَدُىْم ِبَيِدِه َفُيَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن ُخُموٌف َيُقوُلوَن َما َل َيْفَعُموَن، َوَيْفَعُموَن َما َل ُيْؤَمُروَن، َفَمْن جَ 

ي َماِن َجاَىَدُىْم ِبِمَساِنِو َفُيَو ُمْؤِمٌن، َوَمْن َجاَىَدُىْم ِبَقْمِبِو َفُيَو ُمْؤِمٌن َلْيَس ِمْن َورَاِء َذِلَك ِمَن اإلِْ
 .(ّ)(َحب ُة َخْرَدلٍ 

لاياد الت  البد كأف يطرقيا اؿ فاعؿ عليو الصبلة كالفبلـ إناار المنار بالقلب باب مف أبكاب ا
ف  حاؿ عازه عف الاياد بيده أك لفانو كذلؾ أ عؼ ، مف ف  قلبو حبة خردؿ مف إيماف

 .اإليماف
ل يستطيع أن  وبحسب امرئ يرى منكراً "  : مفعكد بف عبدا الاليؿ الصحاب  كقاؿ

كىذا ، بالعمؿ المشايعة كعدـ تزاؿاالع :الاره كداللة، (ْ) " يغيره أن يعمم ا من قمبو أنو لو كاره
نو القلب عيفي اياد  .الناس حياة ف  الكاق  أثره لو لاياد كا 

فيتظاىر ، اذلؾ ف  حاؿ الخكؼ مف كقكع األذل عليو (ٓ)المفلـ إلى التقيةكقد يلاأ 
ـ المرذ بالقدر الذم يدف  عنو األذل ببعض عبارات الافر أك المكالة للمارميف بشرط أف يلتز 

                                                           

 (.َْٗ/ٓ)ـ، ُٕٖٗ -ىػ َُْٖ( الفتاكل الابرل، ابف تيمية، دار الاتب العلمية، الطبعة األكلى، ُ)

 (.ٕٗٓص)حقيقة اإليماف، ( انظر: حد اإلفبلـ ك ِ)
يىٍنقي ّ) اًف كىأىفَّ اإًليمىافى يىًزيدي كى ًف اٍلميٍناىًر ًمفى اإًليمى صي ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب اإليماف، باب اىٍكًف النٍَّيًى عى

ًف اٍلميٍناىًر كىاًابىاًف، )ج كًؼ كىالنٍَّيىى عى  .(َٓ/حُٓكىأىفَّ األىٍمرى ًباٍلمىٍعري
(، قاؿ المحقؽ الداتكر عبد العل  عبد الحميد ُّٖٕ/حُٕ/صَُف  شعب اإليماف، )ج( أخراو البييق  ْ)

 حامد: إفناده راالو مكثقكف.
: مخالطة الناس فيما يعرفكف، كترؾ ما يناركف حذران مف غكائليـ ؛ فنف إظيار الحؽ إذا ق ى إلى التقية( ٓ)

 .((َْٗ-ْٖٗص)اللغكية، التيلاة ياكف منييان عنو، فتاب التقية. )انظر: معاـ الفركؽ 
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ألف ىذه الصكرة  ؛ال رر ال يندف  إال بتلؾ الالمات كأف ياكف، مف غير تكف  كال زيادة كال رر
 ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ ﴿ :لقكلو تعالى، تعالى فييا العثرات مف صكر اإلاراه الت  ييقيؿ ا

 .[ِٖ]آؿ عمراف: ﴾ۇئ  ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ېۉ ۉ ۅ

ـٍ تيقىاةن ًإالَّ أىٍف تىتَّ "  :كقكلو تعالى"  : كثير قال ابن أم مف خاؼ ف  بعض ، قيكا ًمٍنيي
 البخارم عف أب  ركلاما ، كاألكقات مف شرىـ فلو أف يتقييـ بظاىره ال بباطنو كنيتو البلداف

عباس: ليس التقية  قاؿ ابفك ، (ِ)"  في وجوه أقوام وقموبنا تمعنيم (ٔ)رإنا لنكشِ "  :الدرداذ أنو قاؿ
  .(ّ)"  التقية إلى يـك القيامة :لحففكقاؿ ا، بالعمؿ إنما التقية باللفاف

 :ًإالَّ أىٍف تىتَّقيكا ًمٍنييـٍ تيقىاةن "  :شروط استعمال التقية فقالرحمو ا ابن جرير الطبري وبّين 
ليـ  كت مركا، فتظيركا ليـ الكالية بألفنتاـ، إال أف تاكنكا ف  ظليـ فتخافكىـ على أنففاـ

 .(ْ) "كال تعينكىـ على مفلـ ، ليو مف الافركال تيشايعكىـ على ما ىـ ع، العداكة
، لتحقيؽ مصلحة للمفلميفأك ، اما ياكز للمفلـ أف يتخذ التقية فبيبلن لدف  نااية العدك

 كااف اعب، األشرؼ لقتؿ طاغية الييكد اعب بف حصؿ للصحابة لما انتدبيـ النب  اما 
فندب رفكؿ ا ، ه بنفاذ المؤمنيفكيشبب ف  أشعار كيؤلب علييـ ، كالمؤمنيف يؤذم رفكؿ ا 

 ؟ فانتدب رااؿ مف  فقاؿ: مف لاعب بف األشرؼ فننو قد آذل ا كرفكلو، المفلميف إلى قتلو
كليس علييـ فيو ، مف ابلـ يخدعكنو بو شاذكاأف يقكلكا ما  كأذف ليـ ، األكسر ك األنصا
 بابلـ مكىـ التعريض برفكؿ ا كتقدمكا إليو ، ليبلن  بيتوفذىبكا إليو كافتنزلكه مف ، اناح

، كاانت ليلة مقمرة، كااؤكا ف  آخر الليؿ -لعنو ا  -فلما افتمانكا منو قتلكه ، فاطمأف إلييـ
 .(ٓ)فأخبركه الخبر فدعا ليـ ، كىك قائـ يصل  فانتيكا إلى رفكؿ ا 

مف  ـة اللفانية بما يمانيالمكاال بقدرو مف كايتظاىر للصحابة الاراـ أف  فانظر ايؼ أًذفى النب  
كعليو فنف التلفظ بالمة الافر ف  حاؿ ، كينالكا مف عدك ا على الكاو المطلكب ـتنفيذ ميمتي

أك عند افتخداـ التقية خكؼ كقكع األذل كال رر الشديد أك تحقيقان لمصلحة ، اإلاراه الميلًائ

                                                           

، (ٖ/َُ)بمعنى نبتفـ، كأصليا مف الاشر كىك ظيكر األفناف عند التبفـ، ) انظر: تيذيب اللغة  لنكِشر: (ُ)
 (.(ُِْ/ٓ)لفاف العرب 

 (ُُّٔ/حُّ/صٖ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب األدب، باب المداراة م  الناس، )جِ)

 (.َّ/ِ)( تففير القرآف العظيـ، ّ)

 (.ُّّ/ٔ)اام  البياف، ( ْ)

( انظر: الفصكؿ ف  الفيرة، ابف اثير، تحقيؽ كتعليؽ: محمد العيد الخطراكم، محي  الديف مفتك، مؤففة ٓ)
، صف  الرحمف المبارافكرم، دار اليبلؿ ُّْق، صَُّْعلـك القرآف، الطبعة الثالثة،   -، الرحيؽ المختـك

 (.ُِٗص)بيركت، الطبعة األكلى، 
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كماعدا ذلؾ فيك ، خرج المفلـ مف دينودكف أف يشرح المرذي بذلؾ صدران فيك اائز كال يي ، المفلميف
 .قرينة دالة على الر ا بالافر كيؤدم بالمرذ إلى الافر الصريح

 .وحكم رسولوا  بحكم احصول الحرج وانتفاء الرض -ج 
قرينة ، كانتفاذ الر ا بذلؾ كحاـ رفكلو ، حصكؿ الحرج مف التحااـ إلى حاـ ا إف 

 ۉ ۉ ۅ ۅ ۋ ۋ ٴۇ ۈ﴿ :تعالى قكلو اما ف ، كا حة على الر ا بالافر

 .[ٓٔ]النفاذ: ﴾ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ې

بنففو المقدفة قفمان مؤادان بالنف  قبلو عدـ إيماف الخلؽ  أقفـ "  :قاؿ ابف القيـ 
 يحامكا رفكلو ف  اؿ ما شار بينيـ مف األصكؿ كالفركع كأحااـ الشرع كأحااـ المعاد حتى

كىك ، الحرج ـ اإليماف بمارد ىذا التحايـ حتى ينتف  عنيـكلـ يثبت لي، كفائر الصفات كغيرىا
كتقبلو اؿ ، االنففاخكتنففح لو اؿ ، االنشراحكتنشرح صدكرىـ لحامو اؿ ،  يؽ الصدر

بالر ى كالتفليـ كعدـ  كلـ يثبت ليـ اإليماف بذلؾ أي ان حتى ين اؼ إليو مقابلة حامو، القبكؿ
 .(ُ) " المنازعة كانتفاذ المعار ة كاالعتراض

 دليػؿ علػىكانتفػاذ التفػليـ ليػا ، الحػرج كحصػكؿ، أف عػدـ التحػااـ إلػى الشػريعةعلػى فػدؿ 
إذ لك ااف صادقان بدعكل اإليماف لر   بشػريعة اإلفػبلـ ، مدعيو انتفاذ اإليماف مف القلب كاذب

ف اإليمػػاف حػػافز لصػػاحبو بػػأف إإذ ، إلػػى فػػكاىا مػػف شػػرائ  الطػػاغكت حامػػان كلمػػا أعػػرض عنيػػا
 ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿ اما قاؿ تعالى:، كأف ال يختار عليو حامان آخر حاـ ا كرفكلوير ى ب

 .[ّٔ]األحزاب: ﴾ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ

ف   ال يؤمف أحد حتى يحاـ الرفكؿ  يقفـ بنففو الاريمة المقدفة أنو"  :قاؿ ابف اثير
 .(ِ)"منازعة تفليمان اليان مف غير ممانعة كال مدافعة كال فيفلمكف لذلؾ، امي  األمكر

 ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿ كيؤاد ىذا المعنى قكلو تعالى:

 .[ْٖ-ْٕ]النكر: ﴾ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳڳ

با  بلفانو ألؼ مرة أنو مؤمف كقد آمفإذف مف ااف ىذا حالو فبل ينفعو إيمانو كلك ادعى 
 .(ّ)رفكلو و عف حاـ ا كحاـبينما ىك ف  كاق  الحاؿ ياذب ادعاذه ىذا بنعرا ، كبالرفكؿ

، لحاػـ ا كرفػكلو كانقػاد، لقػاؿ فػمعنا كأطعنػا ؛كلػك اػاف مؤمنػان صػادؽ اإليمػاف امػا يػدع 
 ۆئ ۇئ ۇئ وئ وئ ەئ ەئ ائ ائ ى ى ې ې ې ﴿ :امػػػػا قػػػػاؿ تعػػػػالى عػػػػف المػػػػؤمنيف

 .[ُٓ]النكر: ﴾ ېئ ېئ ۈئ ۈئۆئ

                                                           

-َّْص)بيركت،  –  أقفاـ القرآف، ابف قيـ الاكزية، تحقيؽ: محمد حامد الفق ، دار المعرفة ( التبياف فُ)
ُّْ.) 

 (.ّْٗ/ِ)( تففير القرآف العظيـ، ِ)

ياكف  الاريـ، بينما التحااـ إليو بعد كفاتو  ااف ف  حياتو بالتحااـ إلى شخصو ( التحااـ إلى الرفكؿ ّ)
 بالتحااـ إلى فنتو الثابتة عنو.



 

149 

 

 االرتقادىبمدائلىورالقتهىالطبادىرضا:ىالثانيىالفصل

 .ذا دع  المفلـ إليوفااف مف لكاـز اإليماف االفتاابة بالفم  كالطاعة لحاـ ا كرفكلو إ
 حامو فيك مف مف تكلى عف طاعة الرفكؿ كأعرض عف أفٌ  ف فبيٌ "  :ةقاؿ ابف تيمي

ااف النفاؽ يثبت كيزكؿ  فنذا، فمعنا كأطعنا :كأف المؤمف ىك الذم يقكؿ، كليس بمؤمف، المنافقيف
رادة التحااـ إلى كقد ، محض م  أف ىذا ترؾ، غيره اإليماف بمارد اإلعراض عف حاـ الرفكؿ كا 

 .(ُ)" فايؼ بالنقص كالفب كنحكه ، ياكف فببو قكة الشيكة
 .[ِّ]آؿ عمراف: ﴾ ڈ ڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍڇ ڇ ڇ ڇ﴿: كاذلؾ قكلو تعالى

 .(ِ)"يحب مف اتصؼ بذلؾ فدؿ على أف مخالفتو ف  الطريقة افر كا ال" :رقال ابن كثي
فػػ  ثبلثػػة كثبلثػػيف  نظػػرت فػػ  المصػػحؼ فكاػػدت طاعػػة الرفػػكؿ"  :وقــال اإلمــام أحمــد

 ﴾ڳ ڳ ڳ گ گ گ گ ک ک ک ک ڑ ﴿ :ثػػػػػػػػـ اعػػػػػػػؿ يتلػػػػػػػػك، مك ػػػػػػػعان 
قكلػػو أف يقػػ  فػػ  قلبػػو  بعػػض لعلػػو إذا ردٌ ، ؟ الشػػرؾ كمػػا الفتنػػة :كاعػػؿ ياررىػػا كيقػػكؿ، [ّٔ]النػػكر:

 .(ّ)او " ش ذ مف الزيغ فيزيغ قلبو فييل

يف الااحديف إنما ىك مف الاافر  كطاعة رفكلو  كعليو فنف مف يتكلى عف طاعة ا 
 .المعانديف ألمر ا كأمر رفكلو الاريـ، لشريعة اإلفبلـ العظيـ

 .(ٗ)التحاكم إلى الطاغوت -د 
ك حاـ  كانتفاذ الر ا بحامو ، كيترتب على العدكؿ عف التحااـ إلى شرع ا 

 .يترتب على ذلؾ التحااـ إلى الطاغكت كالر ا بشرائعو، رفكلو 
 ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :ىتعال يقكؿ

 .[َٔ]النفاذ: ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ

                                                           

 (.ّٖص)( الصاـر المفلكؿ على شاتـ الرفكؿ، ُ)

 (.ِّ/ِ)( تففير القرآف العظيـ، ِ)

 (.ٔٓص)( الصاـر المفلكؿ، ّ)

، غ ، فالمعبكد مف دكف ا طاغكت: فعلكت مف الطغياف، كالطغياف: مااكزة الحد، كىك الظلـ كالبالطاغوت( ْ)
: الاىيىنىةي  ، كقيؿى : الشٍَّيطىافي ـي كقيؿى : األٍصنا دىةي أٍىًؿ الًاتىابً كقيؿى : مىرى ، لفاف العرب  َْٓ/ِِ. )تاج العركس ، كقيؿى

خبره المخالؼ  فكاذ ااف مقبكالن  -كالمطاع ف  معصية ا كالميطاع ف  اتباع غير اليدل كديف الحؽ ( ، ْْْ/ٖ
بغير اتاب  ىك طاغكت؛ كليذا فم  مف تحكاـ إليو مف حااـ -أمره المخالؼ ألمر ا  لاتاب ا أك مطاعان 

 (.(َُِ-ََِ/ِٖ))انظر: مامكع الفتاكل  .غكت كفمى ا فرعكف كعادان طغاةا طا
" كالطاغكت: اؿ ما تااكز بو العبد حده مف معبكد أك متبكع أك مطاع ؛ فطاغكت اؿ قـك مف  * قال ابن القيم:

غير بصيرة مف ا، أك يطيعكنو فيما يتحاامكف إليو غير ا كرفكلو، أك يعبدكنو مف دكف ا، أك يتبعكنو على 
ال يعلمكف أنو طاعة  ؛ فيذه طكاغيت العالـ إذا تأملتيا كتأملت أحكاؿ الناس معيا رأيت أاثرىـ عدلكا عف 
لى الرفكؿ إلى التحااـ إلى الطاغكت، كعف طاعتو  عبادة ا إلى عبادة الطاغكت، كعف التحااـ إلى ا كا 

 (.(َْ/ُ))إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف، الطاغكت كمتابعتو ". كمتابعة رفكلو إلى طاعة
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بأف حاـ  فمف خالؼ ما أمر ا بو كرفكلو "  :يقول عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ
فقد خل  ربقة اإلفبلـ ، لما ييكاه كيريده أك طلب ذلؾ اتباعان ، بيف الناس بغير ما أنزؿ ا

ف زعـ أنو م، كاإليماف مف عنقو كأاذبيـ ف  ، فنف ا تعالى أنار على مف أراد ذلؾ، ؤمفكا 
لمف  "يزعمكف" مف نف  إيمانيـ؛ فنف "يزعمكف" إنما يقاؿ غالبان  :زعميـ اإليماف لما ف   مف قكلو

كا أىٍف " يحقؽ ىذا قكلو: ، ادعى دعكل ىك فييا ااذب لمخالفتو لمكابيا كعملو بما ينافييا قىٍد أيًمري كى
كا ًبًو  فنذا لـ يحصؿ ىذا الراف لـ ، (ُ)ألف الافر بالطاغكت راف التكحيد اما ف  آية البقرة ؛"يىٍافيري
 .(ِ)"  ياف مكحدان 
 كيعدؿ عف التحااـ إلى شرع ا تعالى رغـ، أف مف يتحااـ إلى الطاغكت طكاعية فدؿٌ 
 أصؿ لو ال فنف إيمانو الذم يدعيو كيزعمو بلفانو ىك عبارة عف ادعاذو ااذب كزعـ ييفر ذلؾ لو

كشرائ  الطاغكت معر ان  إذ لك ااف صادقان بأنو مؤمف لما تحااـ طكعان إلى الطاغكت، ف  القلب
  .ىعف شرع ا تعال

 پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :فػ  تففػير قكلػو تعػالى  يقال الشـنقيط

يف أف مػف يريػدكف فػ  فػكرة النفػاذ ٌبػ أف ا  :مػف أصػرح األدلػة فػ  ىػذا"إٌف  :اآليػة ﴾...ڀ
 كمػا ذلػؾ إال ألف دعػكاىـ، إلى غير مػا شػرعو ا يتعاػب مػف زعميػـ أنيػـ مؤمنػكف ايتحاامك  أف

ا يظيػر كبيػذ.. .باإليماف م  إرادة التحااـ إلى الطػاغكت بالغػة فػ  الاػذب مػا يحصػؿ منػو العاػ
 شػرعو ا الذيف يتبعكف القكانيف الك عية الت  شرعيا الشيطاف على ألفنة أكليائو مخالفػة لمػا أف
 إال مػف طمػس ا  أنػو ال يشػؾ فػ  افػرىـ كشػرايـ، علػى ألفػنة رفػلو صػلى ا علػييـ كفػلـ

 .(ّ)"  كأعماه عف نكر الكح  مثليـ، بصيرتو
كبالتال  إذا ، فالفطرة تقت   عند اإلنفاف المؤمف أف يرا  ف  التحااـ إلى ما آمف بو

اانت التلبية كاالفتاابة الااملة ، اوأمره كشرعو كمني ليتحااـ إلىدع  إلى ىذا الذم آمف بو 
كأنبأ ذلؾ عف اذبو ف  زعمو ، كأما إذا أبى كصٌد فننو قد خالؼ فطرتو، ى  البدييية الفطرية

 .(ْ) لئليماف

                                                           

﴾  جخ مح جح مجحج يث ىث مث جث يت ىت مت خت حت جت يبقكلو تعالى: ﴿  ُ()
 .[ِٔٓ]البقرة:

 (.ِّٗص)( فتح المايد شرح اتاب التكحيد، ِ)

 .بتصرؼ (ِٗٓ/ّ)( أ كاذ البياف، ّ)

 (.ْٗٔ/ِ)( انظر: ف  ظبلؿ القرآف، ْ)
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مف حاؿ ىؤالذ الذيف ادعكا ألنففيـ أنيـ  فيو تعايب لرفكؿ ا "  :(ُ)الشوكاني ويقول
، كما أنزؿ على مف قبلو مف األنبياذ،  كىك القرآفعلى رفكؿ ا قد امعكا بيف اإليماف بما أنزؿ

علييـ ىذه الدعكل كيبطليا مف أصليا كيك ح أنيـ ليفكا على ش ذ مف ذلؾ  فااؤكا بما ينقض
 إرادتيـ التحااـ إلى الطاغكت كقد أيمركا فيما أنزؿ على رفكؿ ا كعلى مف قبلو أف كىك، أصبلن 

 .(ِ)"  يافركا بو

الافػػر بالطػػاغكت ليصػػٌح إيمػػاف العبػػد كياػػكف ذلػػؾ دلػػيبلن علػػى  ب لػػذلؾ اشػػترط بػػؿ أكاػػ
 ىت مت خت حت جت يب ﴿ :يقػػػػػػكؿ ، صػػػػػػبلح البػػػػػػاطف كالر ػػػػػػا بػػػػػػديف اإلفػػػػػػبلـ

 [.ِٔٓ]البقرة: ﴾ مث جث يت

ى  ، فالعركة الكثقى، فيذه اآلية الاريمة تدؿ على حقيقة تقكـ علييا عقيدة أىؿ اإليماف
أم الذم يافر بالطاغكت كيؤمف ، ية مت منة لمعنى الشرطكىذه اآل، ال إلو إال ا، المة التكحيد

أف الذم ال يافر ، كما يدؿ عليو مفيكـ المخالفة، فيذا الذم افتمفؾ بالعركة الكثقى، با
 .لـ يفتمفؾ بالعركة الكثقى، بالطاغكت كيؤمف با

 .رفيما ىو كف طاعة المشركين  -ه 

طاعة ، مف القلب كانتفاذ اإليماف، الافرالر ا بعلى أي ان القرائف الظاىرة الدالة  كمف
أك ، طاعتيـ ف  افتحبلؿ الحراـ أك تحريـ الحبلؿ أك ؛المشرايف فيما ىك افر أابر أك شرؾ

النكع مف  افيذ، ليا قكؿ لذاتيـ ااية ال ياكز أف ييردٌ  أك طاعتيـ، إبطاؿ حؽ  أك إحقاؽ باطؿ
  .صاحبيا مف الملة الطاعة افر أابر تخرج

 ہ ہ ۀ ۀڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱ ڱ ڱ ڳ ﴿ :عالىاما قاؿ ت

 ﮹ ﮸ ﮷﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ

 .[ِٔ-ِٓ]محمد: ﴾ ﮺﮻

بفبب أنيـ قالكا ، بعد أف آمنكا كتبيف ليـ فبيؿ اليدل، فيؤالذ ارتدكا على أعقابيـ اافريف
ففاد  فااف قكليـ ىذا قرينة ظاىرة تدؿ على، فنطيعاـ ف  بعض األمر للذيف ارىكا ما نزؿ ا

                                                           

بف عل  بف محمد بف عبد ا الشكاان ، فقيو ماتيد مف ابار علماذ اليمف، مف أىؿ  : ىك محمدالشوكاني( ُ)
صنعاذ، كلد بيارة شكااف باليمف، كنشأ بصنعاذ، ككل  ق اذىا كمات حاامان بيا، كااف يرل تحريـ التقليد، لو 

د القرف الفاب ، إتحاؼ مؤلفان، منيا: نيؿ األكطار مف أفرار منتقى األخبار، البدر الطال  بمحافف مف بع ُُْ
األاابر، الفكائد المامكعة ف  األحاديث المك كعة، فتح القدير، كغيرىا اثير. )انظر: األعبلـ للزرال ، 

(ٔ/ِٖٗ).) 
 (.ٕٓٓص)( فتح القدير، ِ)
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ألف المرتد ال يصح أف يقاؿ عنو مرتد كف  قلبو مثقاؿ ذرة  ؛كر اىـ بالافر ف  باطنيـاعتقادىـ 
أم فارقكا اإليماف كراعكا : " ﴾ِإن  ال ِذيَن اْرَتدُّوا َعَمى َأْدَبارِِىْم  ﴿ ابف اثير ف  قكلو قاؿ، مف إيماف
 .(ُ)"  إلى الافر

 گ گ گ کک ک ک ڑ ڑ ژ ﴿ :ذلػػػؾ قكلػػػو تعػػػالى كنحػػػك

 .[ُُِ]األنعاـ: ﴾گ

ـٍ لىميٍشًرايكفى "  :ف  قكلو قاؿ الشنقيط   ـٍ ًإنَّاي ٍف أىطىٍعتيميكىي ى  فتكل فماكية مف  :كىاً 
 .(ِ)"  مشرؾ با، المخالؼ لتشري  الرحمف،   تشري  الشيطافبً تٌ صرح فييا بأف مي  الخالؽ 

 .الركون إلى الكفار والظالمين -و 

كالراكف ىك الميؿ القلب  كالر ا بأفعاؿ ، ت  بمعنى الر افبؽ كأفلفنا أف الراكف يأ
ف ااف ، كىك قرينة دالة على ففاد الباطف كالر ا بالافر، الافار كالظالميف كمكاالتيـ كحتى كا 

 .قلبيان فننو يترتب عليو مفافد عظيمة تكدم بصاحبيا إلى النار

ار فنف الراكف إلى الاف، [ُُّ]ىكد: ﴾ڳڳڳڱڱڱڱ﴿ :يقكؿ تعالى
ىـ  يعن  إقرارىـ على المنار األابر الذم، يـ كاالفتناد إلييـلكاالطمئناف ، الظالميف كالطكاغيتك 

 .عليو

إف " ﴾ ڳڳڳڱڱڱڱ ﴿ :الشػػكاان  عنػػد تففػػير قكلػػو تعػػالى قػػد قػػاؿك 
ف الني  المذاكر ف  اآلية مراد بو المشر ، ىذه اآلية خاصة بالمشرايف  ؛كقد كصفكا بالظلـ، اكفكا 

كالصػػػحيح أف ، [ُّ]لقمػػػاف: ﴾ڦڄڄڄ﴿ :تعػػػالى كلػػػوقافػػػتنادان ل، (ّ)"ألف الشػػػرؾ ظلػػػـ
أك  فػػنف الصػػػحبة ليػػػـ قػػد تاػػػكف افػػػران ، اآليػػة عامػػػة للمشػػرايف كغيػػػرىـ مػػػف أىػػؿ البػػػدع كالمعاصػػػ 

 .(ْ) إذ الصحبة ال تاكف إال عف مكدة، معصية ف  بعض األحكاؿ

 

 

                                                           

 (.َِّ/ٕ)( تففير القرآف العظيـ، ُ)

 (.ْٓ/ٕ)( أ كاذ البياف، ِ)

 (.َُٔ/ِ)( انظر: فتح القدير، ّ)

 (.َُٖ/ٗ)اام  ألحااـ القرآف، ( انظر: الْ)
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 .(ٔ)موالة المشركين ومظاىرتيم عمى المسممين -ز 

مػػػكاالة ؛ ففػػػاد البػػػاطف كالر ػػػا بػػػالافرالعمليػػػة الظػػػاىرة التػػػ  تػػػدؿ علػػػى مػػػف القػػػرائف  اػػػذلؾ
، كالى الافار كالمشرايف مف دكف المؤمنيف فقد أتى بما يدؿ علػى نفاقػو كففػاد باطنػو فمف، الافار
ف  ۀ ڻڻ ڻ ڻ ں ں ڱ﴿ اما قاؿ تعالى:، ادعى بلفانو أنو غير ذلؾ كا 

 .[ُٖ]المائدة: ﴾ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ

كال ياتم  ، على أف اإليماف المذاكر ينف  اتخاذىـ أكلياذ كي اده فدؿ"  :ةقاؿ ابف تيمي
 .(ِ)" أكلياذ ف  القلب اإليماف كاتخاذىـ

 ٺ ٺ ٺ ٺڀ ڀ ڀ ڀپ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ﴿ :كمثلو قكلو تعالى

كأخبر ىنا أف متكلييـ ، فننو أخبر ف  تلؾ اآلية أف متكلييـ ال ياكف مؤمنان ، [ُٓ]المائدة:﴾ٿٿ
 .قرآف يصدؽ بع و بع ان فال، ىك منيـ

َل َيْجَتِمُع اإِليَماُن َواْلُكْفُر ِفي ) :اما ف  حديث النب  ، فينتف  ااتماع اإليماف كالافر
 .كعليو فنف كاكد أحدىما ف  القلب يفتلـز انتفاذ اآلخر كالبد، (ّ)الحديث  (...َقْمِب اْمِرئٍ 

 ى ى ې ې ې ېۉ ۉ ۅ ۅ ۋ  ۋ  ٴۇ ۈ﴿كاذلؾ قكلو تعالى: 

؛ فػػػالني  ىنػػػا معنػػػاه النيػػػ  عػػػف اللطػػػؼ بيػػػـ فػػػ  [ِٖ]آؿ عمػػػرآف: ﴾ۇئ ۇئ وئ ەئ وئ ەئ ائ ائ
كقػد زمػاف، كاللطػؼ عػاـ فػ  اميػ  األ، قبؿ اإلفػبلـ أك صداقةو  كذلؾ لقرابةو المعاشرة، كالميؿ إلييـ 
 پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿، كال أدٌؿ عليػػػػو مػػػػف قكلػػػػو تعػػػػالى: تاػػػػرر ىػػػػذا فػػػػ  القػػػػرآف

                                                           

: معناىا المصانعة كالمداىنة للافار لغرض موالة الكفار، فقالكا: َفّرق بعض أىل العمم بين الموالة والتولي( ُ)
دنيكم م  عدـ إ مار نية الافر كالردة عف اإلفبلـ اما حصؿ مف حاطب بف أب  بلتعة عندما اتب إلى قريش 

فمثؿ ىذا يعتبر ابيرة مف الابائر، كقد افتثن  حاطب مف ذلؾ العتبارات خاصة،  يخبرىـ بمفير رفكؿ ا 
مثؿ اكنو مف أىؿ بدر، كفبقو إلى اإلفبلـ، كفبلمة قصده، كلذلؾ عفا ا عنو، كبيذا فالمكاالة ليفت بافر 

يادىـ كتينئتيـ ينقؿ عف الملة، كىذا النكع لو مظاىر معاصرة االتشبو بيـ ف  اللباس كف  الييئة أك ح كر أع
 بيا، كغيرىا مف مظاىر المكاالة الت  ال تعد افران ناقبلن عف الملة.

عانتيـ كنصرتيـ بالماؿ كالبدف كالرأم كالمشكرة كلك بقلـ أك المة، كىذا افر وأما التولي فيو : الدفاع عف الافار كا 
 (.(ِِْ/ٖ)صريح كخركج عف الملة اما ااذت بذلؾ اآليات، )انظر: الدرر الفنية، 

 (.ُٕ/ٕ)( مامكع الفتاكل، ِ)

 (، قاؿ شعيب األرناؤكط: حفف.ّٖٗٓ/حُِٓ/صُْ( أخراو أحمد ف  مفنده، )جّ)
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، [ِِماادلػػػػػػػػػة:]ال ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ
 .(ُ) كالمحبة ف  ا كالبغض ف  ا أصؿ عظيـ مف أصكؿ الديف

 ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ ے ے﴿ :كقكلو تعالى

 .[ُّٗ-ُّٖ]النفاذ: ﴾    ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼﮻

، أكلياذ مف دكف المؤمنيف كغيرىا اثير مف اآليات الت  تدؿ على نفاؽ مف يتخذ الاافريف
 .فنف ىذا مف صكر الر ا بالافر كعف الاافريف، اإليماف مف قلبوكانتفاذ ، كعلى ففاد باطنو

 .وفيما يمي نورد صورًا من صور موالة المسممين لمكفار

 .التشبو بيم والتزيّي بزّييم - أ

ف كالمكاٌدة كالمكاالة " :اإلفبلـ ابف تيمية شيخ قاؿ  المخالفة لاف، بالقلب متعلقة اانت كا 
ف الظاىر ف   .(ِ)كمباينتيـ "  فريفالاا مقاطعة على أعكى

حفظػػػػان لػػػػديف ، األصػػػػؿ فػػػػ  معػػػػاداة الافػػػػار كبغ ػػػػيـ أف تاػػػػكف ظػػػػاىرة ال مخفيػػػػة مفػػػػتترةف
شعاران ليـ بالفرؽ بينيـ كبيف الاافريف حتى يقكل كيتمافؾ المفلمكف كي عؼ أعػداذ ، المفلميف كا 

إمػػاـ  بػػنبراىيـ  آمػػران نبيػػو كاألمػػة اليػػا بػػأف تقتػػدم ا  كالػػدليؿ علػػى ىػػذا قػػكؿ، الملػػة كالػػديف
 ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ﴿ :حيػػث قػػاؿ ، الحنفػػاذ كأف تفعػػؿ فعلػػو

 ﴾ ﯁ ﯀ ﮿ ﮾ ﮽ ﮼ ﮻ ﮺ ﮹ ﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳ ﮲ ۓ ۓ
 .[ْ]الممتحنة:

ـ البراذ مف الاافريف على البراذة مف افرىـ ألىمية معاداة الافار أنو قدٌ فانظر ايؼ 
إشارة إلى أف بعض الناس قد يتبرأ مف الافر  يوىذا فك ، كبغ يـ كأنيـ أشد خطران مف الافر نففو

ـٌ إنو ، كالشرؾ كلانو ال يتبرأ مف الاافريف ر بأقكل األلفاظ لما أراد أف يبيف كاكب بغ يـ عبٌ ث
كأظير العداكة بؿ كقٌدميا على ، ( لخطكرة كعظـ الكقكع ف  ىذا المنارَكَفْرَنا ِبُكمْ )كأغلظيا فقاؿ: 

فيذا أصؿ ، بلغ بنا التطكر الح ارم مبلغولك حتى ، قياـ الفاعةإلى  البغ اذ لتأٌاد كاكبيا
 .أصيؿ ال يزكؿ كال يتغير بتغير الزماف كال المااف

                                                           

( انظر: البحر المحيط ف  التففير، أبك حياف محمد بف يكفؼ األندلف ، تحقيؽ: صدق  محمد اميؿ، دار ُ)
 (.ُٗ/ّ)ىػ، َُِْبيركت، طبعة  -الفار

لمخالفة أصحاب الاحيـ، ابف تيمية، تحقيؽ: ناصر عبد الاريـ العقؿ، دار عالـ ( اقت اذ الصراط المفتقيـ ِ)
 (.ُّٖ/ُ)ـ، ُٗٗٗ -ىػ ُُْٗبيركت، الطبعة الفابعة،  -الاتب
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 محبة على يدؿٌ  كغيرىما كالابلـ الملبس ف  بالافار التشٌبو " :الفوزان صالح الشيخ قال
 بالافار التشبو فيحـر، (ُ)(من تشبو بقوم فيو منيم) : النب  قاؿ كليذا، بو للمتشبَّو المتشبّْو

طالة، اللحى احلؽ، كأخبلقيـ كفمتيـ كعباداتيـ عاداتيـ كمف خصائصيـ مف ىك فيما  كا 
 .(ِ)"ذلؾ كغير، كالشرب كاألاؿ، اللباس ىيئة كف ، الحااة عند إال بلغتيـ كالرطانة، الشكارب

ركاه أبك ىريرة الحديث الذم ، كمما دٌؿ أي ان على كاكب مخالفة الافار كترؾ التشبو بيـ
 فأىٍمري النب  ، (ْ)(َفَخاِلُفوُىمْ  (ٖ)ِإن  اْلَيُيوَد َوالن َصاَرى َل َيْصُبُغونَ ) :قاؿ رفكؿ ا  فقاؿ:

 بانس األمر ااف إف ألنو، للشارع مقصكدان  أمران  مخالفتيـ انس ياكف أف يقت  ، بمخالفتيـ
ف، المقصكد حصؿ المخالفة  مف فيو ما ألاؿ فيك، فقط الشعر تغيير ف  بالمخالفة األمر ااف كا 
 .المخالفة

فاألمر ال يخلك مف كاكد مصلحةو ، كفكاذى اانت المخالفة للافار ًلعٌلةو أك لغير ًعٌلة
  :كىذه المصلحة ال تخرج عف شيئيف، للمؤمنيف

 لما، المؤمنيف ا لعباد كمنفعة مصلحة الظاىر اليدم ف  ليـ المخالفة نفس أفٌ  :أحدىما
 .الاحيـ أىؿ أعماؿ عف المباعدة تكاب الت  الماانبة مف مخالفتيـ ف 

 ب ده فيؤمر، منقصان  أك م ران  ياكف قد كالخلؽ اليدم مف عليو ىـ ما نفس أفٌ  :والثاني
إما  بأيدييـ ما ألف ؛ناقص أك م رٌ  كما مف أمر مف أمكرىـ إال، كالاماؿ المنفعة مف فيو لما

 فمخالفتيـ، كالنقص الزيادة يقبؿ فيك أصلو يينفىخ أك مالـ، ٌرةأعماؿ مبتدعة كمنفكخة في  مي ً 
لو ما يشرع بأف فيو  .(ٓ) لنا كصبلح منفعة فييا ليـ المخالفة فنذان ، الاماؿ كاو على يحصّْ

 .المسممين بمد إلى منيا النتقال وعدم فييا السكنى في ديارىم واإلقامة - ب

فػػنذا اػاف يقػػيـ فػػ  بلػػد ، فػانى فػػ  ديػػارىـكال ببلدىػػـ فػػ  اإلقامػػة الافػار مػػكاالة صػػكر كمػف
 ڇ ڇ ﴿ :تعػالى قػاؿ، فياػب عليػو الفػرار بدينػو، الافر كال يأمف علػى دينػو كيخشػى االفتتػاف فيػو

                                                           

(، قاؿ األلبان : حفف َّّْ/حٖٗ/صْ( أخراو أبك داكد ف  فننو، اتاب اللباس، باب ف  لبس الشيرة، )جُ)
 صحيح.

كالرد على أىؿ الشرؾ كاإللحاد، صالح الفكزاف، دار ابف الاكزم، الطبعة  ( اإلرشاد إلى صحيح االعتقادِ)
 (.َّٗص)ـ، ُٗٗٗ -ىػ َُِْالرابعة، 

 (.ْْٗ/ٔ: أم ال يخ بكف اللحية كال يغيركف لكف الشيب. )انظر: فتح البارم ل يصبغون( ّ)

مفلـ ف  صحيحو، (، ك ٖٗٗٓ/حُُٔ/صٕ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب اللباس، باب الًخ اب، )جْ)
ٍبًغ، )ص الىفىًة اٍليىييكًد ًف  الصَّ  .(َُِّ/حِٕٖاتاب اللباس كالزينة، باب ًف  ميخى

 (.ُٖٓ/ُ)( انظر: اقت اذ الصراط المفتقيـ، ٓ)
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 ڳڳ ڳ گ گ گ گ ک ک کک ڑ ڑ ژ ژ ڈڈ ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 ھ ہ ہ ہ ہ ۀ ۀ ڻ ڻ ڻ ڻ ں ں ڱ ڱڱ ڱ ڳ

 .[ٗٗ-ٕٗ]النفاذ: ﴾﮸ ﮷ ﮶ ﮵ ﮴ ﮳﮲ ۓ ۓ ے ے ھ ھ ھ

، مف الشرائ  الت  فر ت علػى اػؿ األنبيػاذ كالرفػؿ، زاؿ الافار كالبراذ منيـلذلؾ ااف اعت
كىػذا إبػراىيـ ، [ْٔ]ىكد: ﴾ٱٻٻٻٻپ ﴿ :لو عف ابنو الاافر تعالى فيذا نكح يقكؿ ا

علػى   فقػاؿ، بػؿ تبػرأ مػف أبيػو، يتبرأ ىك كمف معو مف المؤمنيف مف أقكاميـ كأقرب الناس إلػييـ
كأصػحاب الايػؼ اعتزلػكا قػكميـ الػذيف ، [ْٖريـ:]م ﴾ۉېېېېى﴿ :لفاف نبيو

 پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ ﴿ :عػػػنيـ قػػػاؿ ، افػػػركا حفاظػػػان علػػػى ديػػػنيـ كتكحيػػػدىـ

 .[ُٔ]الايؼ: ﴾ ٿ ٿ ٺ ٺ ٺ ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ

 ف  ا يعذير فلـ، اليارة على يقدر ااف إذا الافار بيف المفلـ إقامة ا حـر ىنا كمف
 إقامتو ف  ااف مف كاذلؾ، اليارة يفتطيعكف ال الذيف ت عفيفالمف إال الافار ببلد ف  اإلقامة
 .ببلدىـ ف  اإلفبلـ كنشر ا إلى االدعكة دينية مصلحة

 كالتعليـ كالتاارة االعبلج، ال ركرة عند إال محـر الافار ببلد إلى كعليو فنف الففر
عمؿ ف  حاؿ عدـ تكفر أك ال، إلييـ بالففر إال علييا الحصكؿ يماف ال الت  النافعة للتخٌصصات

ذا، الحااة بقدر فياكز، فرص العمؿ ف  ببلد المفلميف  ببلد إلى الراكع كاب الحااة انتيت كا 
 .المفلميف

، لدينو مظًيران  ياكف أف كف  ىذه الحالة إذا ااف يأمف على دينو ف  تلؾ الببلد كاب عليو
 .(ُ)كماائدىـ األعداذ دفائس مف حًذران ، الشرٌ  مكاطف عف مبتًعدان ، بنفبلمو معتزِّا

 .مشاركتيم في أعيادىم و مناسباتيم - ت

إقامتيا أك  مشاراتيـ ف  أعيادىـ أك مفاعدتيـ ف ، مف مظاىر مكاالة الافاراذلؾ 
 .تينئتيـ بمنافبتيا أك ح كر إقامتيا

 كردت األدلة ف  الني  عف مشاراة الافار ف  أعيادىـ ف  القرآف، يقكؿ تعالى: كقد 
مف صفات عباد الرحمف أنيـ ال يح ركف أعياد  :؛ أم[ِٕ:]الفرقاف ﴾کککک﴿

 .(ِ)، فااف المدح بتلؾ الصفة لمف ترؾ شيكدىا أك مكافقتيـ فيياالافار

                                                           

 (.َّٗص)( انظر: اإلرشاد إلى صحيح االعتقاد، ُ)

 (.ٖٕ/ُّ)، الاام  ألحااـ القرآف (َُّ/ٔ)( انظر: تففير القرآف العظيـ ِ)
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كى  ، ال منفعة فييا ف  الديف، ذلؾ أف أعياد المشرايف تام  بيف الشبية كالشيكة في  باطؿ
فنذا ااف المدح باكنيـ عباد ، ان على ما فييا مف اللذة العاالة فعاقبتيا إلى ألـ فصارت زكر 

، مف العمؿ الذم ىك عمؿ الزكر فايؼ بالمكافقة بما يزيد على ذلؾللرحمف بمارد ترؾ شيكدىا 
  .(ُ)ال مارد شيكد

َل َتْدُخُموا َعَمى َىُؤَلِء الُمَعذ ِبيَن ِإل  َأْن َتُكوُنوا َباِكيَن، َفِإْن َلْم  ): راٍ لما مر بالحً  النب   ك قاؿ
 .(ٕ)( َتُكوُنوا َباِكيَن َفاَل َتْدُخُموا َعَمْيِيْم، َل ُيِصيُبُكْم َما َأَصاَبُيمْ 
" فنذا اانت  :قاؿ شيخ اإلفبلـ ابف تيمية، فف  الحديث إشارة إلى تحريـ مشاراتيـ ف  أعيادىـ

فايؼ ، الشريعة قد ااذت بالني  عف مشاراة الافار ف  المااف الذم حؿ بيـ فيو العذاب
 .(ّ)راتيـ ف  اإلعماؿ الت  يعملكنيا!"بمشا

 :ويتعمق بمشاركة المسممين لمكفار في أعيادىم أمران ميمان ىما
 :تينئة الكفار بالعيد -أ

مثؿ أف ، أما التينئة بشعائر الافر المختصة بو فحراـ باالتفاؽ"  :ابف القيـ قاؿ 
ـى ، كنحكه، ذا العيدتينأ بي :أك، عيد مبارؾ عليؾ :فيقكؿ، يينئيـ بأعيادىـ كصكميـ ًل فيذا إف فى

 ان بؿ ذلؾ أعظـ إثم، كىك بمنزلة أف يييىنّْئىو بفاكده للصليب، قائليو ًمف الايفر فيك مف المحرمات
كاثيره ممىف ، عند ا كأشد مقتنا مف التينئة بشيٍرب الخمر كقىٍتؿ النفس كارتااب الفرج الحراـ كنحكه

فمىف ىنَّأ عبدنا بمعصية أك بدعة أك ايٍفر ، كال يدرم قيبحى ما فعىؿ، ال قىٍدرى للدّْيف عندىه يق  ف  ذلؾ
 .(ْ)"  مٍقت ا كفخطوض لً فقد تعرٌ 

ألف ذلػػؾ مػػف بػػاب  ؛فػدٌؿ علػػى حرمػػة مشػػاراة المفػػلـ للمشػػرايف فػ  أعيػػادىـ كتينئػػتيـ بيػػا
ف اػاف ، كاإلقرار بالباطؿ الذم يعتقدكنو كيمارفػكنو، الر ا بالافر الذم ىـ عليو ىػك ال ير ػى كا 

فػػا تعػػالى ال  ؛أف يىر ػػى بشػػعائر الافػػر أك ييينػػئ بيػػا غيػػره عليػػولاػػف يىحػػـر ، بيػػذا الافػػر لنففػػو
عف قد أيثر ك ، [ٕ]الزمر: ﴾ ڌ ڍ ڍ ڇ ڇڇ ڇ چ چ چ چ﴿ :يقكؿ ، ير ى بذلؾ

مػػا يفػػتح فمػػف يفعػػؿ ذلػػؾ فنن ؛(ٓ)"اْجَتِنُبــوا َأْعــَداَء اِ ِفــي ِعيــِدِىمْ  " :قػػاؿأنػػو  عمػػر بػػف الخطػػاب 
 .على نففو باب فخط ا كبغ و

                                                           

 (.ّْٖ/ُ)انظر: اقت اذ الصراط المفتقيـ،  (ُ)
ٍفًؼ كىاٍلعىذىاًب،)جِ) ًة ًف  مىكىاً ً  اٍلخى بلى  .(ّّْ/حْٗ/صُ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الصبلة، باب الصَّ

 (.ِٕٔ/ُ)( اقت اذ الصراط المفتقيـ، ّ)
دار  بف تكفيؽ العاركرم، ( أحااـ أىؿ الذمة، ابف قيـ الاكزية، تحقيؽ: يكفؼ بف أحمد البارم ك شاارْ)

 (.ُْْ/ُ)ـ، ُٕٗٗ –ىػ ُُْٖالدماـ، الطبعة األكلى،  –رمادل 

(، كمف طريقو البييق  ف  فننو الابرل، اتاب َُْٖ/ترامةُْ/صْ( أخراو البخارم ف  تاريخو الابير، )جٓ)
راانيـ، الازية، باب اراىية الدخكؿ على أىؿ الذمة ف  انائفيـ كالتشبو بيـ ف  يـك نيركزىـ كمي

(، كحاـ على إفناده بال عؼ المحقؽ َْٖٗ/رقـُٖ/صُِ(، كف  شعب اإليماف )جُِٖٖٔ/حِّٗ/صٗ)ج
 مختار أحمد ندكم ف  تحقيقو لشعب اإليماف.
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 اليدية: -ب
لذلؾ فنف ق ية اليدية بيف المفلميف كالافار مفألة عقدية ، لليدية ماانة ابيرة ف  ديننا

 :على النحك التال ، تالـ فييا اثير مف العلماذ، فقيية
   ًحكم إىداء الكافر :أول. 

الفيما إذا ، كترغيبو ف  اإلفبلـ، وبقصد تأليف، ياكز للمفلـ أف يييدم للاافر كالمشرؾ
 فعف عبد ا ابف عمر ، ثكبان ألخيو المشرؾ ف  ماة  فقد أىدل عمر ، ان أك اار ان ااف قريب

، يا رفكؿ ا لك اشتريت ىذه" فقاؿ: ، ة فيراذ عند باب المفادلٌ رأل حي ، عمر بف الخطاب أف
ِإن َما َيْمَبُس َىِذِه َمْن َل َخاَلَق َلُو ): ؿ ا فقاؿ رفك ، فلبفتيا يـك الامعة كللكفد إذا قدمكا عليؾ

فقاؿ ، منيا حلة فأعطى عمر بف الخطاب ، منيا حلؿ ثـ ااذت رفكؿ ا  (ِفي اآْلِخَرةِ 
إني لم ) :؟ قاؿ رفكؿ ا  افكتنييا كقد قلت ف  حلة عطارد ما قلت، عمر: يا رفكؿ ا

 .(ُ)"  لو بماة مشراان  أخان ، ف الخطاب فافاىا عمر ب (؛يا لتمبسياكَ سُ أكْ 
دليؿ لاكاز صلة األقارب الافار كاإلحفاف إلييـ كاكاز اليدية إلى " ف  ىذا  :قال النووي

 .(ِ)" الافار

 ضوابط جواز اإلىداء لمكافر. 
ف ااف ياكز للمفلميف إىداذ اليدايا للافار فبل بد أف يندرج ذلؾ تحت ، كعليو فننو كا 

 :ر منيانذا،  كابط ميمة
كمشاراة ف  االحتفاؿ بالعيد  ان ألف ذلؾ ييعىدُّ إقرار ، ييٍيًدم للاافر ف  يكـ عيد مف أعيادهال أف   .ُ

 .(ّ) ثـ إنو معاكنة على اإلثـ كالعدكاف، الباطؿ

كف  ذلؾ يقكؿ ، اليدية مما ييفتعاف بو على االحتفاؿ االطعاـ كالشمكع كنحك ذلؾ أال تاكف .ِ
كمف أىدل مف المفلميف ىدية ف  ىذه األعياد مخالفة للعادة ف   " :شيخ اإلفبلـ ابف تيمية

إف اانت اليدية مما يفتعاف بو على التشبو بيـ مثؿ  فائر األكقات لـ تقبؿ ىديتو خصكصان 
ىداذ البيض كاللبف كالغنـ  :كقاؿ اإلماـ الزيلع  الحنف ، (ْ)" إىداذ الشم  كنحكه ف  الميبلد كا 

                                                           

ا يىًادي، )جُ) (، كمفلـ ف  ٖٖٔ/حْ/صِ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب الامعة، بىابه يىٍلبىسي أىٍحفىفى مى
اتىـً الذَّىىًب صحيحو، اتاب الزينة كاللبا اًؿ كىالنّْفىاًذ كىخى لىى الرّْاى ًة عى اًؿ ًإنىاًذ الذَّىىًب كىاٍلًف َّ س، باب تىٍحًريـً اٍفًتٍعمى

لىى أىرٍ  ـٍ يىًزٍد عى ا لى ًؿ مى نىٍحًكًه ًللرَّاي ًة اٍلعىلىـً كى بىاحى ًتًو ًللنّْفىاًذ كىاً  بىاحى ًؿ كىاً  لىى الرَّاي ًريًر عى اًب ى، )صكىاٍلحى  .(َِٔٔ/حٕٖٓبىً  أىصى

 (.ّٗ/ُْ)( المنياج شرح صحيح مفلـ بف الحااج، ِ)

، رابط َُٖٖٓ( انظر: فتاكل مكق  اإلفبلـ فؤاؿ كاكاب، بنشراؼ الشيخ محمد صالح المناد، رقـ الفتكل: ّ)
 ـ.َُِِ/ُِ/ُٖ، بتاريخ /http://islamqa.info/ar/refَُٖٖٓ المكق  على الشباة العنابكتية

 (.ُّٗ/ِٓ)( مامكع الفتاكل ْ)
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بؿ ، أم اليدايا بافـ ىذيف اليكميف حراـ، الميرااف ال ياكزكاإلعطاذ بافـ النيركز ك "
 .(ُ)"افر

بؿ ياكف ، أاٌل ياكف القصد مف اليدية التكدد إلى الافار أك بفبب محبتيـ كميؿ القلب إلييـ  .ّ
كالدعكة إليو ، كتحبيب الديف إلى نفكفيـ، تأليؼ قلكبيـ على اإلفبلـ، الداف  مف كرائيا

 .ةبالحامة كالمكعظة الحفن

يتػرتب على اإلىداذ إلى الافار أك قبكؿ ىديتيـ مففدة ظاىرة اافتابار الافار  أالٌ   .ْ
يتػرتب على اإلىداذ أاٌل  اما ياب، لكركد الني  عف التبذير ؛أك تاكف مبالغ فييا، كافتعبلئيـ

ألف تقديـ األىـ فاألىـ  ؛حااة المفلـ الم طر إلى الافار تفكيته لمصلحة رااحة افدٌ 
 .(ِ) ع منيج شر 

 قبول اليدية من الكافرحكم  :ثانًيا. 

 :؟ على قكليف كق  الخبلؼ بيف العلماذ ف  ىدية المشرؾ ىؿ تقبؿ أـ ال

 األول: جواز قبول اليدية من الكافر. - أ

، كترغيبو ف  اإلفبلـ قلًب الاافر تأليؼى  نظرى إلى أف المقصد مف اليدية، مف قاؿ باكازىا
 :كمف ذلؾ، ض الافارىدايا بع كافتدؿ بقبكؿ النب  

 غزونا مع النبي )قاؿ: ، عف أب  حميد الفاعدم لمنبي  وأىدى ممك أيمة، تبوك  بغمة
 .(ّ)(وكتب لو ببحرىم، داً رْ وكساه بُ ، بيضاء

  أن َفْرَوَة ْبَن ُنَفاَثَة اْلُجَذاِمىُّ أىدى َرُسوُل اِ )عف العىبَّاس بف عبد المطلب ك  َبْغَمٍة
 .(ْ)(َبْيَضاءَ 

 

 

                                                           

 –( تبييف الحقائؽ شرح انز الدقائؽ، عثماف بف عل  فخر الديف الزيلع  الحنف ، المطبعة الابرل األميرية ُ)
 (.ِِٖ/ٔ)ىػ،  ُُّّالقاىرة، الطبعة األكلى، 

 .ـَُِِ/ُِ/ُٖ، بتاريخ /http://www.alimam.ws/refَُّّانظر: مكق  إماـ المفاد،  (ِ)

ًلؾى اٍلقىٍريىًة ىىٍؿ يىايكفي ذىًلؾى ( أخراو البخارم ف  صحيحو، ّ) ـي مى ا مى اتاب الازية كالمكادعة، باب ًإذىا كىادىعى اإٍلً
، )ج ـٍ  .(ُُّٔ/حْٗ/صًْلبىًقيًَّتًي

، )صْ) نىٍيفو   .(ُٕٕٓ/حّٕٕ( أخراو مفلـ ف  صحيحو، اتاب الاياد كالفير، باب ًف  غىٍزكىًة حي
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 الثاني: منع قبول اليدية من الكافر. - ب

فقاؿ ، ىدية لو أك ناقة أنو أىدل للنب  ، )عياض بف حمار بحديثافتدؿ ، كمف قاؿ بمنعيا
 .(ِ) ((ُ)فإني نييت عن زبد المشركين) :قاؿ، ال :قاؿ(، ؟أسممت) :النب  

 :وفي الجمع بين ىذه األحاديث أقوال منيا

كىذا فيو ، على مف ااف مف أىؿ األكثاف كالردٌ ، الاتابحمؿ القبكؿ على مف ااف مف أىؿ يي  .ُ
عف ف، افتنبط منو اكاز قبكؿ ىدية الكثن  أكرد ف  صحيحو حديثان  ألف البخارم ؛نظره أي ان 

ىل مع ) :فقاؿ النب  ، ثبلثيف كمائة انا م  النب   :قاؿ عبد الرحمف بف أب  بار
، ثـ ااذ راؿ مشرؾ، فعاف، ك نحكهفنذا م  راؿ صاع مف طعاـ أ، (؟منكم طعام أحدٍ 

قاؿ: ال بؿ ، (أو قال: أم ىبة؟، أم عطية بيعاً  ) :فقاؿ النب  ، بغنـ يفكقيا، مشعاف طكيؿ
اليدية على الكثن  دكف  كفيو ففاد قكؿ مف حمؿ ردٌ "  :قاؿ ابف حار، الحديث (ّ) (...بي 

 .(ْ)" ألف ىذا األعراب  ااف كثنيان  ؛الاتاب 

دليؿه على اكاز قبكؿ اليدية مف  ؛لراؿ إف ااف ما فاقو مف الغنـ عطيةل ففؤاؿ النب  
ال لـ ياف رفكؿ ا ليخٌيره بيف العطية كالبي ، الاافر  .كا 

ألف مف املة  ؛كىذا فيو نظر، كالقبكؿ فيما أيىدم للمفلميف، االمتناع فيما أيىدم لو خاصةن  .ِ
 .ما كقعت اليدية فيو لو خاصةأدلة الاكاز 

ال يخفى كمنيـ مف قاؿ بالعاس؛ ك ، فأحاديث المن  متأخرة على أحاديث القبكؿ، نفخالقكؿ بال .ّ
 .أف النفخ ال يثبت بمارد االحتماؿ

ألنو مأمكف ًمنو ما ال يؤمف ، كأف ذلؾ مف خصائصو، مف األمراذ يمتن  ذلؾ لغير النب   .ْ
 .(ٓ) ًمف أاثر األمراذ بعدىه

                                                           

 .((ُُ/ِ)ف  المكطأ مف المعان  كاألفانيد، : يعن  ىداياىـ. )التمييد لما زبد المشركين( ُ)

، )ج (ِ) اـً يىٍقبىؿي ىىدىايىا اٍلميٍشًرًايفى (، َّٖٗ/حُّٖ/صّأخراو أبك داكد ف  فننو، اتاب الفرائض، باب ًف  اإًلمى
، كالترمذم ف  فننو، اتاب أبكاب الفير عف رفكؿ ا  ، باب ًف  اىرىاًىيىًة ىىدىايىا اٍلميٍشًرًايفى

 (، قاؿ الترمذم )ىذا حديثه حففه صحيح(.ُٕٕٓ/حِّّ/صّ)ج

، )جّ) (، ُِٖٔ/حُّٔ/صّ( أخراو البخارم ف  صحيحو، اتاب اليبة، باب قىبيكًؿ اٍليىًديًَّة ًمفى اٍلميٍشًرًايفى
فىٍ ًؿ ًإيثىاًرًه، )ص ٍيًؼ كى  .(َِٔٓ/حُٖٓكمفلـ ف  صحيحو، اتاب األشربة، باب ًإٍارىاـً ال َّ

 (.ِِّ/ٓ)( فتح البارم، ْ)

مصر،  –( انظر: نيؿ األكطار، محمد بف عل  الشكاان ، تحقيؽ: عصاـ الديف الصبابط ، دار الحديث ٓ)
 (.ٖ/ٔ)ـ، ُّٗٗ -ىػُُّْالطبعة األكلى، 
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راى بذلؾ تأنيفو كالقبكؿ ف  حؽ مف يي ، المكاالةمف يريد بيديتو التكدد ك  االمتناع ف  حؽٌ  .ٓ
كتأليفو لمصلحة يراكىا ، ممف طم  ف  إفبلمو ؿ النب  بً فقى ، اإلفبلـ كتأليفو على

 ؛ىدية مف لـ يطم  ف  إفبلمو كلـ ياف ف  قبكليا مصلحة كردٌ ، كاافأ بع يـ، للمفلميف
 .(ُ)أراحيا ف  المفألة ك  كلعؿ ىذا أقكل األقكاؿ، ألف اليدية تكاب المحبة كالمكدة

أمر باطن  ييعرؼ أحيانان مف منطكؽ  اأف الر  :أدلة والشاىد من جميع ما تقدم من
تتفاكت فيما بينيا قكة ك عفان مف حيث ، ظاىرة تدؿ عليو ةيأك مف خبلؿ قرائف عمل، اللفاف

ف لـ يصرح بلفانو عما ينـ عف اعتقاده كما كقر ، القلب كقر ف  الداللة على ما إذ ، ف  قلبوكا 
 كىذا ال خبلؼ عليو عند، كالفعؿ تاكف أحيانان أبلغ ف  الداللة مف المنطكؽ كالقكؿ قرائف الحاؿ

 .باللفاف كاعتقاد بالاناف كعمؿ بالاكارح كاألرااف اإليماف قكؿ :كف بقاعدةالذيف يقكل الفلؼ

ف ااف قلبيان  فقد  كرفكلو  إال أنو إذا ك   ف  غير المك   الذم ير اه ا، كالر ا كا 
فياب أف يحذر العبد مف تخٌط  الحدكد الت  حٌدىا اإلفبلـ ف  ، يؤدم بالعبد إلى الميالؾ

كعدـ التشبو بيـ أك مكاالتيـ أك مشاراتيـ شعائرىـ ، التعامؿ م  الافار لتحقيؽ معنى البراذة منيـ
حبة الافار ألف ذلؾ الو يالب م، أك ماالفيـ أك الراكف إلييـ أك طاعتيـ فيما ىك افر

لذا فالمؤمف الفطف ىك مف افتبرأ لدينو  ؛كقد يق  المفلـ ف  الافر دكف أف يشعر، كمكدتيـ
فحقؽ معنى الكالذ كالبراذ الصحيح ، كابتعد عف مداخؿ الشيطاف مف شبيات أك شيكات، كعر و

 .ف  اإلفبلـ

 

 

 

 

                                                           

 (.ُِّ/ٓ)( انظر: فتح البارم، ُ)



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ىىالمبحثىالرابع
ىثمراتىالرضاىالوانطظ
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 .ثمرات الرضا اليانعة :المبحث الرابع
، يرتف  بيا الرا   إلى أعلى المنازؿ، رات إيمانية اثيرة كافرة تترتب عليوللر ا ثم

دقان ف  أقكالو كأعمالو ، ثابتان ف  اعتقاده، كصاطكبكالخي  في حى ال تيٌزه المً فيصبح رافخان ف  يقينو 
 اذ ذلؾ، ما يل :كأحكالو، كمف الثمرات الت  يانييا المفلـ كيرتشؼ حبلكتيا مف كر 

ر ا  ىكف  امي  الحاالت  ر اه عف ربو  إف أعظـ ثمرة يماف أف يانييا العبد مف :أولً 
ذا ر   عنو  ،ر   ربو عنو بالقليؿ مف العمؿ ،فنذا ر   عنو بالقليؿ مف الرزؽ ،ربو عنو كا 

  ، كر ا اكاده أفرع ش ذ إلى ر اه إذا تر اه كتملقو ،ف  امي  الحاالت كافتكت عنده
 .مف أعظـ ما يتمت  بو المؤمف الصادؽ

عنػػد ا ػػطراب الشُّػػبىًو كالتبػػاس  كفػػاكنو كقػػراره، كبػػرد القلػػب، أف الر ػػا يكاػػب لػػو الطمأنينػػة :ثانيــاً 
 ىب مب حبخب﴿، كلفػػاف حػػاليـ يقػػكؿ: الق ػػايا كاثػػرة الػػكارد، فيثػػؽ القلػػب بمكعػػكد ا كرفػػكلو 

يكاػػب ا ػػطراب ف ط، أمػػا الفػػخ[ِِ]األحػػزاب: ﴾ مث ىث جث يت ىت متخت حت جت يب
 ، فيبقػػػػى قلقػػػػان ناقمػػػػان فػػػػاخطان متمػػػػردان، فلفػػػػاف حالػػػػو يقػػػػكؿ:كعػػػػدـ قػػػػراره ،كريبتػػػػو كانزعااػػػػو ،قلبػػػػو
أف الر ػػػا ينػػػزؿ عليػػػو الفػػػاينة التػػػ  ال أنفػػػ  لػػػو  ، امػػػا[ُِ]األحػػػزاب: ﴾ۀۀہہہہ﴿

 فمػف أعظػـ نعػـ ا علػى؛ كصلحت أحكالو كصلح بالػو ،افتقاـ : كمتى نزلت عليو الفاينة ،منيا
 .(ُ) كمف أعظـ أفبابيا: الر ا عنو ف  امي  الحاالت ،ؿ الفاينة عليو: تنزٌ  عبده
اػاف  كالمػا اػاف العبػد أشػد ر ػان فبلمة القلػب مػف الغػش كالغػٌؿ كالحقػد، كىػذا قػريف الر ػا،  :ثالثاً 

 ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ﴿ :تعػالى، قػاؿ كال يناك مف عذاب ا إال مف أتى ا بقلب فػليـ، قلبو أفلـ

 .[ٖٗ-ٖٖ]الشعراذ: ﴾ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ

حديث فىٍعًد ٍبًف  ااذ ف اما  ،كفخطو مف شقاكتو ،أف الر ا بالمقدكر مف فعادة ابف آدـ :رابعاً 
قَّاصو  َوِمْن َسَعاَدِة اْبِن آَدَم  ،ِمْن َسَعاَدِة اْبِن آَدَم اْسِتَخاَرُتُو اَ ): َقاَل َرُسوُل اِ  : قىاؿى  ،أىًب  كى

ا ى اُ، َوِمْن ِشْقَوِة اْبِن آَدَم َتْرُكُو اْسِتَخاَرَة اِ، َوِمْن ِشْقَوِة اْبِن آَدَم َسَخُطُو ِبمَ ِرَضاُه ِبَما َقضَ 
 .(ٕ)( َقَضى ا 

، فنذا تيقف أف ما أخطأه كال يفرح بما آتاه ،ب لو أف ال يأفى على ما فاتوكاً أف الر ا يي  :خامساً 
، كقد ااف مف كصية ذلؾ مف أف ؿ اإليمافليخطئو، فنف لـ ياف ليصيبو، كأف ما أصابو لـ ياف 

                                                           

 (.ُٖٕ/ِ)، مدارج الفالايفانظر :  (ُ)
( كقػػاؿ: ُٖٗٓ/حُٖٓ/صُراو، )ج(، كالحػػااـ فػػ  مفػػتدُْْْ/حْٓ/صّأخراػػو أحمػػد فػػ  مفػػنده، )ج( ِ)

 ىذا حديث صحيح اإلفناد كلـ يخرااه.
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َواْعَمْم َأن  اأْلُم َة َلِو اْجَتَمُعوا َعَمى َأْن َيْنَفُعوَك، َلْم َيْنَفُعوَك ِإل : )... البف عباس  النب  
وكَ  وَك، َلْم َيُضرُّ ِإل ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُو اُ  ِبَشْيٍء َقْد َكَتَبُو اُ َلَك، َوَلِو اْجَتَمُعوا َعَمى َأْن َيُضرُّ

ُحفُ   .(ُ)(  َعَمْيَك، ُرِفَعِت اأْلَْقالُم، َوَجف ِت الصُّ

 غ قلبو لمحبتوكفرٌ  ،كقناعة مؤل ا صدره غنى كأمنان ؛  أف مف مؤل قلبو مف الر ا بالقدر :سادساً 
كاشتغؿ عما فيو  ،لؾامتؤل قلبو ب د ذ ؛ كمف فاتو حظو مف الر ا ،كالتكاؿ عليو ،كاإلنابة إليو
 .كالفخط يفرغ القلب مف ا ،فالر ا يفرغ القلب ؛  فبلحوفعادتو ك 

، بؿ ىك حقيقة اإليماف ،أف الر ا يثمر الشار، الذم ىك مف أعلى مقامات اإليماف :سابعاً 
فنذا ر   العبد عف ربو ف   ؛ كربما أثمر لو افر المنعـ كىك افر النعـ كالفخط يثمر  ده،

ذا فاتو الر ا ،ااريففياكف مف الرا يف الش ،: أكاب لو ذلؾ شاره لحاالتامي  ا : ااف مف  كا 
 .كفلؾ فبيؿ الاافريف ،الفاخطيف

 ،كذلؾ رأس اؿ خطيئة ،ب على الدنيالى آفات الحرص كالاى  الرا   أف الر ا ينف  عف :ثامناً 
عنو مادة ىذه ينف   فر اه عف ربو ف  امي  الحاالت، كأفاس اؿ رزية ،ةكأصؿ اؿ بليٌ 

 .(ِ)اآلفات

 ،ير ػاه كالػذم يحبػو  فالرا   ىكاه تب  لمراد ربو منػو ،قلبأف الر ا يخرج اليكل مف ال :اً تاسع
ف ااف معو شعبة مػف ىػذا كشػعبة مػف ىػذا، فيػك  ،فبل ياتم  الر ا كاتباع اليكل ف  القلب أبدان  كا 

  لربػو فػبحانو لشػدة شػكقو حػيف تعٌاػؿ الم ػ حاؿ مكفػى كىذا ااف ، (ّ) للغالب عليو منيما
 ﴾ے ھ ھ ھ﴿:  لفػػاف مكفػػى علػػى كحبػػو كمظنػػة ر ػػا ا تعػػالى عنػػو، يقػػكؿ 

 .[ْٖ]طو:

فنف الفخط عليو  ،مة الرب تعالى ف  أحاامو كأق يتوأف الر ا يخلص العبد مف مخاص :عاشراً 
مف عدـ ر اه بأق يتو  كأصؿ مخاصمة إبليس لربو، مخاصمة لو فيما لـ يرض بو العبد

نما ألحد مف ألحد، كاحد مف احد ؛ ألنو نازع ربو رداذ العظمة  ،ةكأحاامو الدينية كالاكني كا 

                                                           

بػػػػػػػػػاب،  ،أخراػػػػػػػػػو الترمػػػػػػػػػذم فػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػننو، اتػػػػػػػػػاب صػػػػػػػػػفة القيامػػػػػػػػػة كالرقػػػػػػػػػائؽ كالػػػػػػػػػكرع عػػػػػػػػػف رفػػػػػػػػػكؿ ا  (ُ)
 ( كقاؿ : " ىذا حديث حفف صحيح ".ُِٔٓ/حِْٖ/صْ)ج
 (.ُِٖ-ُِٕ/ِانظر : مدارج الفالايف، ) (ِ)
 (.ُِٗ/ِ)، المصدر الفابؽانظر:  (ّ)
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زار الابرياذ،  ،كيتفخط المقادير ،كامر كينتيؾ المناى ذعف لمقاـ الابركت، فيك يعطؿ األكلـ ي كا 
 .(ٔ) كلـ يذعف للق اذ

كلك تأملت بدع  لباب،ذلؾ اعدـ الر ا يفتح باب البدعة، ك الر ا يغلؽ أف  :الحادي عشر
أك  ،أك الدين  ،لرأيتيا ناشئة مف عدـ الر ا بالحاـ الاكن  ؛كالخكارج ،كالنكاصب ،الركافض
 .الييما

؛ فنف حفف الخلؽ مف  أف الر ا يفتح باب حفف الخلؽ م  ا تعالى كم  الناس :الثاني عشر 
اْلُمْسِمَم اْلُمَسدٍَّد َلُيْدِرُك َدَرَجَة  ِإن  : )، يقكؿ يبلغ بصاحبو دراة الصائـ القائـ اما أنو ،الر ا

و اِم اْلَقو اِم ِبآَياِت الم ِو   .(ِ)( ِلَكَرِم َضِريَبِتِو َوُحْسِن ُخُمِقوِ  الص 

أف الر ا يثمر فركر القلب بالمقدكر ف  امي  األمكر، كطيب النفس كفاكنيا  :الثالث عشر
كاغتباط العبد  ،كبرد القناعة ،يل  مف أمكر الدنياكطمأنينة القلب عند اؿ مفزع م ،ف  اؿ حاؿ

كر اه منو بما ياريو  ،كافتفبلمو لمكاله ف  اؿ ش ذ ،كفرحو بقياـ مكاله عليو ،بقفمو مف ربو
كل ربو كيذىب عنو شا ،كاماؿ حامتو ،كاعتقاد حفف تدبيره ،كتفليمو لو األحااـ كالق ايا ،عليو

يذىب  فاإليماف بالقدر، كالر ا بوحاؿو اعلو ا علييا ؛ ؛ فير ى بأم إلى غيره كتبرمو بأق يتو
 .(ّ) عف العبد اليـ كالغـ كالحزف

 .(ْ)"  أصبحت وما لي سرور إل في مواقع القدر"  :قاؿ عمر بف عبد العزيز 

إن كان الفقر فإن  ،الفقر والغنى مطيتان ما أبالي أييما ركبت " :ابف مفعكد  كيقكؿ
ن كان   .(ٓ)"  الغنى فإن فيو البذلفيو الصبر، وا 

: من شدة أو  ما أبالي عمى أي حال أصبحت وأمسيت: " كقاؿ عمر بف الخطاب 
 .(ٔ)"رخاء

                                                           

ـ، ََِِ – ػىػػػُِّْالريػػػاض، الطبعػػػة الرابعػػػة،  –ماتبػػػة العبياػػػاف  ،ال تحػػػزف، د. عػػػائض القرنػػػ انظػػػر:  (ُ)
 (.ِٖٓص)
(، كقاؿ شعيب األرنؤكط : "حػديث حفػف"، كابػف حبػاف فػ  َِٕٓ/حِٖٔ/صُُأخراو أحمد ف  مفنده )ج (ِ)

دراػة القػائـ ليلػو الصػائـ نيػاره، بنحػكه، صحيحو، اتاب البر كاإلحفاف، باب ذاػر راػاذ نػكاؿ المػرذ بحفػف الخلػؽ 
 ( كقاؿ األرنؤكط: "حديث صحيح ".َْٖ/حِِٖ/صِ)ج
 (.ِِٗ/ِ) ،انظر : مدارج الفالايف (ّ)
الدماـ، الطبعة الثانية،  –فتح البارم، ابف راب الحنبل ، تحقيؽ : طارؽ بف عكض ا، دار ابف الاكزم  (ْ)

 (.ْٖ/ُق، )ُِِْ
 (.َِّ/ِمدارج الفالايف، ) (ٓ)
 (.ّْٔ/ْإحياذ علـك الديف، ) (ٔ)



 

166 

 

 االرتقادىبمدائلىورالقتهىالطبادىرضا:ىالثانيىالفصل

فيتفرغ لعبادة ربو بقلب خفيؼ مف  ،كيقلؿ ىمو كغمو، أف الر ا يفرغ قلب العبد :عشر رابعال
ى تقدير ا لم يصمح من لم يصمح عم" : ففياف بف عيينة ، يقكؿأثقاؿ الدنيا كىمكميا كغمكميا

 .(ُ)"  عمى تقدير نفسو

وما لي في شيء  ،لقد تركتني ىؤلء الدعوات : "كف  ىذا يقكؿ عمر بف عبد العزيز 
ما يدعو: الميم رضني بقضائك، وبارك  إل في مواقع قدر ا، وكان كثيراً  ،من األمور كميا أرب

 .(ِ)"ر شيء عجمتولي في قدرك، حتى ل أحب تعجيل شيء أخرتو. ول تأخي

فنف العبد  ؛كمف ذـ ما لـ يذمو ا ،ا وي بٍ عً أف الر ا يخلصو مف عيب ما لـ يي  :الخامس عشر 
كذـ ، مف امنو كذلؾ قلة حياذ  ،و بأنكاع المذاـٌ كذم ،بالش ذ عابو بأنكاع المعايب إذا لـ يرضى 

 .لما ليس لو ذنب

كأف يذميـ  ،ف أف ير   الناس بفخط العبد مأف الر ا بالقدر يخلص ا :السادس عشر 
كىك فياكف ظالما ليـ ف  األكؿ  ،ف يحمدىـ على ما ىك عيف ف ؿ اكأ ،على ما لـ يؤتو ا

فنذا ر   بالق اذ تخلص مف ذميـ  ،كىك حمدىـبيـ ف  الثان   مشراان  ،ر اىـ كذميـ
َمْن َأْرَضى : ) قىاؿى  رىفيكؿى اللًَّو  عىاًئشىةى: أىفَّ ، لحديث (ّ) فخلصو الر ا مف ذلؾ الو ؛ كحمدىـ

 .(4) (الم َو ِبَسَخِط الن اِس َكَفاُه الم ُو، َوَمْن َأْسَخَط الم َو ِبِرَضا الن اِس َوَكَمُو الم ُو ِإَلى الن اسِ 

، عف عبده، أعظـ فبيؿ لتحقيؽ الشػفاعة يػـك القيامػة، فمحمػد  أف ر ا ا  السابع عشر :
؛ فاانت لػو الشػفاعة العظمػى، كاػـ مػف شػاف و ال تنفػ  شػفاعتو يػكـ القيامػة؛ ألف ا  أزاى مف 

ۇ  ڭ ڭ ڭ ڭ ﴿لـ يأذف، كلـ يرض لو قكالن، كلـ يرضى عف المشفكع لو، اما قاؿ تعػالى: 

؛ فبل [ِٖ]األنبياذ: ﴾ چ چ چ چ ڃ ﴿: كقاؿ  ،[َُٗ]طو: ﴾ ۋ ٴۇ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ
 .(ٓ)بالشفاعة  كالر ا عف المشفكع لو، م  إذنو بد ف  الشفاعة مف الر ا عف الشاف ، 

                                                           

بيركت، الطبعة الرابعة،  –حلية األكلياذ كطبقات األصفياذ، أبك نعيـ األصبيان ، دار الاتاب العرب   (ُ)
 (.ِٖٕ/ٕق، )َُْٓ

 (.ُٓالر ا عف ا بق ائو، ابف أب  الدنيا، )ص (ِ)
 (.ِِّ/ِ) مدارج الفالايف،انظر :  (ّ)
باب الصدؽ كاألمر بالمعركؼ كالني  عف المنار  ،اتاب البر كاإلحفاف ،وصحيح  أخراو ابف حباف ف (ْ)

، قاؿ شعيب األرنؤكط : راالو ثقات رااؿ الشيخيف غير إبراىيـ بف يعقكب كىك ثقة، (ِٕٕ/حُُٓ/صُ)ج
 (ُُِّ/ حَُّ/ صٓة الصحيحة، )جفلفلال كصححو األلبان  ف 

 (.َُٕ/ُف،)، ابف عثيميشرح العقيدة الكافطيةانظر:  (ٓ)
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كلفائر األنبياذ كالصديقيف كالشيداذ كالصالحيف، أما  كىذا ف  الشفاعة العامة الت  للنب  
خير مىٍف  كى  المقاـ المحمكد، الذم يدؿ على أف محمدان  الشفاعة العظمى في  خاصة بو 

 .(ُ)رً  ى ا تعالى عنيـ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 (.ِٓص) ،صفة الر ا بيف اإلثبات كالتعطيؿ (ُ)
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كالصبلة كالفبلـ على فيد المرفليف ، الذم بنعمتو تتـ الصالحات، الحمد  رب العالميف
 .محمد كعلى آلو كصحبو أامعيف

، فقد ىدفت ىذه الدرافة إلى البحث ف  مك كع الر ا ف  العقيدة اإلفبلمية، أما بعد
كقد تكصلت الباحثة ف  ، غيرىاالعقدية كالفقيية كالدعكية ك  كحاكلت أف تشملو مف امي  النكاح 

 :كى  االتال ، الخاتمة إلى املة مف النتائج كالتكصيات

كمعنػػى ر ػػاه ، كىػػ  صػػفة مػػف صػػفاتو ، ىػػك خػػبلؼ الفػػخط مفيػػـك الر ػػا مػػف ا  .ُ
 .كاإليماف بو كااب على ما يليؽ بو تعالى، كايفيتو مايكلة، مفيـك معلكـ

كالقناعػػة بمػػا ، كحمػػده علػػى مػػا ق ػػاه، لقلػػب كتفػػليمو بػػأمر اىػػك فػػاكف امػػف العبػػد الر ػػا  .ِ
كاليقيف ، كالتكاؿ عليو ف  امي  أحكالو، األقداركترؾ الازع كالفخط على ، قفـ قٌؿ أك اثر

 .لحامة ال يعلميا إال ىك ، بأف ا تعالى ال يختار إال الخير لعباده
منيػػا  ؛حمػػؿ نفػػس المعنػػى أك متقاربػػةكردت المػػة الر ػػا فػػ  الاتػػاب كالفػػنة بألفػػاظ متعػػددة ت .ّ

  .كالحمدكالعتبى كالقناعة كالقنى  الراكف
امػاع فػلؼ األمػة علػى إثبػات صػفة الر ػا  .ْ ت افرت األدلة الصريحة مػف الاتػاب كالفػنة كا 

باتصػافو بػأعظـ الصػفات  اما دٌؿ العقؿ الصحيح كالفطرة الفليمة على امالو ،  تعالى
 .غير تحريؼ كال تشبيو كال تعطيؿ كال تاييؼ مف، كأامليا كمنيا صفة الر ا

، فيػ  ذاتيػة باعتبػار أنيػا ال تنفػؾ عػف ذاتػو  ؛صػفة ذاتيػة فعليػةصفة الر ا عند الفلؼ  .ٓ
فيك ير ى كيفخط ، باختياره كى  صفة فعلية اختيارية باعتبار أنيا متعلقة بمشيئػػة ا 

 .متى شاذ كايفما شاذ
فػػ  الصػػفات الفعليػػة االختياريػػة كمنيػػا صػػفة الر ػػا؛  خػػالؼ المتالمػػكف الفػػلؼى فػػ  مػػنيايـ .ٔ

كلػـ يثبتكىػا بحاػة تنزيػو ا تعػالى ، فأكلتيا المعتزلة كاألشػاعرة كالماتريديػة كالشػيعة اإلماميػة
كلاػػف الفػػلؼ  ؛فيربػػكا مػػف التشػػبيو إلػػى مػػا ىػػك أشػػن  منػػو كىػػك التعطيػػؿ ؛عػػف مشػػابية خلقػػو

 .بياتيـ الغريبةكنق كا ش، تصدكا ليـ كأبطلكا حاايـ الكاىية
مف أفباب محبة ا لعباده ارت ػاذ اإلفػبلـ الػذم ارت ػاه ليػـ دينػان كعمػؿ الصػالحات التػ   .ٕ

كمف مكان  ر ا ا عف عباده الافر ك الشرؾ بو كارتااب المعاص  كاآلثػاـ التػ  ، أمر بيا
 .نيى عنيا
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أفػػباب الر ػػا  فػػنذا تماػػف العبػػد مػػف، مػػكىب  باعتبػػار حقيقتػػو، الر ػػا افػػب  باعتبػػار فػػببو .ٖ
 .ااتنى منيا ثمرة الر ا كىك التكاؿ

فمقامػو أعلػى مػف مقػاـ ، للر ا ف يلة عظيمة كردت فػ  اآليػات القرآنيػة كاألحاديػث النبكيػة .ٗ
امػػا أنػػو ، كمنزلػػة مػػف منػػازؿ الشػػيداذ فػػ  اآلخػػرة، كىػػك حػػاؿ مػػف أحػػكاؿ أىػػؿ الانػػة، الصػػبر

 .كغاية يفعى إلييا المؤمف الصادؽ، أصؿ الطاعات اليا
كالر ػا بػو ، ق ػاذ دينػ  يت ػمف مايحبػو ا كير ػاه مػف األقػكاؿ كاألفعػاؿ :الق اذ نكعاف .َُ

، كق اذ اكن  كىك مشػيئة ا الشػاملة، كال يتـ إفبلـ العبد إال بو، كااب مف لكاـز اإلفبلـ
فاؿ مػا ياػرم فػ  الاػكف إنمػا ياػكف بمشػيئة ا كعلمػو كق ػائو ، فيدخؿ فيو الافر كاإليماف

كمػا خػالؼ ، ما كافؽ منو محبة العبد كر اه االنعـ كاب عليو أف يقابلو بالشػار ف، كقدره
منو محبة العبد كر ػاه اػالمرض كالمصػائب تصػٌبر عليػو كااتيػد أف ير ػى بػو ألف باطنػو 

كأمػػػا مػػػا ياػػػرم مػػػف الق ػػػاذ الاػػػكن  باختيػػػار العبػػػد كق ػػػاذ الػػػرب ممػػػا يارىػػػو ا ، الرحمػػػة
ألنػػو  ؛ع للعبػػد أف ير ػػى بػػو بػػؿ الكااػػب عليػػو أف يناػػرهكيفػػخطو كىػػ  المعاصػػ  فػػبل يشػػر 

 .يخالؼ أمر ا كأمر رفكلو
اإللحػاح فػ  الػدعاذ افػؤاؿ الر ػا مػف ا كفػؤاؿ  :اليقدح ف  ر ا العبػد بق ػاذ ا كقػدره .ُُ

كالشػاكل مػف األلػـ ، العافية كطلب النصر على األعداذ كطلب ما ييرل أنو فيو خير للمؤمف
كالباػاذ علػى الميػت بػدكف عكيػؿ ، لغػة مػ  تػكفر الر ػا فػ  قلػب العبػدكالمرض مف غير مبا

 .كنياحة
كالفػػخط كالاػػزع ، االعتػػراض علػػى ق ػػاذ ا الشػػرع  :ممػػا ينػػاف  الر ػػا بالق ػػاذ كالقػػدر  .ُِ

 .كتمن  المكت ل ر نزؿ بالمرذ، كعدـ الر ا بالمقفكـ، كاليل  مف أقدار
كمنشأ ، كخالفكا نيج الفلؼ، لق اذ كالقدر ٌؿ المعتزلة كاألشاعرة ف  مذىبيـ ف  الر ا با .ُّ

فأثبػػت المعتزلػػة اإلرادة  ؛ ػػبلليـ اػػاذ مػػف عػػدـ التفرقػػة بػػيف اإلرادة الشػػرعية كاإلرادة الاكنيػػة
كأثبت األشاعرة اإلرادة ، الشرعية ما ترتب عليو أف ياكف ف  ملؾ ا ما ال يريد االمعاص 

كىذا الو ، ف  الاكف حتى الافر كالففكؽالاكنية ما ترتب عليو أف ير ى ا باؿ مايارم 
 .مخالؼ لنص القرآف الاريـ

ف اػاف ال يريػده كال يشػاؤه، على أف ا يأمر بمػا يحبػو كير ػاه اتفؽ الفلؼ .ُْ كينيػى عمػا ، كا 
ف اػاف قػد شػاذه كأراده، يفخطو كيارىػو كيبغ ػو كيغ ػب علػى فاعلػو فقػد يحبػو عنػدىـ ، كا 

 .ادهكير ى ماال يريده كياره كيفخط لما أر 
، فالر ا عف المؤمنيف كااػب ؛يقكـ ر ا العباد بيف بع يـ البعض على مبدأ الكالذ كالبراذ .ُٓ

أمػا ، كالر ا عف الافار كالمشػرايف كمػا يتصػؿ بػذلؾ مػف قػرائف لفظيػة أك عمليػة فيػك محػـر
  .أىؿ المعاص  مف المفلميف فيينار علييـ معصيتيـ كيفخط عنيـ اانب ارتاابيـ للذنكب
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كحصكؿ الطمأنينة كالفػاينة فػ  قلػب ، ر ا ا عف العبد :إيمانية يانعة منيا للر ا ثمرات .ُٔ
كينف  عف الرا   آفات الحػرص علػى الػدنيا كالفػخط علػى ، اما أنو يثمر الشار، الرا  

 .كالر ا أي ان أعظـ فبيؿ لتحقيؽ الشفاعة يكـ القيامة، أقدار ا كأق يتو
 

 :فنف الباحثة تكص  بما يل  ؛لبحث الفابقةبناذن على نتائج ا

أكص  الباحثيف كطبلب العلـ بنعداد درافات تفصيلية على مذىب الفلؼ تختص  :أولً 
كلما ليا مف فائدة عظيمة ، كذلؾ لقلة المصنفات ف  ىذا الاانب، اؿه على حدة بصفات ا 

 .تعكد على المنتفعيف مف ىذا العلـ
علمية تختص بالمفائؿ العقدية الدقيقة كالمفتادة ف  اانب  أكص  بنعداد بحكث :ثانياً 
كذلؾ لك   ، تك ح بشاؿ مفصؿ أحااـ ما يفتاد مف أمكر ف  عصرنا الحال ، الكالذ كالبراذ

كدرذنا للكقكع ف  المعصية مف حيث ، أفس صحيحة ف  التعامؿ م  الافار كالمشرايف كالمنافقيف
 .ال نعلـ

ففيو مفائؿ  ؛علمية مكفعة ف  مك كع الر ا بالق اذ كالقدرأكص  باتابة رفالة  :ثالثاً 
فيذا األمر مفرؽ  ؛عديدة تحتاج الفتيعابيا مف امي  النكاح  كام  شتاتيا مف الاتب المتفرقة

 .كيحتاج للتفصيؿ فيو لتت ح الق ية بأامليا، طرؽ بيف الناس

 ، ، ،  تم بحمد ا
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 فيرس اآليات الكريمة
 رقم الصفحة رقم اآلية اآليـــة م.

 سورة البقرة 
 ُُّ ُٖٔ  وئى ائ ائ ەئ ەئ وئ  .ُ
 ُُّ َُٗ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ   .ِ
 ٖٓ، ٕٔ ُّٗ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  .ّ
 ٕٖ َِٕ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   .ْ
 َٗ ُِٔ  ٺپ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ  .ٓ
﮵   .ٔ ﮴  ﮳   ّْ ِّٔ  ۓ ۓ﮲ 
  ُُٓ، َُٓ ِٓٓ ھ ھ ھ ے ے ھڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  .ٕ
 ُٕ ِٔٓ يب جت حت خت   .ٖ
 َُٕ ِٓٔ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   .ٗ

 ُٗ ِّٕ ہ ہ ہ   .َُ
 سورة ال عمران

 ٓٔ ُٗ ڃ ڃ چ چ چ  .ُُ
، ُْٕ، ُّٓ ِٖ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  .ُِ

ُّٓ 
 ُْٗ ِّ  ڍڇ ڇ ڇ ڇ  .ُّ
 ٓٔ ٖٓ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ   .ُْ
 ُُْ ُّٗ ھ ھ ھ ے ے  .ُٓ
 ُِّ ُٗٓ ک ک گ گ گ گ ڳ   .ُٔ
 ُٕ ُِٔ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے   .ُٕ
 َُّ ُٓٔ ی ی ی جئ حئ   .ُٖ

 سورة النساء
 ُٖٓ، ُْٕ ٗٗ-ٕٗ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   .ُٗ
﮳    .َِ  ُٔٓ ُّٗ-ُّٖ ے ے ۓ ۓ﮲ 
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 ُِٓ ِٕ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  .ُِ
 ُّٔ، ُّْ ٗٓ ۈئ ېئ ېئ ېئ   .ِِ
 ُُٓ َٔ ٻ ٻ  ٱ ٻ ٻ  .ِّ
 ُُٓ ْٔ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ  .ِْ
، ََُ ٓٔ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ   .ِٓ

ُُْ،ُّْ ،
َُٓ 

 ُْٕ ٕٗ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ   .ِٔ
 َِ َُٖ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ   .ِٕ
 ٕٖ، َٕ ُُْ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  .ِٖ
 ُّٗ، ُُّ َُْ        .ِٗ
 ُّٕ ُْْ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ   .َّ

 سورة المائدة
 َُّ ِ  ۇئەئ وئ وئ ۇئ  .ُّ
 ٓٔ ّ چ چ چ ڇ ڇ ڇ   .ِّ
 ُِٖ ّ ڎڍ ڍ ڌ ڌ  .ّّ
 ُِٗ ٖ ہ ہ ھ ھ  .ّْ
 ُْٓ، ُّٔ ُٓ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ   .ّٓ
 ُِٗ ْٓ ہ ہ ھ ھ ھ   .ّٔ
 ُّٗ ٕٗ-ٖٕ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ   .ّٕ
 ْٕ َٖ ڈ ڈ ژ ژ ڑ   .ّٖ
 ُْٓ ُٖ ڱ ں ں ڻ ڻ   .ّٗ
 ِْ ٓٗ  حت خت مت ىت جتحب خب مب ىب يب  .َْ
 ُٔ، ٗ ُُٗ مت ىت يت جث مث  .ُْ
 ُٗ ُُٗ  ىئی ی ی ی جئ حئ مئ  .ِْ

 سورة النعام
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 ََُ َٔ-ٗٓ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  .ّْ
 ُّٓ ُُِ ژ ڑ ڑ ک ک   .ْْ
 ِ ُِٓ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ   .ْٓ
 ُِْ، ْٔ ُِٓ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   .ْٔ
 ٔٗ ُْٔ  ۇئې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  .ْٕ
 َُْ ُْٔ \ یېئ ىئ ىئ ىئ ی  .ْٖ

 سورة العراف
 ُْٓ ٖٗ-ٖٖ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   .ْٗ
 ُُٕ ُِٔ ژ ژ ڑ ڑ ک ک   .َٓ
 ِْ َُٓ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ  .ُٓ
 ُِ َُٖ  ڃڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  .ِٓ

 سورة النفال
 َُٕ ٗ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ   .ّٓ
 َُْ ِٓ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ  .ْٓ

 سورة التوبة
 ُّْ ُِ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ  .ٓٓ
 ُُْ َْ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ  .ٔٓ
 ّٗ ْٔ  ےۓ ۓ﮲   .ٕٓ
 ْٗ ٗٓ-ٖٓ چ چ چ ڇ ڇ   .ٖٓ
 ُِْ ٔٔ-ٓٔ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ   .ٗٓ
 ُُٗ، ٖٕ، ُٗ ِٕ ھ ے ے ۓ   .َٔ
 َُٓ، ِٕ، َِ ٔٗ ڑ  ڑڈ ڈ ژ ژ  .ُٔ
 ٖٓ، ٖٔ ََُ ٱ ٻ ٻ ٻ  .ِٔ

 سورة يونس
 ٖٗ ُٗ ائ ەئ ەئ وئوئ  .ّٔ
 ُّٔ َُٓ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ   .ْٔ
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 ودسورة ى
 ُٔٓ ْٔ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ  .ٓٔ
 ُِٓ، ُّ ُُّ  ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ﴿  .ٔٔ

 سورة يوسف 
 ِٖ ِْ ڃ ڃ چ چ چ  .ٕٔ
 َُُ ْٖ ۅ ۅ ۉ ۉ ې  .ٖٔ
 َُٖ ٖٔ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی   .ٗٔ
 ُُٕ َُُ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  .َٕ

 سورة ابراىيم
 ََُ ٕ ڦ ڦ ڄ  .ُٕ
 ّْ ِٕ  چ ڇ ڇ ڇ  .ِٕ

 سورة النحل
 ِٔ َٔ  ڳک گ گ گ گ ڳ  .ّٕ
 ِٔ ْٕ ٹ ٹ ٹ  ٿٺ ٿ ٿ ٿ  .ْٕ
 ُْ ْٖ  ڻ ڻ ڻ ڻڱ ڱ ں ں   .ٕٓ
 ُّْ َُٔ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ   .ٕٔ

 سورة السراء
 ٖٗ ْ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  .ٕٕ
 ُِّ، ْٗ، ٖٗ ِّ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ   .ٖٕ
 ُٔ ٕٗ  ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  .ٕٗ

 سورة الكيف
 ُٔٓ ُٔ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   .َٖ

 سورة مريم
 ُُٕ ِّ ى ائ ائ ەئ ەئ  .ُٖ
 ٗٗ ّٓ ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ   .ِٖ
 ُٔٓ ْٖ ۉ ې ې ې ې ى   .ّٖ
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 سورة طو
 ُ َٓ مجيت جث مث ىث يث حج   .ْٖ
 ُْ ُٖ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ   .ٖٓ
 ٖٓ، ِٓ ُٖ ک ک ک ک گ گ  .ٖٔ
 ٗٔ ْٖ-ّٖ ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ   .ٕٖ
 ُْٔ ْٖ ھ ھ ھ ے  .ٖٖ
 ٖٗ ِٕ ٴۇ ۋ ۋ ۅ  .ٖٗ
 ُٔٔ َُٗ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ  .َٗ

 سورة النبياء
 ُٔٔ ِٖ ڃ چ چ چ چ  .ُٗ
 َُٔ ٕٔ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   .ِٗ
 َُٔ ْٖ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   .ّٗ
 َُٔ ٖٖ-ٕٖ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ  .ْٗ
﮵  ۓ ۓ  .ٓٗ ﮴   َُٔ َٗ-ٖٗ ﮲﮳  

 سورة الحج
 ُْ ّٔ ۈۈٴۇ  .ٔٗ

 سورة النور
 ُْٖ ْٖ-ْٕ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   .ٕٗ
 ُْٖ ُٓ ې ې ې ى   .ٖٗ
 ُْٗ ّٔ ڑ ک ک ک   .ٗٗ

 سورة الفرقان
 ُٔٓ ِٕ ک ک ک ک  .ََُ

 سورة الشعراء
 ُّٔ ٖٗ-ٖٖ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  .َُُ

 سورة النمل
  ُٓ ڃ ڃ ڃ چ  .َُِ
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 ٖٓ، ٔٔ ُٗ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ   .َُّ
 سورة القصص

 ْٖ ٖٕ-ٕٔ ہ ھ ھ ھ ہ ہ   .َُْ
 ْٖ ِٖ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ   .َُٓ

 سورة الروم
 ِٔ ِٕ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ   .َُٔ
 ُّٔ ُّ وئ ۇئ ۇئ ۆئ   .َُٕ

 سورة لقمان
 ُِٓ ُّ ڦ ڄ ڄ ڄ   .َُٖ

 سورة السجدة
 ِْ ِِ  ٿ ٹ ٹ ٹ  .َُٗ

 سورة الحزاب
 ُّٔ ُِ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ  .َُُ
 ُّٔ ِِ حب خب مب ىب يب جت  .ُُُ
 ُْٖ ّٔ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ   .ُُِ

 سورة سبأ
 ٖٗ ُْ ېئ ىئ ىئ ىئ  .ُُّ

 ورة فاطرس
 ُُٓ ُٖ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  .ُُْ

 سورة ص
 َُٔ ْْ ٿ ٿ ٹ  .ُُٓ

 سورة الزمر
 َُٓ ٕ  ڌڇ ڍ ڍ ڌ  .ُُٔ
 ُٕب،  ٕ ڎ ڎ ڈ ڈ  .ُُٕ
 ُٕٓ، َِ ٕ ڇ  ڇچ چ چ چ ڇ ڇ  .ُُٖ
 ِ ِِ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  .ُُٗ
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 سورة فصمت
 ٖٗ ُِ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  .َُِ
 ُِّ ّْ ک ک گ گ گ  .ُُِ
 ِٕ َْ ڤ ڤ ڤ ڤڦڦ ڦ   .ُِِ

 سورة الشورى 
 ُّ ُُ  ٿ ٹ ٹ  ٿٺ ٿٿ  .ُِّ

 سورة الزخرف
 ِْ ٓٓ ہ ہ ھ ھ  .ُِْ

 سورة محمد
 ُُٓ ِٔ-ِٓ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ   .ُِٓ
﮿   .ُِٔ ﮾  ﮽   ِٕ ِٖ-ِٕ ﮼ 
 ُِ ِٖ        .ُِٕ

 سورة الفتح
 َِ ُٖ ک ک ک گ گ   .ُِٖ

 سورة ق
 ّْ ّٖ ڃ ڃچ چ  .ُِٗ

 سورة الذاريات
 ُ ٔٓ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  .َُّ

 سورة النجم
 ُٓ ْٖ  ٺ ٿ ٿ ٿ  .ُُّ

 سورة الحديد
 ِٖ ِّ      .ُِّ
﮵﮶   ے ۓ  .ُّّ ﮳﮴   ﮲   ُٗ ِّ-ِِ ۓ 

 سورة المجادلة
 ُّٓ، ٖٔ، َِ ِِ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ   .ُّْ
 ْٔ ِِ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ   .ُّٓ
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 ٖٓ ِِ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ   .ُّٔ
 سورة الحشر

 ٖٔ، َِ ٖ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ   .ُّٕ
 سورة الممتحنة

 ُْٓ ْ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ   .ُّٖ
 ُّٔ ٗ-ٖ ڃ چ چ چ چ ڇ   .ُّٗ

 سورة التغابن
 ُُٗ ُُ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  .َُْ
 ِٗ ُّ-ُُ  ٿٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ   .ُُْ

 سورة المطففين
 َْ ُٓ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  .ُِْ

 سورة العمى
 َٗ ّ  ہ ہ ھ  .ُّْ

 سورة الفجر
 َٗ ُٔ  ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  .ُْْ
 ُٖ ِٖ-ِٕ ٺ ٿ ٿ   .ُْٓ
 ٖٗ َّ-ِٕ ٺ ٿ ٿ  .ُْٔ

 سورة البمد
 َُُ ُٕ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې  .ُْٕ

 سورة البينة
 َُْ، ّٓ، ُ ٖ  ٿٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  .ُْٖ
 ٔٔ ٖ-ٔ ھ ھ ھ ھ ے ے   .ُْٗ
﯀    .َُٓ ﮿  ﮾   ٕٕ ٖ-ٕ ﮼﮽ 
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 فيرس األحاديث الشريفة
 رقم الصفحة طرف الحديث م
 ّٖ ...كارض بما قفـ ا لؾ تاف، اتؽ المحاـر تاف أعبد الناس  .ُ
نَّةي كىالنَّاري   .ِ ًت الاى نَّةي ، اٍحتىاَّ  ّْ ...فىقىالىًت الاى
 ُّٖ، َُٓ ...إذا عملت الخطيئة ف  األرض ااف مف شيدىا  .ّ
 ُُٓ ...ال يتراكنيف، ىليةأرب  ف  أمت  مف أمر الاا  .ْ
 َُِ ...مف قدر ا ؟ فقاؿ عمر: لك غيرؾ قاليا يا أبا عبيدة أفراران   .ٓ
ديكدي   .ٔ نًَّة اٍلكى ـٍ ًمٍف أىٍىًؿ اٍلاى ـٍ ًبًنفىاًئاي  ُّّ ...أىالى أيٍخًبرياي
 َُُ ...أىالى تىٍفمىعيكفى ًإفَّ اللَّوى الى ييعىذّْبي ًبدىٍمً  اٍلعىٍيفً   .ٕ
ف ف    .ٖ  َُْ ...إذا صلحت :الافد م غةأال كا 
نيـ قالكا: الليـ بلغ  .ٗ  ْٖ ...إف إخكاناـ قد قتلكا، كا 

 َُْ ...إف افتطعت أف تعمؿ بالر ا م  اليقيف فافعؿ  .َُ
ًة ًمٍف ًرٍ كىافً   .ُُ  ّٕ، ٗٔ، ِِ ...ًإفَّ اٍلعىٍبدى لىيىتىاىلَّـي ًباٍلاىًلمى
 ُُّ، ّٗ ...إف العيف تدم ، كالقلب يحزف، كال نقكؿ  .ُِ
 ٗٗ ...فقد آذنتو بالحرب مف عادل ل  كليان  :إف ا قاؿ  .ُّ
ًف اٍلعىٍبًد أىٍف يىٍأايؿى   .ُْ ى عى  ُٕ ...ًإفَّ اى لىيىٍر ى
ـٍ ثىبلىثنا  .ُٓ ى لىاي  ٔٔ، ِّ ...ًإفَّ اللَّوى يىٍر ى
نًَّة يىا أىٍىؿى   .ُٔ  ُِ ...ًإفَّ اى يىقيكؿي أًلىٍىًؿ اٍلاى
ـى اٍلميفىدّْدى لى   .ُٕ  ُٔٔ ...ييٍدًرؾي ًإفَّ اٍلميٍفًل
ارىل الى يىٍصبيغيكفى   .ُٖ  ُٔٓ ...ًإفَّ اٍليىييكدى كىالنَّصى
يمىاًف أىٍف تيًحبَّ ًف  اللَّوً   .ُٗ  ُِٗ ...ًإفَّ أىٍكثىؽى عيرىل اإٍلً
ذىاًمىُّ أىدل رىفيكؿي   .َِ  َُٔ  ...أف فىٍركىةى ٍبفى نيفىاثىةى اٍلاي
 ُُٕ  ...أنا برئ ممف برئ منو رفكؿ ا  .ُِ
 ُْٖ ...ف  كاكه أقكاـ كقلكبنا تلعنيـ رإنا لناشً   .ِِ
 ُِْ ...، ى  أدؽ ف  أعيناـإناـ لتعملكف أعماالن   .ِّ
 َُْ ...األعماؿ بالنيات إنما  .ِْ
ا اٍلبىٍي ي عىٍف تىرىاضو   .ِٓ  ُّٔ ...ًإنَّمى
كفى   .ِٔ تيٍنًاري  ُُّ ...ًإنَّوي فىتىايكفي أيمىرىاذي تىٍعًرفيكفى كى
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 ُٗٓ ...يا لتلبفيااى في إن  لـ أاٍ   .ِٕ
 ٓٗ ...أك ب   كفتكف -إليماف ب   كفبعكف ا  .ِٖ
 ُُٔ ...أـ عطية، أك قاؿ: أـ ىبة بيعان   .ِٗ
 ُُْ ...عكدان  تعرض الفتف على القلكب االحصير عكدان   .َّ
ٍبدي الدّْينىاًر كىالدٍّْرىىـً   .ُّ  ُُٗ ...تىًعسى عى
لَّى لىييـٍ فىيىقيكؿي   .ِّ ـٍ كىٍعًدم :ثيَـّ يىتىاى دىٍقتياي  ٕٗ ...أىنىا الًَّذم صى
ا ًفيًيمىا  .ّّ مى نَّتىاًف ًمٍف ذىىىبو آًنيىتيييمىا كى  ٕٗ ...اى
 َُٗ ...ذات ليلة فنذا ىك بأب  بار كعمر خرج رفكؿ ا   .ّْ
، ٔٗ، ّٗ، ُ كباإلفبلـ... ربان  با ر   مف اإليماف طعـ ذاؽ  .ّٓ

ُِٕ 
ًطًيمىا  .ّٔ طي الرَّبّْ ف  فىخى ا الكىاًلدىٍيًف، كفىخى ا الرَّبّْ ف  رى ى  ُّْ ...ًر ى
اًل ه   .ّٕ ٍبفه خى ؿو شيحّّ ىىاًل ه كىاي  َُِ ...شىرُّ مىا ًف  رىاي
 َُُ ...أمره الو خير ألمر المؤمف، إفٌ  عابان   .ّٖ
فَّ اللَّوى ًإذىا أىحىبَّ قىٍكمنا  .ّٗ ًذ كىاً  زىاًذ مى ى ًعظىـً اٍلبىبلى ـي اٍلاى ،  ِٕ، ِِ ...ًعظى

ٖٕ 
دىقىةه   .َْ لىى ايؿّْ ميٍفًلـو صى :، عى  ُُٖ ...أىرىأىٍيتى  ًقيؿى
 َُٔ  ...للنب  تبكؾ، كأىدل ملؾ أيلة غزكنا م  النب    .ُْ
 ُّٓ ...فننو انتؾ كنارؾ، فأحفن   .ِْ
 ُُٔ ...فنن  نييت عف زبد المشرايف  .ّْ
ـٍ يىايٍف ًلييٍخًطئىؾى   .ْْ ابىؾى لى ا أىصى ـى أىفَّ مى  َُّ ...فىتىٍعلى
ْٓ.  : ًرم... اللَّوي  فىرىدَّ  أىٍعمىى ايٍنتي  قىدٍ  قىاؿى  ُٕ بىصى
ًزؽى اىفىافناقى   .ْٔ ـى كىري ٍف أىٍفلى  ُٓ ...ٍد أىٍفلىحى مى
 ُٖٓ ...ال تدخلكا على ىؤالذ المعذبيف إال  .ْٕ
تَّى يىٍلقىى اللَّوى   .ْٖ ـٍ حى ًداي ٍفأىلىةي ًبأىحى  َُٖ ...الى تىزىاؿي اٍلمى
ـي المىٍكتى ًإمَّا ميٍحًفننا فىلىعىلَّوي يىٍزدىادي   .ْٗ دياي  ُْ ...الى يىتىمىنَّى أىحى
ـي اٍلمىٍكتى ًل ير  نىزىؿى ًبًو فىًنٍف اىافى الى يىتى   .َٓ دياي  ُُٕ ...مىنَّيىفَّ أىحى
 ُْٓ ...الى يىٍاتىًم ي اإًليمىافي كىاٍلايٍفري ًف  قىٍلبً   .ُٓ
 ُُّ ...اليزن  الزَّاًن  كىىيكى ميٍؤًمفه   .ِٓ
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لىى اطَّلى ى  قىدً  يىايكفى  أىفٍ  اللَّوى  لىعىؿَّ   .ّٓ  َٕ أىٍىًؿ... عى
 َُّ ...لىعىفى كىاًلدىٍيًو، لىعىفى اللَّوي  لىعىفى اللَّوي مىفٍ   .ْٓ
ٍبًدًه ًحيفى يىتيكبي   .ٓٓ ا ًبتىٍكبىًة عى  ّٔ ...لىلَّوي أىشىدُّ فىرىحن
ٍلؽى اىتىبى ًف  ًاتىاًبوً   .ٔٓ ى اللَّوي الخى  ُْ ...لىمَّا قى ى
ًطؾى  اللَّييَـّ   .ٕٓ اؾى ًمٍف فىخى  َْ، ِِ ...أىعيكذي ًبًر ى
 ّٗ، ُٗ ...خير ل  الليـ إف انت تعلـ أف ىذا األمر  .ٖٓ
 ّٗ ...أفتقدرؾ بقدرتؾ ك، الليـ إن  أفتخيرؾ بعلمؾ  .ٗٓ
اؾى إن   اللَّييَـّ   .َٔ  ِِ ...أىعيكذي ًبًر ى
 ُُٗ ...أىعيكذي ًبؾى ًمٍف ًعٍلـو   اللَّييَـّ ًإنّْ   .ُٔ
 َُٖ ...؟ الليـ أناز ما كعدتن  الليـ أيف ما كعدتن   .ِٔ
 ُُٖ ...األعلى الليـ ف  الرفيؽ  .ّٔ
الىٍيسى مً   .ْٔ دىعى ييكبى كى شىؽَّ اٍلاي ديكدى كى ـى اٍلخي  ُُٓ ...نَّا مىٍف لىطى
 ِٖ ...الليـ :ما أصاب عبدان ىـه كال حزفه فقاؿ  .ٓٔ
ةً   .ٔٔ ـه اٍلمىفىاًادى ًللصَّبلى ؿه ميٍفًل طَّفى رىاي ا تىكى  ّٕ ...مى
 َُِ ...أك حزف ما قاؿ أحد قط إذا أصابو ىـٌ   .ٕٔ
 َُُ ...ما مف مفلـ يشاؾ شكاة، فما فكقيا إال  .ٖٔ
 ُْٕ، ُّٗ ...ما مف نب  بعثو ا ف  أمة قبل  إال  .ٗٔ
 ُّٔ ...المتبايعاف اؿ كاحد منيما بالخيار على  .َٕ
ًط النَّاًس اىفىاهي اللَّوي   .ُٕ ى اللَّوى ًبفىخى ٍف أىٍر ى  ُٕٔ ...مى
 ُٔٓ ...مف تشبو بقـك فيك منيـ  .ِٕ
 َُْ ...فيئتو فيك مؤمف مف فرتو حفنتو كفاذتو  .ّٕ
 َُٖ ...ايب ا لو عند الشدائدمف فره أف يفت  .ْٕ
تيوي اى   .ٕٓ ارى ـى اٍفًتخى ًمٍف فىعىادىةً ، ًمٍف فىعىادىًة اٍبًف آدى  ُْٔ، ُُْ ...كى
 ٕٗ ...مف قاؿ حيف يفم  المؤذف: أشيد أف ال إلو إال ا  .ٕٔ
 ٕٖ ...مف ااف يحب أف يعلـ منزلتو عند ا  .ٕٕ
لىٍيوً   .ٖٕ ٍب عى  َُٖ ...مىٍف الى يىٍفأىًؿ اللَّوى يىٍغ ى
ٍيره كىأىحىبُّ ًإلىى اللَّوً   .ٕٗ  َُِ ...اٍلميٍؤًمفي اٍلقىًكلُّ خى
 َُُ ...بؿ أنا كا رأفاه :فقاؿ النب   كا رأفاه...؛  .َٖ
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اذً   .ُٖ ا بىٍعدى اٍلقى ى  ْٖ ...كىأىٍفأىليؾى الرّْ ى
ـٍ أىفَّ اأٍليمَّةى لىًك اٍاتىمىعيكا  .ِٖ  ُٓٔ ...كىاٍعلى
 ُُٖ ...ف  كالذم نفف  بيده، كددت أن  أقاتؿ  .ّٖ
طً   .ْٖ ًة ًمٍف فىخى فَّ اٍلعىٍبدى لىيىتىاىلَّـي ًباٍلاىًلمى  ْٕ، ِِ ...كىاً 
ً رى بيشّْرى ًبعىذىاًب اً   .ٖٓ فَّ اٍلاىاًفرى ًإذىا حي  ّٗ ...كىاً 
فَّ اى   .ٖٔ ا ًاٍبًريؿى  كىاً  ٍبدنا دىعى  َْ ...ًإذىا أىٍبغىضى عى
ًفيَّاهٍ   .ٕٖ ٍه، كىاصى ًليبلى  ُُٕ ...كىانىًبيَّاٍه، كاخى
اىلىوي اللَّوي ًإلىى النَّاسً   .ٖٖ ا النَّاًس كى طى اللَّوى ًبًر ى مىٍف أىٍفخى  ُٕٔ، ُُْ ...كى
مىٍف فىًخطى فىلىوي الفٍُّخطي   .ٖٗ  ٕٖ، ْٕ، ِِ ...كى
قىاؿى   .َٗ : ًقيؿى كى ـٍ يىٍارىهي لىاي  ْٕ، ِّ ...كى
 ُٕ يأاؿ أىؿ الانة فييا...  .ُٗ
لىٍيًف يىٍقتيؿي   .ِٗ ؾي اللَّوي ًإلىى رىاي ايىٍ حى ديىيمى  ّٖ ...أىحى
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 َُٔ  ...اٍاتىًنبيكا أىٍعدىاذى اً ًف  ًعيًدًىـٍ   .ُ
 ُُُ ...دخلت أنا كعبد ا بف الزبير على أفماذ  .ِ
 ُُِ ...ىك الراؿ تصيبو المصيبة، فيعلـ  .ّ
 ُْٖ ...ال يفتطي  كبحفب امرئ يرل مناران   .ْ
 ٔٔ ...ؤمنيف آية ف  اتاباـأمير الميا   .ٓ
 ُٓ إذا فبل العبد عف الشيكات فيك راض  .ٔ
 َٖ حظيـ قدر على اليقيف مف الخلؽ حظ  .ٕ
 َٖ الر ا بقدر ا، عبلمة الشار  .ٖ
 ُٖ ثبلث مقامات ال حد ليا  .ٗ

 ُٖ الصبر للحاـ ذركة فناـ اإليماف  .َُ
 ّٖ فنف الخير الو ف  الر ا، أما بعد  .ُُ
 ْٖ باب ا األعظـ  .ُِ
 ٖٓ ليس اإليماف بالتحل  كال بالتمن   .ُّ
 ٕٖ كمنتيى اإلحفاف ر ا ا عف عبده  .ُْ
 ٕٖ منذ أربعيف فنة ما أقامن  ا  .ُٓ
 ٕٖ الر ا أف ؿ مف الزىد ف  الدنيا  .ُٔ
 ٖٖ ابف آدـ نعمة ا عليؾ فيما تاره يا  .ُٕ
 ْٗ إف الرا يف بق اذ ا الذيف ما  .ُٖ
 ُٔٔ درأصبحت كما ل  فركر إال ف  مكاق  الق  .ُٗ
 ُٓٔ الفقر كالغنى مطيتاف ما أبال  أييما  .َِ
 ُٓٔ ما أبال  على أم حاؿ أصبحت كأمفيت  .ُِ
 ُٔٔ مف لـ يصلح على تقدير ا  .ِِ
 ُٔٔ لقد تراتن  ىؤالذ الدعكات  .ِّ
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 ُِ ابف أب  العز الحنف   .ُ
 ّٕ ابف األىًثير  .ِ
 ُُ ابف تيمية  .ّ
 َُ ابف ارير الطبرم  .ْ
 َُّ ابف حار العفقبلن   .ٓ
 ُُ ابف خزيمة  .ٔ
 ِْ ابف عبد البرٌ   .ٕ
 ّْ ابف عثيميف  .ٖ
 ِِ ابف قيـ الاكزية  .ٗ

 ُْ ابف اثير  .َُ
 ُِِ أبك افحاؽ اإلففرايين   .ُُ
 ُّْ العرب  أبك بار بف  .ُِ
 ِٓ أبك حنيفة  .ُّ
 ّٓ أبك منصكر الماتريدم  .ُْ
 ّٕ أبك يعلى ابف الفراذ  .ُٓ
 ِٓ بف حنبؿ أحمد  .ُٔ
 ُْ األصبيان   .ُٕ
 ْٓ بدر الديف العين   .ُٖ
 َٗ الففارين   .ُٗ
 ٔٔ فيد قطب  .َِ
 ِٕ الشافع   .ُِ
 ُٗ الشنقيط   .ِِ
 ُُٓ الشكاان   .ِّ
 ِْ الصابكن   .ِْ
 ِْ الطحاكم  .ِٓ
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 ٖٔ الغزال   .ِٔ
 ْٖ القا   عبد الابار  .ِٕ
 ُٓ القرطب   .ِٖ
 ٕٔ القشيرم  .ِٗ
 ٔٗ النَّكىًكم  .َّ
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 ر والمراجعفيرس المصاد
 القرآن الكريم

دار  ،د. فكقيػػػة حفػػػيف محمػػػكد :تحقيػػػؽ ،أبػػػك الحفػػػف األشػػػعرم ،اإلبانػػػة عػػػف أصػػػكؿ الديانػػػة .ُ
 .قُّٕٗ ،الطبعة األكلى ،القاىرة –األنصار 

محمػػػػد بػػػػف حمػػػػد  :تحقيػػػػؽ ،القا ػػػػ  أبػػػػك يعلػػػػى الفػػػػراذ ،إبطػػػػاؿ التػػػػأكيبلت ألخبػػػػار الصػػػػفات  .ِ
 .الاكيت –دار إيبلؼ الدكلية  ،النادم

دار  ،محمػػد عطػػا :تحقيػؽ ،أبػك باػػر محمػػد بػف عبػػد ا المعػركؼ بػػابف العربػػ  ،اـ القػػرآفأحاػ .ّ
 .ـََِّ-ىػ ُِْْالطبعة الثالثة،  ،بيركت –الاتب العلمية 

شػػاار بػػف تكفيػػؽ  كيكفػػؼ بػػف أحمػػد الباػػرم تحقيػػؽ:  ،ابػػف قػػيـ الاكزيػػة ،أحاػػاـ أىػػؿ الذمػػة .ْ
 .ـُٕٗٗ – قُُْٖ ،الطبعة األكلى ،الدماـ – دار رمادل، العاركرم

 .بيركت –دار المعرفة  ،أبك حامد الغزال  ،إحياذ علـك الديف .ٓ
دار  ،محمػػد فػػؤاد عبػػدالباق  :تحقيػػؽ ،محمػػد بػػف إفػػماعيؿ أبػػك عبػػدا البخػػارم ،األدب المفػػرد .ٔ

 .ـُٖٗٗ – قَُْٗ ،الطبعة الثالثة ،بيركت –البشائر اإلفبلمية 
دار  ،محمػػد فػػؤاد عبػػدالباق  :تحقيػػؽ ،خػػارممحمػػد بػػف إفػػماعيؿ أبػػك عبػػدا الب ،األدب المفػػرد .ٕ

 .ـُٖٗٗ -قَُْٗ ،الطبعة الثالثة ،بيركت –البشائر اإلفبلمية 
دار ابػػػف  ،صػػػالح الفػػػكزاف ،اإلرشػػػاد إلػػػى صػػػحيح االعتقػػػاد كالػػػرد علػػػى أىػػػؿ الشػػػرؾ كاإللحػػػاد .ٖ

 .ـُٗٗٗ -ىػ َُِْ ،الطبعة الرابعة ،الاكزم
 .بيركت –دار الايؿ  ،تحقيؽ: د. أحمد الفقا ،أفاس التقديس للرازم  .ٗ
 -اامعػػػة اإلمػػػاـ محمػػػد بػػػف فػػػعكد  ،ؽ: د. محمػػػد رشػػػاد فػػػالـيػػػحقت ،ابػػػف تيميػػػة ،االفػػػتقامة  .َُ

 ػ.ىَُّْالطبعة األكلى، ، المدينة المنكرة
 –دار النفائس  ،د. عمر فليماف األشقر ،أفماذ ا كصفاتو ف  معتقد أىؿ الفنة كالاماعة  .ُُ

 .ـََِّ -ىػ ُِْْ ،األردف، الطبعة الفادفة
كزارة الشػػػػؤكف  ،بافػػػػـ فيصػػػػؿ الاػػػػكابرة :تحقيػػػػؽ ،محمػػػػد بػػػػف عبػػػػد الكىػػػػاب ،أصػػػػكؿ اإليمػػػػاف  .ُِ

 .ػىَُِْ ،الطبعة الخامفة ،الفعكدية –اإلفبلمية كاألكقاؼ كالدعكة كاإلرشاد 
دار  ،محمػػد األمػػيف بػػف محمػػد المختػػار الشػػنقيط  ،أ ػػكاذ البيػػاف فػػ  إي ػػاح القػػرآف بػػالقرآف  .ُّ

 .ـُٓٗٗ -ىػ  ُُْٓ ،بيركت –الفار 
دار  ،محمػد عبػد الفػبلـ إبػراىيـ :تحقيػؽ ،ابػف قػيـ الاكزيػة ،إعبلـ المكقعيف عف رب العالميف .ُْ

 .ـُُٗٗ -ىػ ُُُْالطبعة األكلى،  ،ركتبي –الاتب العلمية 
 .ـََِِ ،الطبعة الخامفة عشر ،دار العلـ للمبلييفالزرال ،  ،األعبلـ  .ُٓ
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دار قتيبػة  ،د. إنصػاؼ رم ػاف  :شرح كتعليؽ ،اإلماـ محمد الغزال  ،االقتصاد ف  االعتقاد  .ُٔ
 .ـََِّ – ػىُِّْ ،الطبعة األكلى ،بيركت –

ناصػػر عبػػد الاػػريـ  :تحقيػػؽ ،ابػػف تيميػػة ،اقت ػػاذ الصػػراط المفػػتقيـ لمخالفػػة أصػػحاب الاحػػيـ .ُٕ
 .ـُٗٗٗ -ىػ ُُْٗ ،الطبعة الفابعة ،بيركت -دار عالـ الاتب ،العقؿ

، فػليماف بػف مكفػى الابلعػ  ،كالثبلثػة الخلفػاذ  االاتفاذ بما ت منو مف مغػازم رفػكؿ ا .ُٖ
 .ىػ َُِْاألكلى،  الطبعة، بيركت –دار الاتب العلمية 

 ػبط الػنص: أبػك عبػد الػرحمف  ،لئلماـ عبد الملؾ بف محمد بف عبد ا بف بشراف ،األمال   .ُٗ
 .ـُٕٗٗ - ىػُُْٖ ،األكلى الطبعة ،الرياض – دار الكطف ،عادؿ بف يكفؼ العزارم

 .ىػُّٗٗالثانية،  الطبعة ،القاىرة –المطبعة الفلفية  ،ابف تيمية ،اض القلب كشفاؤىاأمر  .َِ
أبػك باػر محمػد بػف الطيػب  ،اإلنصاؼ فيما ياب اعتقاده كال ياكز الايؿ بو ف  علـ الاػبلـ  .ُِ

 .ـََِٕ ،بيركت –دار الاتب العلمية  ،محمد زاىد بف الحفف الاكثرم :الباقبلن ، تحقيؽ
الطبعة  ،عماف – الماتب اإلفبلم  ،محمد ناصر الديف األلبان  :تحقيؽ ،ميةابف تي ،اإليماف .ِِ

 .ـُٔٗٗ-ىػُُْٔ ،الخامفة
 .ةاالفاندري –دار عمر بف الخطاب  ،د. محمد نعيـ يافيف ،اإليماف .ِّ
دار الفاػػػػػر ،  راػػػػػاذ كحيػػػػػد دكيػػػػػدرم، البحػػػػػث العلمػػػػػى أفافػػػػػياتو النظريػػػػػة كممارفػػػػػتو العمليػػػػػة .ِْ

 .األكلى ةالطبع، دمشؽ/بيركت -المعاصر
 بحر العلـك ، أبك الليث الفمرقندم. .ِٓ
صػػدق  محمػػد  :تحقيػػؽ ،أبػػك حيػػاف محمػػد بػػف يكفػػؼ األندلفػػ  ،البحػػر المحػػيط فػػ  التففػػير .ِٔ

 .ىػَُِْطبعة  ،بيركت -دار الفار ،اميؿ
 ،الطبعػػػة األكلػػػى، محمػػػد أبػػػك الف ػػػؿ إبػػػراىيـ :تحقيػػػؽ ،الزراشػػػ  ،البرىػػػاف فػػػ  علػػػـك القػػػرآف  .ِٕ

 .الحلب  كشراائو  إحياذ الاتب العربية عيفى البابدار  ،ـُٕٓٗ -ىػ  ُّٕٔ
ماػػد الػػديف أبػػك طػػاىر محمػػد بػػف يعقػػكب  ،بصػػائر ذكم التمييػػز فػػ  لطػػائؼ الاتػػاب العزيػػز  .ِٖ

 .القاىرة - المالس األعلى للشئكف اإلفبلمية ،محمد عل  الناار :، تحقيؽآبادل الفيركز
 ،مكفػى الػدكيش :تحقيػؽ ،ابف تيمية ،نيةبغية المرتاد ف  الرد على المتفلففة كالقرامطة كالباط .ِٗ

 .ـُٓٗٗ –ق ُُْٓ ،الطبعة الثالثة ،المنكرةالمدينة  - ة العلـك كالحاـبمات
عبد الرحمف بف ناصػر بػف  ،بياة قلكب األبرار كقرة عيكف األخيار ف  شرح اكام  األخبار  .َّ

ماتبػػة  ،ؿ الػػدرين آعبػػد الاػػريـ بػػف رفػػم   :تحقيػػؽ ،عبػػد ا بػػف ناصػػر بػػف حمػػد آؿ فػػعدم
 .ـََِِ -ىػ ُِِْالطبعة األكلى  ،الرشد

 ،مامكعة مػف المحققػيف :تحقيؽ ،تيميةابف  ،بياف تلبيس الايمية ف  تأفيس بدعيـ الابلمية .ُّ
 .ىػُِْٔ ،الطبعة األكلى ،مام  الملؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ
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العلم  عمادة البحث ، أحمد بف عطية بف عل  الغامدم، البييق  كمكقفو مف اإللييات .ِّ
 .ـََِِ-ىػُِّْالطبعة الثانية، ، المدينة المنكرة - بالاامعة اإلفبلمية

 .دار اليداية ،مامكعة مف المحققيف، تحقيؽ: الزَّبيدم ،تاج العركس مف اكاىر القامكس  .ّّ
 –دار صػػػػادر ،حفػػػيف بػػػف محمػػػد الػػػدّْيار بىٍاػػػرم ،تػػػاريخ الخمػػػيس فػػػ  أحػػػكاؿ أنفػػػس النفػػػػيس  .ّْ

 .بيركت
 – دار الاتػػػب العلميػػػة ،بػػػك عبػػػد ا إفػػػماعيؿ بػػػف إبػػػراىيـ الاعفػػػ  البخػػػارمأ ،التػػػاريخ الابيػػػر .ّٓ

  .ـُٖٔٗ ،بيركت
د. حفػػػيف  :أبػػك معػػػيف ميمػػكف بػػػف محمػػػد النفػػف ، تحقيػػػؽ ،تبصػػرة األدلػػػة فػػ  أصػػػكؿ الػػػديف  .ّٔ

 .ـُّٗٗ ،أنقرة –نشريات رئافة الشؤكف الدينية للاميكرية التراية  ،أتام
 .بيركت – دار المعرفة ،محمد حامد الفق  :تحقيؽ ،ـ الاكزيةابف قي ،التبياف ف  أقفاـ القرآف .ّٕ
المطبعػػػة  ،عثمػػػاف بػػػف علػػػ  فخػػػر الػػػديف الزيلعػػػ  الحنفػػػ  ،تبيػػػيف الحقػػػائؽ شػػػرح انػػػز الػػػدقائؽ .ّٖ

 .ىػ ُُّّ ،الطبعة األكلى ،القاىرة –الابرل األميرية 
 أبػػػػػك العػػػػػبل محمػػػػػد عبػػػػػد الػػػػػرحمف بػػػػػف عبػػػػػد الػػػػػرحيـ ،تحفػػػػػة األحػػػػػكذم بشػػػػػرح اػػػػػام  الترمػػػػػذم .ّٗ

 .بيركت –دار الاتب العلمية  ،مالمبارافكر 
 ،الطبعػػة الثانيػػة ،القػػاىرة –المطبعػػة الفػػلفية  ،ابػػف تيميػػة ،التحفػػة العراقيػػة فػػ  األعمػػاؿ القلبيػػة .َْ

 .قُّٗٗ
 ،بيػػػركت –دار الاتػػػب العلميػػػة  ،إبػػػراىيـ اللقػػػان  :الشػػػيخ ،تحفػػػة المريػػػد شػػػرح اػػػكىرة التكحيػػػد  .ُْ

 .ـُّٖٗ – ػىَُّْالطبعة االكلى، 
 ،ابػػف تيميػػة ،تحقيػػؽ اإلثبػػات لؤلفػػماذ كالصػػفات كحقيقػػة الامػػ  بػػيف القػػدر كالشػػرع :دمريػػةالت  .ِْ

-ىػػُُِْ ،الطبعػة الفادفػة ،الريػاض –ماتبة العبيااف  ،ؽ: د.محمد بف عكدة الفعكمتحقي
 .ـَََِ

 ،عبد الرزاؽ بف عبد المحفػف البػدر ،تذارة المؤتف  شرح عقيدة الحافظ عبد الغن  المقدف   .ّْ
 .ـََِّ - ػىُِْْالطبعة األكلى،  ،ر كالتكزي غراس للنش

عبد القادر تحقيؽ:  ،أبك الف ؿ القا   عياض اليحصب  ،ترتيب المدارؾ كتقريب المفالؾ  .ْْ
 .ـَُٕٗ - ُٔٔٗ، الطبعة األكلى ،المغرب –مطبعة ف الة  ،الصحراكم

 .بيركت –دار الاتب العلمية  ،أبك بار الابلباذم ،التعرؼ لمذىب أىؿ التصكؼ .ْٓ
دار  ، ػػػبطو كصػػػححو اماعػػػة مػػػف العلمػػػاذحققػػػو ك  ،علػػػ  بػػػف محمػػػد الاراػػػان  ،لتعريفػػػاتا .ْٔ

 .ـُّٖٗ -ىػ َُّْالطبعة األكلى  ،بيركت-الاتب العلمية 
 ،الطبعة الثانية ،دار طيبة ،فام  بف محمد فبلمة :تحقيؽ، بف اثيرا ،تففير القرآف العظيـ  .ْٕ

 .ـُٗٗٗ - ىػ َُِْ
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 ـ.ُُٖٗ –ػىَُُْ ،الطبعة األكلى ،بيركت –دار الفار  ،الفخر الرازم ،التففير الابير  .ْٖ
، د. ماػدم بافػػلكـ :تحقيػػؽ ،أبػك منصػػكر الماتريػدم ،تففػير الماتريػدم )تػػأكيبلت أىػؿ الفػػنة( .ْٗ

 .ـََِٓ -ىػ  ُِْٔ ،الطبعة األكلى ،بيركت –دار الاتب العلمية 
الطبعػػػة  ،ركتبيػػػ –دار إحيػػػاذ التػػػراث  ،عبػػػد ا شػػػحاتو :تحقيػػػؽ ،تففػػػير مقاتػػػؿ بػػػف فػػػليماف .َٓ

 .قُِّْاألكلى، 
 .قُُْٗ ،الطبعة األكلى ،الدماـ – دار ابف الاكزم، ابف عثيميف ،تقريب التدمرية  .ُٓ
تحقيػػؽ: أبػػك األشػػباؿ الصػػغير أحمػػد شػػاغؼ  ،الحػػافظ ابػػف حاػػر العفػػقبلن  ،تقريػػب التيػػذيب .ِٓ

 .دار العاصمة ،تقديـ: بار أبك زيد ،الباافتان 
تحقيػػؽ: مصػػطفى بػػف أحمػػد  ،ابػػف عبػػد البػػر ،ن  كاألفػػانيدالتمييػػد لمػػا فػػ  المكطػػأ مػػف المعػػا  .ّٓ

 ،المغػػػرب –كزارة عمػػػـك األكقػػػاؼ كالشػػػؤكف اإلفػػػبلمية  ،محمػػػد عبػػػد الابيػػػر الباػػػرم كالعلػػػكم 
 ػ.ىُّٕٖ

دار إحيػاذ  ،محمد عكض مرعب :تحقيؽ ،محمد بف أحمد بف األزىرم اليركم ،تيذيب اللغة  .ْٓ
 .ـََُِ ،الطبعة األكلى ،بيركت -التراث العرب  

زيػف الػديف عبػد الػرؤكؼ بػف تػاج العػارفيف بػف علػ  بػف زيػف ، التكقيؼ على ميمػات التعػاريؼ .ٓٓ
 .ـَُٗٗ- ىػَُُْ ،الطبعة األكلى ،القاىرة - عالـ الاتب ،مالعابديف المناك 

فػليماف بػف عبػد  ،تيفير العزيز الحميد ف  شرح اتاب التكحيػد الػذل ىػك حػؽ ا علػى العبيػد .ٔٓ
الطبعػة  ،بيػركت – الماتب االفػبلم  ،زىير الشاكيش :تحقيؽ ،لكىابا بف محمد بف عبد ا

 .ـََِِ-ق ُِّْاألكلى، 
عبػد  :تحقيػؽ ،الفػعدم عبػد الػرحمف بػف ناصػر ،تيفير الاريـ الرحمف ف  تففير اػبلـ المنػاف .ٕٓ

 .ـَََِ-ىػ َُِْ ،الطبعة األكلى ،مؤففة الرفالة ،الرحمف بف معبل اللكيحؽ
الػػرؤكؼ بػػف تػػاج العػػارفيف بػػف علػػ  بػػف زيػػف العابػػديف عبػػد  ،رالتيفػػير بشػػرح الاػػام  الصػػغي .ٖٓ

 .ـُٖٖٗ -ىػ َُْٖ ،الطبعة الثالثة ،الرياض –ماتبة اإلماـ الشافع   ،المناكم
مؤففػة  ،ؽ: أحمػد محمػد شػااريػحقت ،الطبػرم محمد بف اريػر ،اام  البياف ف  تأكيؿ القرآف .ٗٓ

 .ـَََِ-ىػَُِْ ،الطبعة األكلى ،الرفالة
 –ة دار الاتػب العلميػ، عبػد الحميػد الينػداكم :تحقيػؽ ،اإًليا  ،تففير القرآف اام  البياف ف  .َٔ

 .ـََِْ -ىػ  ُِْْ ،الطبعة األكلى ،بيركت
دار  ،د. بشػػار عػػكاد معػػركؼ :تحقيػؽ ،أبػػك عيفػػى محمػد بػػف عيفػػى الترمػػذم ،الاػام  الابيػػر .ُٔ

 .ـُٖٗٗ ،الطبعة الثانية ،بيركت –بيركت + دار العرب اإلفبلم   - الايؿ
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أبػك عبػد ا محمػد  ،كفػننو كأيامػو لاام  المفند الصحيح المختصر مف أمػكر رفػكؿ ا ا .ِٔ
 ،محمد زىير بف ناصر الناصر :تحقيؽ ،بف إفماعيؿ بف إبراىيـ بف المغيرة الاعف  البخارم

 .ىػُِِْ ،الطبعة األكلى ،دار طكؽ النااة
دار الاتػػػػب  ،بػػػػراىيـ أطفػػػػيشأحمػػػػد البردكنػػػػ  كا   :تحقيػػػػؽ ،القرطبػػػػ  ،الاػػػػام  ألحاػػػػاـ القػػػػرآف  .ّٔ

 .ـُْٔٗ -ىػ ُّْٖ ،الطبعة الثانية القاىرة –المصرية 
علػ   :قػدـ لػو ،نعمػاف بػف محمػكد بػف عبػد ا اآللكفػ ، ابلذ العينيف ف  محاامة األحمػديف .ْٔ

 .ـُُٖٗ -ىػ َُُْ ،مطبعة المدن  ،الفيد صبح المدن 
 .القاىرة –المدن   مطبعة ،ابف قيـ الاكزية ،حادم األركاح إلى ببلد األفراح .ٓٔ
عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف قافػػـ العاصػػم   ،حاشػػية الػػدرة الم ػػية فػػ  عقػػد الفرقػػة المر ػػية .ٔٔ

 .الحنبل  النادم
محمػد بػف ربيػ  بػػف  :تحقيػؽ ،األصػبيان  ،الحاػة فػ  بيػاف المحاػة كشػرح عقيػدة أىػؿ الفػنة  .ٕٔ

 .ـُٗٗٗ -ىػ ُُْٗ ،الطبعة الثانية ،الرياض –دار الراية  ،ىادم عمير المدخل 
 ،ماػػة المارمػػة –اامعػػة أـ القػػرل  ،الشػػيخ عبػػد المايػػد الشػػاذل  ،حػػد اإلفػػبلـ كحقيقػػة اإليمػػاف .ٖٔ

 .ـُّٖٗ -ىػ َُْْ ،الطبعة األكلى
الطبعة  ،بيركت –دار الاتاب العرب   ،أبك نعيـ األصبيان  ،حلية األكلياذ كطبقات األصفياذ .ٗٔ

 .قَُْٓ ،الرابعة
دار  ،اػػبلؿ الػػديف الفػػيكط  بػػد الػػرحمف بػػف أبػػ  باػػرع ،الػػدر المنثػػكر فػػ  التففػػير بالمػػأثكر .َٕ

 .بيركت –الفار 
اامعػػػة اإلمػػػاـ  ،تحقيػػػؽ: الػػػداتكر محمػػػد رشػػػاد فػػػالـ ،ابػػػف تيميػػػة ،درذ تعػػػارض العقػػػؿ كالنقػػػؿ  .ُٕ

 .ـُُٗٗ -ىػ  ُُُْ ،الطبعة الثانية ،الفعكدية – محمد بف فعكد اإلفبلمية
الطبعػػة  ،بيػركت –دار التعػػارؼ  ،فمحمػػد اعفػر شػػمس الػدي ،درافػات فػ  العقيػػدة اإلفػبلمية  .ِٕ

 .ـُّٗٗ-قُُّْ ،الرابعة
مطبعػة  ،د. فػعد عاشػكر –د. اابر الفميرم  ،درافات ف  تكحيد األفماذ كالصفات اإلليية  .ّٕ

 .ـََِٖىػ ُِْٗ ،الطبعة الثالثة ،غزة –المنارة 
بػػف  عبػػد الػرحمف بػف محمػد :تحقيػؽ ،علمػاذ ناػد األعػبلـل ،الػدرر الفػنية فػ  األاكبػة الناديػػة .ْٕ

 .ـُٔٗٗ-ىػُُْٕ ،ةالطبعة الفادف، قافـ
بدر بف عبد  :تحقيؽ ،أبك بار أحمد بف الحفيف بف عل  بف مكفى البييق  ،الدعكات الابير .ٕٓ

 .ـُّٗٗ -ىػ ُُْْ ،الاكيت – منشكرات مراز المخطكطات كالتراث كالكثائؽ ،ا البدر
أبػك إفػحاؽ  :تحقيػؽ ،ط الحافظ عبد الرحمف الفػيك  ،الديباج على صحيح مفلـ بف الحااج  .ٕٔ

 .ـُٔٗٗ – ػىُُْٔ ،الطبعة األكلى ،الفعكدية –الحكين ، دار ابف عفاف 
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 ،الاكيػػت –الػػدار الفػػلفية  ،بػػدر بػػف عبػػد ا البػػدر :تحقيػػؽ ،بػػف قدامػػة المقدفػػ ا ،ذـ التأكيػػؿ .ٕٕ
 ػ.ىَُْٔ ،الطبعة األكلى

 .لطبعة األكلىا ،بيركت -دار اليبلؿ  ،صف  الرحمف المبارافكرم ،الرحيؽ المختكـ  .ٖٕ
محمػكد  د. ،عبػد الحلػيـ محمػكد د.تحقيػؽ:  ،عبد الاػريـ بػف ىػكازف القشػيرم ،الرفالة القشيرية .ٕٗ

 .القاىرة – دار المعارؼ، بف الشريؼ
محمػد عبػد  :تحقيػؽ ،ابػف تيميػة ،الرفالة المدنية فػ  تحقيػؽ الماػاز كالحقيقػة فػ  صػفات ا  .َٖ

 .عة الفادفةالطب ،القاىرة –  مطبعة المدن ،الرزاؽ حمزة
عبػػد ا شػػاار محمػػد  :تحقيػػؽ ،أبػػك الحفػػف األشػػعرم ،فػػالة إلػػى أىػػؿ الثغػػر ببػػاب األبػػكابر   .ُٖ

 .ىػُُّْطبعة  ،المدينة المنكرة – عمادة البحث العلم  بالاامعة اإلفبلمية ،الانيدم
 .الرياض –اامعة الملؾ خالد  ،د. فالـ القرن  ،الر ا بالق اذ .ِٖ
 –الػػدار الفػػلفية  ،:  ػػياذ الحفػػف الفػػلف تحقيػػؽ ،أبػػ  الػػدنياابػػف  ،الر ػػا عػػف ا بق ػػائو  .ّٖ

 ػ.ىَُُْ ،األكلى الطبعة ،بكمبام
 .ـََِٓ -ق ُِْٔ ،القاىرة –دار الفار  ،د. محمد تامر :تحقيؽ ،ابف قيـ الاكزية ،الركح .ْٖ
طبعػػػة  ،بيػػػركت –دار الاتػػػب العلميػػػة  ،ابػػػف قػػػيـ الاكزيػػػة ،رك ػػػة المحبػػػيف كنزىػػػة المشػػػتاقيف .ٖٓ

 .ـُّٖٗ -قَُّْ
ماتبػة المنػػار  ،بيػػركت - مؤففػػة الرفػالة ،ابػف قػػيـ الاكزيػة ،زاد المعػاد فػ  ىػػدم خيػر العبػػاد .ٖٔ

 .ـُْٗٗ -ىػ ُُْٓ ،الطبعة الفابعة كالعشركف ،الاكيت – اإلفبلمية
 –دار الخلفػػػاذ للاتػػػاب اإلفػػػبلم   ،الفريػػػكائ  الػػػرحمفعبػػػد  :تحقيػػػؽ ،ىٌنػػػاد بػػػف الفػػػٌرم ،الزىػػػد .ٕٖ

 .قَُْٔ ،الطبعة األكلى ،الاكيت
ماتبػػة  ،محمػػد ناصػػر الػديف األلبػػان  ،فلفػلة األحاديػػث الصػػحيحة كشػ ذ مػػف فقييػػا كفكائػدىا .ٖٖ

 .ـََِِ -ىػ  ُِِْ ،الطبعة األكلى ،الرياض –المعارؼ 
 ،محمػد ناصػر الػديف األلبػان  ،فلفلة األحاديث ال عيفة كالمك كعة كأثرىا الفيئ ف  األمػة .ٖٗ

 .ـُِٗٗ-ىػ ُُِْ ،الطبعة األكلى ،الرياض - دار المعارؼ
 ،بشار عكاد معركؼ :تحقيؽ ،ابف مااة أبك عبد ا محمد بف يزيد القزكين  ،فنف ابف مااو .َٗ

 .األكلى الطبعة ،ـُٖٗٗ -ىػ ُُْٖ ،بيركت – دار الايؿ
أبك داكد فليماف بف األشعث بف إفػحاؽ بػف بشػير بػف  ،فنف أب  داكد بحاشيتو عكف المعبكد .ُٗ

 – دار الاتػػاب العربػػ  ،محمػػد ناصػػر األلبػػان  :تحقيػػؽ ، شػػداد بػػف عمػػرك األزدم الفًّْاٍفػػتان
 .بيركت

حفػف  :تحقيػؽ ،أبك عبد الرحمف أحمد بف شعيب بػف علػ  الخرافػان  النفػائ  ،الفنف الابرل .ِٗ
 .الطبعة األكلى ،ـََُِ – قُُِْ ،بيركت – مؤففة الرفالة ،عبد المنعـ شلب 
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تحقيػؽ محمػد عبػد القػادر  ،البييقػ  اإلماـ أبك بار أحمػد بػف الحفػيف بػف علػ  ،الفنف الابرل .ّٗ
 .ـُْٗٗ-قُُِْ ،الطبعة األكلى ،بيركت –دار الاتب العلمية  ،عطا

أبػػك عبػػد الػػرحمف أحمػػد بػػف شػػعيب بػػف علػػ   ،فػػنف النفػػائ  بشػػرح الفػػيكط  كحاشػػية الفػػندم .ْٗ
  .الخامفة الطبعة ،ىػَُِْ ،بيركت – دار المعرفة ،ماتب تحقيؽ التراث :تحقيؽ ،النفائ 

 ،مامكعة مف المحققيف بنشراؼ الشيخ شعيب األرناؤكط تحقيؽ: ،الذىب  ،ـ النببلذفير أعبل .ٓٗ
 .ـُٖٓٗ-ىػَُْٓ ،الطبعة الثالثة ،مؤففة الرفالة

تحقيػؽ:  ،الرازم ،شرح أفماذ ا الحفنى ) لكام  البينات شرح أفماذ ا تعالى كالصفات (  .ٔٗ
 .ـُْْٖ – ػىَُْْ ،ة األكلىالطبع ،بيركت –دار الاتاب العرب   ،طو عبد الرؤكؼ فعد

تعليػؽ اإلمػاـ أحمػد بػف الحفػيف بػف أبػ  ىاشػـ،  ،القا   عبد الابار ،شرح األصكؿ الخمفة .ٕٗ
 .ـُٔٗٗ-قُُْٔ ،ةالطبعة الثالث ،القاىرة –ماتبة كىبة  ،د.عبد الاريـ عثماف :حققو

 ىػُِْٓطبعة  ،دار أطلس الخ راذ ،محمد بف عبد الرحمف الخميس ،شرح الرفالة التدمرية .ٖٗ
 .ـََِْ -

 :تحقيػؽ ،محمػد بػف عبػد البػاق  بػف يكفػؼ الزرقػان  ،شرح الزرقان  على مكطأ اإلمػاـ مالػؾ  .ٗٗ
 .ـََِّ -ىػ ُِْْ ،الطبعة األكلى ،القاىرة –ماتبة الثقافة الدينية  ،فعد الرؤكؼطو عبد 

 ،محمػد زىيػر الشػاكيش - تحقيؽ: شعيب األرنؤكط ،الحفيف بف مفعكد البغكم ،شرح الفنة .ََُ
 .ـُّٖٗ -ىػ َُّْ ،الطبعة الثانية ،بيركت ،دمشؽ –ماتب اإلفبلم  ال
 –الماتبة العصرية  ،محمد بف رياض األحمد :تحقيؽ ،ابف تيمية ،شرح العقيدة األصفيانية  .َُُ

 .ىػُِْٓ ،الطبعة األكلى، بيركت
ناصػر  :تخريج ،اماعة مف العلماذ :تحقيؽ ،ابف أب  العز الحنف  ،شرح العقيدة الطحاكية  .َُِ

 .ـََِٓ -ىػ ُِْٔ ،الطبعة األكلى ،مصر –دار الفبلـ ، ديف األلبان ال
 - دار ابػػػف الاػػػكزم ،فػػػعد فػػػكاز الصػػػميؿ :تحقيػػػؽ ،ابػػػف عثيمػػػيف ،شػػػرح العقيػػػدة الكافػػػطية  .َُّ

 .ىػُُْٗ ،الطبعة الخامفة ،الرياض
 ،علكم الفقاؼ : بط نصو كخرَّج أحاديثو ،محمد بف خليؿ ىٌراس ،شرح العقيدة الكافطية  .َُْ

 .ىػُُْٓ ،الطبعة الثالثة ،الخبر –ليارة دار ا
 .شرح الفقو األبفط ألب  الليث الفمرقندم .َُٓ
ٍكزىن  ،شرح المعلقات الفب  .َُٔ ، الطبعػة األكلػى ،دار احيػاذ التػراث العربػ  ،حفيف بف أحمد الزَّ

 .ـََِِ -ىػ ُِّْ
ر دا ،ىػػان  الحػػاج :تحقيػػؽ ،ابػػف عثيمػػيف ،شػػرح لمعػػة االعتقػػاد اليػػادم إلػػى فػػبيؿ الرشػػاد  .َُٕ

 .ـََِّ -ىػ ُِْْ ،بيركت –الاتب العلمية 
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ٍكًاردم الخرافػػان  ،شػػعب اإليمػػاف .َُٖ ٍفػػرى أبػػك باػػر  ،أحمػػد بػػف الحفػػيف بػػف علػػ  بػػف مكفػػى الخي
، الػػػداتكر عبػػػد العلػػػ  عبػػػد الحميػػػد حامػػػد :حققػػػو كرااػػػ  نصكصػػػو كخػػػرج أحاديثػػػو، البييقػػػ 

 –الفلفية ببكمبام صاحب الدار  ،مختار أحمد الندكم :أشرؼ على تحقيقو كتخريج أحاديثو
 ،األكلػػى الطبعػة ،الريػاض بالتعػاكف مػ  الػدار الفػلفية ببكمبػام بالينػد -ماتبػة الرشػد  ،الينػد

 .ـََِّ -ىػ  ُِّْ
 - دار المعرفػة ،ابػف قػيـ الاكزيػة ،شفاذ العليؿ ف  مفائؿ الق اذ كالقدر كالحامة كالتعليؿ  .َُٗ

 .ـُٖٕٗ-ىػُّٖٗ بيركت، طبعة
 ،محمػػد محػػ  الػػديف عبػػد الحميػػد :تحقيػػؽ ،ابػػف تيميػػة ،لرفػػكؿالصػػاـر المفػػلكؿ علػػى شػػاتـ ا .َُُ

 .الرياض – الحرس الكطن  الفعكدم
 :تحقيػؽ ،محمػد بػف حبػاف بػف أحمػد بػف حبػاف البيفػت  ،صحيح ابف حباف بترتيػب ابػف بلبػاف .ُُُ

 .الثانية الطبعة ،ـُّٗٗ - قُُْْ ،بيركت – مؤففة الرفالة ،شعيب األرنؤكط
الطبعػػة  ،دار الصػػٌديؽ ،محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػان  ،بخػػارمصػػحيح األدب المفػػرد لئلمػػاـ ال .ُُِ

 .ىػُُِْ ،األكلى
الطبعة  ،الرياض –ماتبة المعارؼ  ،محمد ناصر الديف األلبان  ،صحيح الترغيب كالترىيب .ُُّ

 .الخامفة
 – الماتػػػػب اإلفػػػػبلم  ،األلبػػػػان  محمػػػػد ناصػػػػر الػػػػديف ،صػػػػحيح الاػػػػام  الصػػػػغير كزياداتػػػػو .ُُْ

 بيركت.
 ،فيف مفػلـ بػف الحاػاج القشػيرم، إخػراج كتنفيػد بيػت األفاػار الدكليػةأبك الح ،صحيح مفلـ .ُُٓ

 .ـُٖٗٗ-ىػ ُُْٗالرياض،  -بيت األفاار الدكلية
 .محمد ناصر الديف األلبان  ،صحيح ك عيؼ فنف ابف مااة .ُُٔ
 محمد أماف بػف علػ  ،الصفات اإلليية ف  الاتاب كالفنة النبكية ف   كذ اإلثبات كالتنزيو  .ُُٕ

 .ىػَُْٖ ،الطبعة األكلى ،المدينة المنكرة -لم  بالاامعة اإلفبلمية المالس الع ،اام 
الدار الفكدانية  ،د. اابر الفميرم ،الصفات الخبرية بيف المثبتيف كالمؤكليف بيانان كتفصيبلن   .ُُٖ

 .ـُٖٓٗٗ -ىػ ُُْٔ ،الطبعة األكلى ،الخرطكـ –
 -الػدرر الفػنية  ،لفَّػقَّاؼعلػكم بػف عبػد القػادر ا ،الكاردة ف  الاتػاب كالفػنة صفات ا   .ُُٗ

 .ـََِٔ -ىػ  ُِْٔ ،الثالثة الطبعة ،دار اليارة
 .د: فالـ القرن  ،صفة الر ا بيف اإلثبات كالتعطيؿ كأثر اإليماف بيا ف  حياة المفلـ  .َُِ
تحقيػؽ د: علػ  بػف محمػد  ،ابػف القػيـ ،الصكاعؽ المرفػلة فػ  الػرد علػى الايميػة كالمعطلػة  .ُُِ

 .ـَُْٖ ،الطبعة األكلى ،الرياض –دار العاصمة  ،الدخيؿ ا
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د. محمػكد  :تحقيػؽ ،تاج الديف عبد الكىاب بف تقػ  الػديف الفػبا  ،طبقات الشافعية الابرل .ُِِ
الطبعػػػة  ،ىاػػػر للطباعػػػة كالنشػػػر كالتكزيػػػ  ،د. عبػػػد الفتػػػاح محمػػػد الحلػػػك -محمػػػد الطنػػػاح  

 .ىػُُّْ ،الثانية
 ،د محمػػد زيػػنيـ محمػػد عػػزب ،ـتحقيػػؽ: د أحمػػد عمػػر ىاشػػ ،، ابػػف اثيػػرطبقػػات الشػػافعييف  .ُِّ

 .ـُّٗٗ -ىػ ُُّْ ،ماتبة الثقافة الدينية
 ،الطبعػػػػة الثانيػػػػة ،القػػػػاىرة – دار الفػػػػلفية ،ابػػػػف القػػػػيـ ،ريػػػػؽ الياػػػػرتيف كبػػػػاب الفػػػػعادتيفط .ُِْ

 .ىػُّْٗ
 .قُُِْ ،الطبعة الفابعة عشر ،بيركت –دار لشركؽ  ،فيد قطب ،ظبلؿ القرآف .ُِٓ
الطبعػػة  ،بيػركت –الماتػػب اإلفػبلم   ،يػر الشػاكيشمحمػد زى :تحقيػػؽ ،ابػف تيميػة ،العبكديػة .ُِٔ

 .ـََِٓ -ىػ ُِْٔ، الفابعة
 -التػراث  دار ماتبػة ،دمشػؽ -اثيػر  ابػف دار، ابػف القػيـ ،الشػااريف كذخيػرة الصػابريف عدة .ُِٕ

 .ـُٖٗٗ -ىػ َُْٗ ،الثالثة المنكرة، الطبعة المدينة
عمػػادة البحػػث  ،ميمػػ محمػػد بػػف خليفػػة بػػف علػػ  الت :ؽيػػحقت ،شػػمس الػػديف الػػذىب  ،العػػرش  .ُِٖ

 .ـََِّ - ىػُِْْ ،الطبعة الثانية ،المدينة المنكرة - العلم  بالاامعة اإلفبلمية
-قَُِْ ،الطبعػة الخامفػة ،فيد إبراىيـ المكفكم الزناان  ،عقائد اإلمامية اإلثنا عشرية .ُِٗ

 .ـُِٖٗ
 .قٌدـ لو: د. حامد حفن  داكد ،الشيخ محمد ر ا المظفر ،عقائد اإلمامية .َُّ
تحقيػؽ  ،أبك عثماف إفماعيؿ بػف عبػد الػرحمف الصػابكن  ،الفلؼ كأصحاب الحديث ةعقيد  .ُُّ

 ،القػػاىرة – دار عمػػر بػػف الخطػػاب ،يحيػػى الحاػػكرم: الشػػيخ تقػػديـ ،عبػػد الػػرحمف الشػػميرم
 .ـََِٕ -ىػُِْٖ ،الطبعة األكلى

عبػد العزيػز عػز الػديف  :تحقيػؽ ،أحمػد بػف محمػد بػف حنبػؿ ،العقيدة ركاية أب  باػر الخػبلؿ  .ُِّ
 .ىػَُْٖ ،الطبعة األكلى ،دمشؽ –دار قتيبة ، الفيركاف

 ،الطبعػػػة الخامفػػػة ،الاكيػػػت –د. عمػػػر فػػػليماف األشػػػقر، ماتبػػػة الفػػػبلح  ،العقيػػػدة فػػػ  ا  .ُّّ
 .ـُْٖٗ

 .بيركت –دار إحياذ التراث العرب   ،العين بدر الديف  ،عمدة القارم شرح صحيح البخارم .ُّْ
 الطبعػػة ،بيػػركت – العلميػػة الاتػػب دار ،بػػادمالعظػػيـ أ ،داكد أبػػ  فػػنف شػػرح المعبػػكد عػػكف .ُّٓ

 .ىػ ُُْٓ ،الثانية
ػة ،العيف كاألثر فػ  عقائػد أىػؿ األثػر  .ُّٔ دار المػأمكف  ،عصػاـ قلعاػ  :ؽيػحقت ،ابػف فىًقيػو فيصَّ

 .ىػَُْٕ ،الطبعة األكلى ،للتراث
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 ،مصػر –مؤففػة قرطبػة  ،شػمس الػديف الفػفارين  ،غذاذ األلباب ف  شرح منظكمػة اآلداب .ُّٕ
 .ـُّٗٗىػ /  ُُْْلثانية، الطبعة ا

زاريػػػػا  :تحقيػػػػؽ الشػػػػيخ ،نظػػػػاـ الػػػػديف القمػػػػ  النيفػػػػابكرم ،غرائػػػػب القػػػػرآف كرغائػػػػب الفرقػػػػاف  .ُّٖ
 .ـُٔٗٗ -ىػ ُُْٔ، األكلى الطبعة ،بيركت -دار الاتب العلمية ، عميراف

 .ـُٕٖٗ -ىػ َُْٖ ،الطبعة األكلى ،دار الاتب العلمية ،ابف تيمية ،الفتاكل الابرل .ُّٗ
محمػد  :رقػـ اتبػو كأبكابػو كأحاديثػو ،ابػف حاػر العفػقبلن  ،شرح صحيح البخػارم فتح البارم .َُْ

 .ـُّٕٗ ،بيركت –دار المعرفة  ،محب الديف الخطيب :تصحيح ،فؤاد عبد الباق 
الػدماـ،  –دار ابػف الاػكزم ، طػارؽ بػف عػكض ا :تحقيػؽ ،ابف راب الحنبلػ  ،فتح البارم .ُُْ

 .قُِِْالطبعة الثانية، 
الطبعػة األكلػى  ،بيػركت ،دمشؽ –دار ابف اثير، دار الالـ الطيب  ،لشكاان ا ،فتح القدير  .ُِْ

 ػ.ى ُُْْ -
عبػػػد الػػػرحمف بػػػف حفػػػف بػػػف محمػػػد بػػػف عبػػػد الكىػػػاب بػػػف  ،فػػػتح المايػػػد شػػػرح اتػػػاب التكحيػػػد .ُّْ

الطبعػػة  ،القػػاىرة – مطبعػػة الفػػنة المحمديػػة ،ؽ: محمػػد حامػػد الفقػػ يػػحقت ،فػػليماف التميمػػ 
 .ـُٕٓٗ -قُّٕٕ ،الفابعة

 .الرياض - دار الكطف للنشر ،بف عثيميفا ،ح رب البرية بتلخيص الحمكيةفت  .ُْْ
الطبعة  ،بيركت –دار اآلفاؽ الاديدة  ،ففرايين عبد القاىر بف طاىر اال ،الفرؽ بيف الفرؽ  .ُْٓ

 .ـُٕٕٗ ،الثانية
 ،د. غالػب بػف علػ  عػكاا ، فرؽ معاصرة تنتفب إلى اإلفبلـ كبياف مكقؼ اإلفػبلـ منيػا  .ُْٔ

 .ـََُِ -ىػ  ُِِْ ،الطبعة الرابعة ،ادة –رية الذىبية الماتبة العص
 -دار العلػػـ كالثقافػػػة  ،محمػػد إبػػراىيـ فػػليـ تحقيػػؽ: ،أبػػك ىػػبلؿ العفػػارم ،الفػػركؽ اللغكيػػة  .ُْٕ

 .القاىرة
 . محمد نصر الديف محمد عكي ة،  فصؿ الخطاب ف  الزىد كالرقائؽ كاآلداب .ُْٖ
 .القاىرة –ة الخانا  ماتب ،بف حـز ا ،الفصؿ ف  الملؿ كاألىكاذ كالنحؿ .ُْٗ
 ،مفػتك : محمد العيػد الخطػراكم، محيػ  الػديفكتعليؽتحقيؽ الفصكؿ ف  الفيرة، ابف اثير،  .َُٓ

 .قَُّْالطبعة الثالثة،  ،مؤففة علـك القرآف
 .الطبعة الرابعة ،دمشؽ –دار الفار  ،د. كىبة الزحيل  ،الفقو اإلفبلم  كأدلتو .ُُٓ
 ،األكلػػػى الطبعػػػة ،اإلمػػػارات العربيػػػة -الفرقػػػاف  ماتبػػػة، أبػػػك حنيفػػػة النعمػػػاف ،الفقػػػو األابػػػر  .ُِٓ

 .ـُٗٗٗ -ىػ ُُْٗ
 ،غػػػزة –مطبعػػػة دار المنػػػارة  ،د. اػػػابر الفػػػميرم ،الق ػػػاذ كالقػػػدر كعبلقتيمػػػا بأفعػػػاؿ العبػػػاد .ُّٓ

 .ـََِٔ –ق ُِْٕالطبعة األكلى، 
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أشػػػرؼ بػػػف عبػػػد  :تحقيػػػؽ ،ابػػػف عثيمػػػيف ،القكاعػػد المثلػػػى فػػػ  صػػػفات ا كأفػػػمائو الحفػػػنى  .ُْٓ
 .ـُُٗٗ -ىػ ُُُْ ،الطبعة األكلى ،بيركت –دار الايؿ  ،المقصكد

دار  ،د. عاصػػػـ الايػػػال  :تحقيػػػؽ ،أبػػػك طالػػػب الماػػػ  ،قػػػكت القلػػػكب فػػػ  معاملػػػة المحبػػػكب .ُٓٓ
  .ـََِٓ –ق ُِْٔ ،الطبعة الثانية ،بيركت –الاتب العلمية 

 – دار ابػف الاػكزم ،محمػد بػف صػالح بػف محمػد العثيمػيف ،القكؿ المفيد على اتاب التكحيػد .ُٔٓ
 .ىػُِْْ ،الطبعة الثانية ،الرياض

ثبات صفات الرب   .ُٕٓ دار الاتب  ،تحقيؽ محمد خليؿ ىراس ،ابف خزيمة ،اتاب التكحيد كا 
 .ـُّٖٗ -ىػ َُّْبيركت،  –العلمية 

 الطبعػػة ،بيػػركت - العربػػ  الاتػػاب دار ،الزمخشػػرم، التنزيػػؿ غػػكامض حقػػائؽ عػػف الاشػػاؼ .ُٖٓ
 .ىػ َُْٕ ،الثالثة

محمد بف حفيف بف  ،«الٌصاـر المنا »تاملة  ،لتمكيو أب  الحفف الفُّبا ٌ الاىٍشؼ الميٍبًدم   .ُٗٓ
أبك بار بف فالـ  .د ،صالح بف عل  المحفف .درافة كتحقيؽ: د ،فليماف بف إبراىيـ الفقيو

 .ـََِِ -ىػ ُِِْالطبعة األكلى ، الرياض –دار الف يلة  ،شياؿ
 –ق ُِّْ ،الطبعػػػػة الرابعػػػػة ،الريػػػػاض –ماتبػػػػة العبياػػػػاف  ،د. عػػػػائض القرنػػػػ  ،ال تحػػػػزف .َُٔ

 .ـََِِ
عػػادؿ  :تحقيػػؽ ،أبػػك حفػػص فػػراج الػػديف عمػػر بػػف علػػ  النعمػػان  ،اللبػػاب فػػ  علػػـك الاتػػاب .ُُٔ

 ،األكلػػى الطبعػػة ،بيػػركت –دار الاتػػب العلميػػة  ،أحمػػد عبػػد المكاػػكد كعلػػ  محمػػد معػػكض
  .ـُٖٗٗ -ىػ  ُُْٗ

 .ىػُُْْ ،الثالثة الطبعة ،بيركت -دار صادر ،ابف منظكر األنصارم ،لفاف العرب .ُِٔ
 -كزارة الشؤكف اإلفػبلمية كاألكقػاؼ كالػدعكة كاإلرشػاد  ،ابف قدامة المقدف  ،لمعة االعتقاد  .ُّٔ

 .ـَََِ -ىػ َُِْالطبعة الثانية، ، المملاة العربية الفعكدية
 ،لكام  األنكار البيية كفكاط  األفرار األثرية لشرح الدرة الم ية ف  عقػد الفرقػة المر ػية  .ُْٔ

 -ىػػػػػػ َُِْ ،الطبعػػػػػة الثانيػػػػػة ،دمشػػػػػؽ –مؤففػػػػػة الخػػػػػافقيف كماتبتيػػػػػا  ،لفػػػػػفارين ا اإلمػػػػػاـ
 .ـُِٖٗ

 ،الطبعة األكلى ،دار العاصمة ،أحمد عكض ا اللييب  الحرب  ،الماتريدية درافة كتقكيمان   .ُٓٔ
 ػ.ىُُّْ

ماتبػػػػػة  ،الشػػػػػمس الفػػػػػلف  األفغػػػػػان  ،الماتريديػػػػة كمػػػػػكقفيـ مػػػػػف تكحيػػػػػد األفػػػػػماذ كالصػػػػػفات  .ُٔٔ
 .ـُٖٗٗ – ػىُُْٗ ،ؼ، الطبعة الثانيةالطائ –الصديؽ

 .ىػُُْٕ ،الطبعة الثانية ،القاىرة – ماتبة ابف تيمية ،قيـالابف  ،متف القصيدة النكنية  .ُٕٔ
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محمػد  :تحقيػؽ ،أبك الف ؿ أحمد بف محمد بف إبراىيـ الميدان  النيفابكرم، مام  األمثاؿ  .ُٖٔ
 .بيركت –دار المعرفة  ،عبد الحميد

مامػػ  الملػػؾ فيػػد ، ؽ: عبػػد الػػرحمف بػػف محمػػد بػػف قافػػـيػػحقت ،يػػةبػػف تيما ،مامػػكع الفتػػاكل .ُٗٔ
 .ـُٓٗٗ-ىػُُْٔ، المدينة النبكية ،لطباعة المصحؼ الشريؼ

رااعػو الشػيخ عبػد القػادر  ،ا بف محمد بػف عبػد الكىػاب فليماف بف عبد ،مامكعة التكحيد .َُٕ
 –ق َُْٕ ،الطػػائؼ-حققػػو كخػػٌرج أحاديثػػو: بشػػير محمػػد عيػػكف، ماتبػػة المؤيػػد ،طاألرنػػاؤك 
 .ـُٕٖٗ

بيػركت،  –دار الاتب العلمية  ،محمد بافؿ الفكد :تحقيؽ ،محمد القافم  ،محافف التأكيؿ .ُُٕ
 .قُُْٖ ،الطبعة األكلى

عبػد الفػبلـ عبػد  :تحقيػؽ ،بػف عطيػة األندلفػ ا ،المحرر الكايز ف  تففير الاتػاب العزيػز  .ُِٕ
 .ىػ ُِِْ ،الطبعة األكلى ،بيركت –دار الاتب العلمية ، الشاف  محمد

الماتبػػػػة  ،يكفػػػػؼ الشػػػػيخ محمػػػػد :ؽيػػػػحقت ،محمػػػػد بػػػػف أبػػػػ  باػػػػر الػػػػرازم ،مختػػػػار الصػػػػحاح  .ُّٕ
 .ـُٗٗٗ -ىػ َُِْ ،الطبعة الخامفة ،بيركت -العصرية 

 ،مؤلػػؼ األصػػؿ: ابػػف قػػيـ الاكزيػػة ،ختصػػر الصػػكاعؽ المرفػػلة علػػى الايميػػة كالمعطلػػةم  .ُْٕ
 ،األكلػػػى الطبعػػػة ،اىرةالقػػػ -دار الحػػػديث  ،فػػػيد إبػػػراىيـ :ؽيػػػحق، تابػػػف المكصػػػل  :اختصػػػره
 .ـََُِ -ىػ ُِِْ

ياؾ نفتعيفمدارج الفالايف  .ُٕٓ راا  النفخة ك ػبط  ،ابف قيـ الاكزية ،بيف منازؿ إياؾ نعبد كا 
 .الطبعة األكلى ،بيركت – دار الاتب العلمية ،أعبلميا لانة مف العلماذ بنشراؼ الناشر

عدادام  ك  ،ابف القيـ ،المرتب  األفنى ف  رياض األفماذ الحفنى .ُٕٔ  .عبد العزيز الداخؿ :ا 
أبكعبد ا الحااـ محمد بف عبد ا بف محمد  ،المفتدرؾ على الصحيحيف كبذيلو التلخيص .ُٕٕ

بنشػػػػػراؼ: د. يكفػػػػػؼ  ،بػػػػػف حمدكيػػػػػو بػػػػػف نيعػػػػػيـ بػػػػػف الحاػػػػػـ ال ػػػػػب  الطيمػػػػػان  النيفػػػػػابكرم
 .بيركت –دار المعرفة  ،المرعشل 

محمػػد بػػف حنبػػؿ بػػف ىػػبلؿ بػػف أفػػػد  أبػػك عبػػد ا أحمػػد بػػف ،مفػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ .ُٖٕ
 .األكلى الطبعة ،بيركت – مؤففة الرفالة ،شعيب األرنؤكط  :تحقيؽ ،الشيبان 

 ،بيػػركت – عػػالـ الاتػػب ،مكفػػى محمػػد علػػ  :تحقيػػؽ ،بػػف فػػكرؾا ،مشػػاؿ الحػػديث كبيانػػو  .ُٕٗ
 .ـُٖٓٗ ،الطبعة الثانية

 .بيركت –ة الماتبة العلمي ،الحمكم ،المصباح المنير ف  غريب الشرح الابير  .َُٖ
نَّؼ .ُُٖ ، محمػد عكامػة :تحقيػؽ ،أبك بار عبد ا بف محمد بف أب  شيبة العبف  الاكف  ،الميصى

 .دار القبلة
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 ،حػػافظ بػػف أحمػػد بػػف علػػ  الحامػػ  ،معػػارج القبػػكؿ بشػػرح فػػلـ الكصػػكؿ إلػػى علػػـ األصػػكؿ .ُِٖ
 -ىػػ  َُُْ ،األكلػى الطبعػة ،الػدماـ –دار ابػف القػيـ  ،عمػر بػف محمػكد أبػك عمػر :تحقيؽ
 .ـَُٗٗ

عبػد الػرزاؽ تحقيؽ:  ،أبك محمد الحفيف بف مفعكد البغكم ،معالـ التنزيؿ ف  تففير القرآف  .ُّٖ
 ػ.ىَُِْ ،الطبعة األكلى ،بيركت –دار إحياذ التراث العرب   ،الميدم

 ،بيػػركت -دار الاتػػب العلميػػة  ،اػػبلؿ الػػديف الفػػيكط  ،معتػػرؾ األقػػراف فػػ  إعاػػاز القػػرآف  .ُْٖ
 .ـُٖٖٗ -ىػ َُْٖ ،الطبعة األكلى

طارؽ بف عكض  :المحقؽ ،فليماف بف أحمد بف أيكب بف مطير الطبران  ،المعاـ األكفط .ُٖٓ
 .قُُْٓ ،القاىرة – دار الحرميف ،عبد المحفف بف إبراىيـ الحفين  ،ا بف محمد

حمػدم  :تحقيػؽ ،فليماف بف أحمػد بػف أيػكب بػف مطيػر أبػك القافػـ الطبرانػ  ،المعاـ الابير .ُٖٔ
 .الطبعة الثانية ،القاىرة –ماتبة ابف تيمية  ،لف بف عبد المايد الف

طبعػػة ، دار الفاػػر ،عبػػد الفػػبلـ محمػػد ىػػاركف :تحقيػػؽ ،ابػػف فػػارس، معاػػـ مقػػاييس اللغػػة  .ُٕٖ
 .ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ

تحقيػػؽ الػػداتكر عبػػد  ،القا ػػ  أبػػك الحفػػف عبػػد الابػػار ،المغنػػ  فػػ  أبػػكاب العػػدؿ كالتكحيػػد  .ُٖٖ
 .القاىرة –لدار المصرية ا ،الحليـ محمكد كالداتكر فليماف دنيا

أحمػػد مصػػطفى الشػػيير بطػػاش  ،مفتػػاح الفػػعادة كمصػػباح الفػػيادة فػػ  مك ػػكعات العلػػكـ  .ُٖٗ
 .ـُٖٓٗ -ىػ َُْٓ ،الطبعة األكلى ،بيركت –دار الاتب العلمية  ،ابرل زاده

دار  ،صػػفكاف عػػػدناف الػػػداكدم :ؽيػػػحقت ،األصػػفيان  الراغػػػب ،المفػػردات فػػػ  غريػػب القػػػرآف  .َُٗ
 .ىػُُِْ -الطبعة األكلى  ،بيركت ،دمشؽ -شامية الدار ال ،القلـ

 .بيركت –دار ابف اثير  ،القرطب  ،المفيـ لما أشاؿ مف تلخيص اتاب مفلـ  .ُُٗ
 .مؤففة الحلب  ،محمد بف عبد الاريـ بف أبى بار أحمد الشيرفتان  ،الملؿ كالنحؿ  .ُِٗ
دار  ،مصػػػطفى بػػػف العػػػدكم :المحقػػػؽ ،عبػػػد بػػػف حميػػػد ،المنتخػػػب مػػػف مفػػػند عبػػػد بػػػف حميػػػد .ُّٗ

 .ـََِِ ،الطبعة الثانية ،الرياض – بلنفية
، محمػد رشػاد فػالـ :ؽتحقيػ ،ابف تيمية ،منياج الفنة النبكية ف  نقض ابلـ الشيعة القدرية  .ُْٗ

 .ـُٖٔٗ -ىػ َُْٔ ،الطبعة األكلى ،اامعة اإلماـ محمد بف فعكد اإلفبلمية
، بيػػػركت -ربػػػ  دار إحيػػػاذ التػػػراث الع، النػػػككم ،المنيػػػاج شػػػرح صػػػحيح مفػػػلـ بػػػف الحاػػػاج .ُٓٗ

 ػ.ىُِّٗ ،الطبعة الثانية
 تقػػػػ  الػػػديف أحمػػػػد بػػػػف علػػػػ  بػػػػف عبػػػػد القػػػػادر ،المػػػكاعظ كاالعتبػػػػار بػػػػذار الخطػػػػط كاآلثػػػػار  .ُٔٗ

 .ىػُُْٖ ،الطبعة األكلى ،بيركت – دار الاتب العلمية ،المقريزم



 

211 

 

 الطامظىالفكارس

 –ماتبة الرشد ، عبد الرحمف بف صالح بف صالح المحمكد،  مكقؼ ابف تيمية مف األشاعرة .ُٕٗ
 .ـُٓٗٗىػ / ُُْٓ،  األكلى الطبعة،  ضالريا

 ،الريػػاض – أ ػػكاذ الفػػلؼ ،عبػػد العزيػػز بػػف صػػالح الطكيػػاف :تحقيػػؽ ،ابػػف تيميػػة ،النبػػكات  .ُٖٗ
 .ـَََِ -ىػَُِْ ،األكلى الطبعة

، عبػػد الػػرحمف عبػػد الابػػار الفريػػكائ  :ؽيػػحقت كايػػ  بػػف الاػػراح،، نفػػخة كايػػ  عػػف األعمػػش .ُٗٗ
 ق.َُْٔ ،نيةالطبعة الثا، الاكيت –الدار الفلفية 

 –دار أطلس الخ ػراذ  ،خالد بف عل  المر   الغامدم ،نقض عقائد األشاعرة كالماتريدية .ََِ
 .ـََِٗ –ق َُّْ ،الرياض، الطبعة األكلى

محمػكد محمػد  - الػزاكلتحقيػؽ طػاىر أحمػد  ،ابػف األثيػر ،رالنياية ف  غريب الحػديث كاألثػ .َُِ
 .ـُٕٗٗ -ىػ ُّٗٗ بيركت – الماتبة العلمية، الطناح 

 – دار الحػديث ،عصػاـ الػديف الصػبابط  :تحقيػؽ ،محمد بف علػ  الشػكاان  ،نيؿ األكطار .َِِ
 .ـُّٗٗ -ىػُُّْالطبعة األكلى،  ،مصر

 ،أحمػد األرنػاؤكط كتراػ  مصػطفى :تحقيػؽ ،صبلح الديف خليػؿ بػف أيبػؾ، الكاف  بالكفيات  .َِّ
 .ـَََِ -ىػَُِْ ،بيركت –دار إحياذ التراث 

 :تحقيػؽ كتعليػؽ ،أبػك الحفػف علػ  بػف أحمػد النيفػابكرم ،لمايػدالكفيط ف  تففػير القػرآف ا  .َِْ
ك د.  أحمػد محمػد صػيرةد.  ك الشػيخ علػ  محمػد معػكضك  الشيخ عادؿ أحمد عبػد المكاػكد

األفػتاذ الػداتكر عبػد الحػ   :قدمػو كقرظػو ،الرحمف عكيس عبدك د. أحمد عبد الغن  الامؿ
 .ـُْٗٗ -ىػُُْٓى، الطبعة األكل بيركت – دار الاتب العلمية ،الفرماكم

 تحقيؽ كتعليؽ: الشيخ عادؿ أحمد عبد المكاػكد، الكاحدم، الكفيط ف  تففير القرآف المايد .َِٓ
 .ـُْٗٗ -ىػ ُُْٓالطبعة األكلى، ، بيركت - دار الاتب العلميةكآخركف، 

الطبعة األكلى،  ،بيركت -دار صادر  ،تحقيؽ: إحفاف عباس ،كفيات األعياف، ابف خلااف .َِٔ
 .ـُُٕٗ

دار  ،ف ػيلة الشػيخ عبػد الػرزاؽ عفيفػ  :تقػديـ ،محمد القحطػان  ،ذ كالبراذ ف  اإلفبلـلكالا  .َِٕ
 .الطبعة األكلى ،الرياض -طيبة
 

 الكتب اللكترونية:

تصحيح اعتقادات اإلمامية ، اإلماـ الشيخ المفيد ، تحقيؽ: حفف درااىى ، المؤتمر العالم   .ُ
، الشػػػػيعة بػػػػيف  ِْق ، صُُّْلػػػػى ، أللفيػػػػة الشػػػػيخ المفيػػػػد ، مطبعػػػػة ميػػػػر، الطبعػػػػة األك 

األشاعرة كالمعتزلة ، ىاشـ معركؼ الحفين  ، إعداد شباة اإلماميف الحفنيف علييما الفػبلـ 
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للتػػػػػػػػػػػػػػػػراث كالفاػػػػػػػػػػػػػػػػر اإلفػػػػػػػػػػػػػػػػبلم  ، مكقػػػػػػػػػػػػػػػػ  الشػػػػػػػػػػػػػػػػباة علػػػػػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػػػػػباة العنابكتيػػػػػػػػػػػػػػػػة ، 
http://www.alhassanain.com . 

الفػػػػيد ىاشػػػػـ الحفػػػػين   تحقيػػػػؽ)الصػػػػدكؽ( ، و القمػػػػ  يػػػػمحمػػػػد بػػػػف علػػػػ  بػػػػف بابك  التكحيػػػػد ، .ِ
الناػػؼ األشػػرؼ ، مكقػػ  المراػػز علػػى الشػػباة  -، إعػػداد مراػػز األبحػػاث العقائديػػة  الطيرانػػ 

 . http://www.aqaed.comالعنابكتية 
ت ، الشػيخ اعفػر الفػبحان  ، نقلػو إلػى العربيػة العقيدة اإلفبلمية على  كذ مدرفة أىؿ البيػ .ّ

الناػػػؼ األشػػػرؼ ، مكقػػػ  المراػػػز علػػػى  -اعفػػػر اليػػػادم ، إعػػػداد مراػػػز األبحػػػاث العقائديػػػة 
 . http://www.aqaed.comالشباة العنابكتية 
 المواقع اللكترونية :

 .net/fatwa/index.phphttp://www.islamweb، مكق  افبلـ كيب  .ُ

  /http://islamqa.info/ar/refَُٖٖٓمكق  اإلفبلـ فؤاؿ كاكاب ، .ِ

 http://www.altartosi.comمكق  الشيخ أبك بصير الطرطكف  ،  .ّ

 /http://www.alimam.ws/refَُّّمكق  إماـ المفاد ،  .ْ
، حمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالح العثيمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفخ العبلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ممكقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ف ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيلة الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي .ٓ

http://www.ibnothaimeen.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.alhassanain.com/
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 فيرس الموضوعات
 

 أ ...................................................................................... اإلىداذ
 ب  ............................................................................... شار كتقدير

 ُ.................................................................................... المقدمة
 ٖ................................................................................. التمهيد

 ٗ............................................................ .المبحث األول: مفيوم الرضا
 ٗ............................................................ المطلب األكؿ: الر ا لغة.

 َُ .................................................... المطلب الثان : الر ا اصطبلحان.
 ُّ .................................. .بحث الثاني: نظائر كممة الرضا في القرآن والسنةالم

 ُٕ ............................................... الفصل األول: رضـا اهلل سبحانه وتعاىل
 ُٗ ....................................... إثباتيا المبحث األول: صفـة الرضا واألدلــة عمى

 ُٗ ............................. .المطلب األكؿ: األدلة مف القرآف الاريـ على صفة الر ا
 ُِ ............................ .المطلب الثان : األدلة مف الفنة النبكية على صفة الر ا
 ِّ ................................ المطلب الثالث: األدلة مف اإلامػاع على صفة الر ا.

 ِٔ ........................................ المطلب الراب : داللة العقػػؿ على صفة الر ا.
 ِٖ ..................................... المطلب الخامس: داللة الفطرة على صفة الر ا.

 َّ ................................. .المبحث الثاني: مذىب السمف في إثبات صفة الرضــــا
 َّ ................................ .المطلب األكؿ: اعتقاد الفلؼ ف  صفة الر ا  

 ّٓ .............................المطلب الثان : عبلقة صفة الر ا ببعض صفات ا 
 ْٔ ......................... مخالفين في صفة الرضا والرد عمييمالمبحث الثالث: مذاىب ال

 ْٔ .............................................................................. تمييد:
 ْٕ ......................................المطلب األكؿ: مذىب المعتزلة ف  صفة الر ا.

 ْٗ .................................... المطلب الثان : مذىب األشاعرة  ف  صفة الر ا.

 ِٓ ....................................المطلب الثالث: مذىب الماتريدية ف  صفة الر ا.
 ٓٓ .............................. الراب : مذىب الشيعة اإلمامية ف  صفة الر ا. المطلب

 ٖٓ ................. المطلب الخامس: شبيات المخالفيف ف  نف  صفة الر ا كالرد علييـ.
 ْٔ .......................................... .، أسبابو وموانعوا ا المبحث الرابع: رض

 ْٔ .............................................................................. تمييد:
 ْٔ ....................................... عف العباد. المطلب األكؿ: أفباب ر ا ا 
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 ُٕ ....................................... عف العباد. المطلب الثان : مكان  ر ا ا 
 ْٕ ................................ الفصل الثاني: رضا العباد وعالقته مبسائل االعتقاد

 ٕٔ ....................................ول: رضا العباد.. حقيقتو وفضمو ومنزلتوالمبحث األ 
 ٕٔ ................................................... المطلب األكؿ: حقيقة ر ا العباد.

 ٕٕ ........................................................ المطلب الثان : ف ؿ الر ا.
 ْٖ ...................................................... المطلب الثالث: منزلة الرا  .

 ٖٗ ................................ المبحث الثاني:  الرضـا وعالقتو بمسائل القضاء والقدر
 ٖٗ ............................. المطلب األكؿ: مذىب الفلؼ ف  الر ا بالق اذ كالقدر.

 َُِ ....................... المطلب الثان : مذاىب المخالفيف ف  الر ا بالق اذ كالقدر.
 ُِٔ ................................ .الرضا وعالقتو بمسائل الولء والبراء المبحث الثالث:

 ُِٔ ............................................................................ تمييد:
 ُِٕ ...................................... المطلب األكؿ: الر ا كعبلقتو بمفائؿ الكالذ.
 ُّٓ ...................................... المطلب الثان : الر ا كعبلقتو بمفائؿ البراذ.

 ُّٔ ................................................. .المبحث الرابع: ثمرات الرضا اليانعة
 ُٖٔ ................................................................................ متتاخلا

 ُٖٔ ......................................................................... أكالن: النتائج.
 َُٕ .................................................................... ثانيان: التكصيات.
 ُُٕ ..................................................................... الفهارس العامت

 ُِٕ ................................................................ فيرس اآليات الاريمة
 َُٖ .............................................................. فيرس األحاديث الشريفة

 ُْٖ ......................................................................... ارفيرس اآلث
 ُٖٓ ........................................................... فيرس األعبلـ المتراـ ليـ
 ُٕٖ ............................................................. فيرس المصادر كالمراا 

 َِِ .................................................................. رس المك كعاتفي
 َِْ ...................................................................... ملخص الرفالة

 َِٓ ...................................................... ملخص الرفالة باللغة اإلناليزية
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 الرسالةممخص 
 أما بعد..، كالصبلة كالفبلـ على فيدنا محمد ، رب العالميفالحمد  

حيث إف الر ا قد ااذ ف  القرآف ، يتناكؿ البحث مك كع الر ا ف  العقيدة اإلفبلمية
 .كاؿه لو مفيكمو المفتقؿ، كاذلؾ منفكبان إلى العبد، الاريـ كالفنة النبكية منفكبان إلى ا 

فنذا ر   العبد  ؛مرتبطاف ببع يما ارتباطان كثيقان  كم  ذلؾ فنف ر ا ا كر ا العبد
كتنٌعـ ، كفاز بر ا ا ، ذاؽ حبلكة اإليماف ؛نبيان كرفكالن  با ربان كباإلفبلـ دينان كبمحمد 

 .ف  انة عر يا الفماكات كاألرض أعدت للمتقيف

نظائر كتناكؿ التمييد مفيكـ الر ا ك ، كقد اشتمؿ البحث على تمييد كفصليف كخاتمة
، اصفة إليية لو  كأما الفصؿ األكؿ فتناكلت فيو ر ا ا ، المة الر ا ف  القرآف كالفنة

  :مف خبلؿ أربعة مباحث االتال 

صفة الر ا كاألدلة على إثباتيا مف القرآف كالفنة كاإلاماع كالعقؿ  :المبحث األكؿ
إثباتان يليؽ بابللو دكف   مذىب الفلؼ ف  إثبات صفة الر ا  :كالمبحث الثان ، كالفطرة

مذاىب  :كالمبحث الثالث، تشبيو أك تحريؼ م  بياف عبلقة صفة الر ا ببعض صفات ا تعالى
المخالفيف مف المعتزلة كاألشاعرة كالماتريدية كالشيعة اإلمامية ف  صفة الر ا م  عرض أىـ 

 .عف العباد مكان  ر ا ا أفباب ك  :كالمبحث الراب ، الشبيات الت  احتاكا بيا كالرد علييـ

كااف ف  أربعة ، أما الفصؿ الثان  فتناكلت فيو ر ا العباد كعبلقتو بمفائؿ االعتقاد
 :مباحث االتال 

 :كالمبحث الثان ، مفيكـ ر ا العباد كحقيقتو كف لو كمنزلة الرا   :المبحث األكؿ
، ا يناف  الر ا بالق اذ كالقدرالر ا كعبلقتو بمفائؿ الق اذ كالقدر م  بياف أنكاع الق اذ كم

الر ا كعبلقتو بمفائؿ  :كالمبحث الثالث، كعرض مذاىب المخالفيف ف  الر ا بالق اذ كالقدر
الكالذ كالبراذ م  بياف صكر الر ا كالترا   بيف المفلميف كما يحـر مف المكاالة كالر ا بأعماؿ 

 ثمرات الر ا اليانعة. :كالمبحث الراب ، الاافريف

 خاتمة: فاتبت فييا أىـ النتائج كالتكصيات الت  تكصلت إلييا مف خبلؿ البحث.أما ال

كملخص الرفالة باللغة ، كأي ان ك عت عددان مف الفيارس كذلؾ ليفيؿ االفتفادة منو
 العربية كاللغة اإلناليزية.

 ، ، ،تّم بحمد ا
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 الطامظىالفكارس

 ممخص الرسالة بالمغة اإلنجميزية
Abstract 

Thanks to Allah the Almighty and blessings and peace upon our prophet 

Mohammad. 

The thesis investigates the concept of contentedness in Islamic faith as the term 

appears several times in the Holy Koran and the Sunna in its relation to Allah and 

man but in different meaning. 

However, Allah's satisfaction and man's contentedness are closely related 

because when man is contented with God as a lord and Islam as a religion ,and 

Mohammad as a prophet and messenger , he secures God's satisfaction with him and 

consequently enjoys a life in paradise whose width is the earth and heavens prepared 

for the righteous  

The thesis is divided into an introduction , two chapters 

and a conclusion.The introduction thoroughly covered the concept of 

satisfaction and its near synonyms in the Koran and Sunna as a Godly attribute in four 

themes as follows:The first theme deals with satisfaction attribute , evidence and 

substantiation from the Koran a, sunna ,consensus, mind ,and sound nature. The 

second investigates the salafites' approach in attributing the satisfaction epithet to 

Allah in such a way that suits Him and His majesty without drawing similitude or 

making deformation in addition to demonstrating the close relationship between 

satisfaction and the other epithets of Allah. The third investigates the dissidents' 

approaches of Amutazela , Ashariites ',Matardites and Shiites concerning the 

satisfaction attribute besides displaying and refuting the dissidents' raised arguments 

and questions. The fourth deals with the causes that incur God's dissatisfaction with 

humans. 

The second chapter explores human's contentedness with its relation with four 

issues. It includes four themes: the concept of humans' contentedness , its nature and 

merit besides the status of the contented person. The second deals with contentedness 

with its relation to determinism an d fatalism in addition to discussing types of 

determinism and the forms of non-satisfaction with fate and destiny , and finally 

exploring the dissidents' approaches regarding satisfaction with fate an d destiny. The 

third covers contentedness with its relation to allegiance and renunciation (walla and 

baraa) besides demonstrating various forms of contentedness, and mutual consent 

among Muslims besides the issues in which Muslims are not allowed to show 

satisfaction with the acts of disbelievers. The fourth deals with the fruits of being 

contented.  

The conclusion includes the most important findings and recommendations 

reached by the researcher. 


