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 الرحيم الرحمـٰنبسم اهلل 

الة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني ، سيدنا حممد ، وعلى آله ـاحلمد هلل رب العاملني ، والص
 :بعدأما وصحبه أمجعني ، 

وكتبه ، ورسله ، ، مان باهلل ، ومالئكته ـعلى ستة أركان ، وهي اإليتقوم العقيدة اإلسالمية فإن 
 .خريه وشره ،واليوم اآلخر ، والقدر 

ولكن الرب من آمن باهلل واليوم اآلخر واملالئكة  تعاىل قوله والدليل على هذه األركان الستة
والكتاب والنبيني

آمن الرسول مبا أنـزل إليه من ربه واملؤمنون كل آمن باهلل وقوله تعاىل ،  1
ومالئكته وكتبه ورسله

 اآلية. 2
 .3َشْيٍء َخَلْقَناُه ِبَقَدرٍ  ِإنَّا ُكلَّ ﴿ تعاىل ودليل القدر قوله

بينما حنن  :حديث عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قالالنبوية من السنة والدليل على هذه األركان 
الشعر ، ال  علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سوادذات يوم ؛ إذ طلع  عند رسول اهلل  

، فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ، ووضع  لنيب يرى عليه أثر السفر وال يعرفه منا أحد ، حىت جلس إىل ا
 .يا حممد ، أخربين عن اإلسالم :كفيه على فخذيه ، وقال

، وتقيم  إال اهلل وأن حممدا رسول اهلل إلـٰه  هد أن الـــ: اإلسالم أن تش فقال رسول اهلل 
 .الصالة ، وتؤيت الزكاة ، وتصوم رمضان ، وحتج البيت إن استطعت إليه سبيال

                                                   
  . 177 :سورة البقرة 1
  . 285 :سورة البقرة 2

طيق مساعها ، : ملا كانت سورة البقرة حتوي أصول اإلميان كان شأهنا عظيما ، فإهنا يف الدنيا ال تستطيعها السحرة ، أي ال تُ تنبيه
 .صاحبها لهم فيمن حافظ عليها ، ويف اآلخرة تأيت كأهنا سحابة تظلذ سحرُ وال ينفُ 

 . 49 :سورة القمر  3
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 .صدقت :قال
 .صدقهفعجبنا له ؛ يسأله ويُ  :قال
 .فأخربين عن اإلميان :قال
 .أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر ، وتؤمن بالقدر خريه وشره :قال

 ؟يا عمر ، أتدري من السائل :لعمر ويف آخر احلديث قال النيب 
 .اهلل ورسوله أعلم :قلت
 1.دينكميعلمكم فإنه جربيل ، أتاكم  :قال

هي مبثابة الساق للشجرة ، وأما الشعب فهي مبثابة األغصان ، و ، اإلميان الستة هي أركان  فهذه
 -أو بضع وستون  –: اإليمان بضع وسبعون إلى هذه الشعب في قوله النبي وقد أشار 

من شعبة ، فأفضلها قول ال إلـٰه إال اهلل ، وأدناها إماطة األذى عن الطريق ، والحياء شعبة 
 2اإليمان.

ـــضع والستني 3مجع القاضي عياضوقد   ، فقال:  4رمحه اهلل هذه الشعب الِب

هذه الشعب تتفرع عن أعمال القلب وأعمال اللسان وأعمال البدن ، فأعمال القلب فيه املعتقدات 
 والنيات ، وتشتمل على أربع وعشرين خصلة:

                                                   
 .(8رواه مسلم ) 1
 ( ، واللفظ له ، عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.35ومسلم ) (9رواه البخاري ) 2
تذكرة »، انظر  544هو العالمة عامل املغرب عياض بن موسى بن عياض ، القاضي أبو الفضل اليحُصيب السبيت ، مات سنة  3

 (.4/67« )احلفاظ
 ا إن شاء اهلل.جاء يف رواية أخرى أن اإلميان بضع وسبعون شعبة ، وسيأيت اجلمع بني اللفظني قريب 4
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 وتوحيده بأنه ليس كمثله شيء اإلميان باهلل ، ويدخل فيه اإلميان بذاته وصفاته ، .1

 واإلميان مبالئكته  .2

 وكتبه .3

 ورسله .4

 والقدر خريه وشره  .5

واإلميان باليوم اآلخر ، ويدخل فيه املسألة يف القرب ، والبعث ، والنشور ، واحلساب ، وامليزان ،  .6
 والصراط ، واجلنة ، والنار

 وحمبة اهلل  .7

 واحلب والبغض فيه  .8

  وحمبة النيب  .9

 ، ويدخل فيه الصالة عليه واتباع سنته واعتقاد تعظيمه  .10

 واإلخالص ، ويدخل فيه ترك الرياء والنفاق  .11

 والتوبة  .12

 واخلوف  .13

 والرجاء  .14

 والشكر  .15
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 والوفاء  .16

 والصرب  .17

 والرضا بالقضاء  .18

 والتوكل  .19

 والرمحة  .20

 والتواضع ، ويدخل فيه توقري الكبري ورمحة الصغري  .21

 وترك الِكـرب والُعجب  .22

 وترك احلسد  .23

 وترك احلقد  .24

 وترك الغضب  .25

 :وأعمال اللسان ، وتشتمل على سبع خصال 

 التلفظ بالتوحيد  .1

 وتالوة القرآن  .2

 وتعلم العلم  .3

 وتعليمه  .4

 والدعاء  .5
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 والذكر ، ويدخل فيه االستغفار  .6

 واجتناب اللغو  .7

 وهي  1وأعمال البدن ، وتشتمل على مثان وثالثني خصلة ، منها ما خيتص باألعيان ،
 مخس عشرة خصلة:

 التطهري ِحسًّا وحكما ، ويدخل فيه اجتناب النجاسات  .1

 وسرت العورة  .2

 والصالة فرضا ونفال  .3

 والزكاة كذلك  .4

 وفك الرقاب  .5

 واجلود ، ويدخل فيه إطعام الطعام ، وإكرام الضيف  .6

 والصيام فرضا ونفال  .7

 واحلج والعمرة كذلك  .8

 والطواف  .9

 واالعتكاف  .10

 والتماس ليلة القدر  .11

                                                   
 أي املكلَّفني. 1
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 يدخل فيه اهلجرة من دار الشرك والِفرار بالدين ، و  .12

 والوفاء بالنذر  .13

 والتحري يف األميان  .14

 وأداء الكفارات  .15

 وهي ست خصال: 1ومنها ما يتعلق باأَلتباع ، 

 التعفف بالنكاح  .1

 والقيام حبقوق العيال  .2

 وبر الوالدين ، وفيه اجتناب العقوق  .3

 وتربية األوالد  .4

 وصلة الرحم  .5

 وطاعة السادة .6

 أو الرفق بالعبيد  .7

  منها ما يتعلق بالعامة ، وهي سبع عشرة خصلة:و 

 القيام باإلمرة مع العدل  .1

 ومتابعة اجلماعة  .2
                                                   

 أي الذين هم حتت يد املكلف ، من ولد وزوجة ورقيق وحنوه. 1
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 وطاعة أويل األمر  .3

 واإلصالح بني الناس ، ويدخل فيه قتال اخلوارج والبغاة  .4

 واملعاونة على الرب ، ويدخل فيه األمر باملعروف والنهي عن املنكر  .5

 وإقامة احلدود  .6

 طة واجلهاد ، ومنه املراب .7

 وأداء األمانة .8

 والقرض مع وفائه  .9

 وإكرام اجلار  .10

 وحسن املعاملة ، ومنه مجع املال من ِحـلِّه  .11

 وإنفاق املال يف حقه ، ومنه ترك التبذير واإلسراف  .12

 ورد السالم .13

 وتشميت العاطس  .14

 وكف األذى عن الناس  .15

 واجتناب اللهو  .16

 وإماطة األذى عن الطريق  .17
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ها تسعا وسبعني خصلة باعتبار أفراد ما ُضم بعضه إىل بعٍض فهذه تسع وستون خصلة ، وميكن عد
 1مما ذُكر ، واهلل أعلم.

وددت أن أشارك ،  «تثبيت اإلميان يف النفوس»حبثي املوسع وهذا البحث قد اختصرته من أقول: 
متثل من املعلوم أن أركان اإلميان فإنه ، شرحا ميسرا الستة شرح ألركان اإلميان لة متواضعة شاركمبفيه 

، وانفتح له بابه دين اإلسالم ل انفتح له باب الفهممن فِهمها فقد اليت أسس العقيدة اإلسالمية ، 
بينا حممد ، وعلى ـ، واهلل أعلم وصلى اهلل على نوناشره كاتبه وقارئه ذا البحث  أسأل اهلل أن ينفع هب

 .آله وصحبه وسلم تسليما كثريا
 

 وكتبه ، ماجد بن سليمان الرسي
 هجرية 1434لعام  مجادى االخرة،  29

 
 00966505906761 :هاتف

 اململكة العربية السعودية
majed.alrassi@gmail.com  ،www.saaid.net/book 

 

                                                   
 .، باختصار يسري ( يف شرح احلديث املتقدم69-1/68« )فتح الباري»نقله ابن حجر عنه يف  1

mailto:majed.alrassi@gmail.com
mailto:majed.alrassi@gmail.com
http://www.saaid.net/book
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 أركان اإليمان

 الركن األول: اإليمان باهلل

 يتضمن أربعة أمور:اإليمان باهلل تعالى 
 اإلميان بوجوده سبحانه وتعاىل :األول

 الثاين: اإلميان بربوبيته
 الثالث: اإلميان بألوهيته

 الرابع: اإلميان بأمسائه وصفاته

 تفصيل

 اإليمان بوجود اهلل سبحانه وتعالى :األول
  .ده تعاىل الفطرة والعقل والشرع واحلسدل على وجو 

خبالقه من غري سبق تفكري أو  على وجوده تعاىل فإن كل خملوق قد ُفِطر على اإلميان أما داللة الفطرة 
وإذ أخذ ربك من بين آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم تعليم ، ومصداق هذا من كتاب اهلل قوله 
 .1﴾ناعلى أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهد

: ما من مولود إال  قلبه طارىء ، لقول النيب  وال ينصرف عن مقتضى هذه الفطرة إال من طرأ على
 2يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يُـمجِّسانه.

وهلذا جند أن اإلنسان بطبيعته وفطرته وبدهيته إذا أصابه الضُّر قال )يا اهلل( ، وقد ذُكر عن بعض 
دة أنه إذا أصابه شيء قال على فلتات لسانه )يا اهلل( من غري أن يشعر ، ألن فطرة اإلنسان تدله املالح

 على وجود الرب عز وجل.
 فهذه اآلية تدل على أن اإلنسان جمبول بفطرته على وجود اهلل.

ُهم مَّْن َخَلَقُهْم ، كما قال تعاىل عنهم ﴿َوَلِئن َسَأْلتَـ بوجود اهلل تعاىل  وقد أقر املشركون يف عهد النيب 
 ، واآليات يف هذا الباب كثرية. 3َليَـُقوُلنَّ اللَُّه﴾

                                                   
 . 172سورة األعراف:  1
 ( عن أيب هريرة رضي اهلل عنه.1359رواه البخاري ) 2
 . 87سورة الزخرف:  3



 نبذة في العقيدة اإلسالمية
 

  
10 

 
  

سابِقها والِحقها البد هلا من خالٍق  فألن هذه املخلوقات على وجود اهلل تعاىل وأما داللة العقل
عدوم ، وجوِده م أوجدها ، إذ ال ميكن أن توِجد نفَسها بنفِسها ألن العدم مل خيُلق نفسه ، فإنه قبلَ 

  !لغريه من املوجودات؟ فكيف يكون خالًقا
: أن كل حاِدٍث البد له من األولبغري ُموِجد ممتنع لسببني ؛  صدفة كذلك فإن وجود تلك املخلوقات

 .1ُمـْحِدث ، دلَّ على ذلك العقل والشرع ، قال تعاىل ﴿أم ُخِلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون﴾
 النظام البديع ، والتناسق املتآلف ، واالرتباط امللتحم بني األسباب على هذا : أن وجودهاوالثاني

ومسبباهتا ، وبني الكائنات بعضها مع بعض ، بال اضطراب وال تصادم ؛ مينع منًعا باًتا أن يكون 
املوجود صدفة ليس على نظام يف أصل وجوده ، فكيف يكون  وجودها صدفًة من غري ُموِجد ، إذ

ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل استمع إىل قول اهلل تعاىل  !؟وتطورهمنتظًما حال بقائه 
سابق النهار وكل يف فلك يسبحون

2.3 

ون  4أنه جاءه قوم من املالحدة الدَّهرية -وكان معروفا بالذكاء  –رمحه اهلل  أبي حنيفةيُذكر عن  وُيسمَّ
ــَمـنِّية ق جل وعال ، وكان أبو حنيفة رمحه اهلل سيفًا على الدُّهرية ، وكانوا الذين ينكرون وجود اخلال 5بالسُّ

ينتهزون الفرصة ليقتلوه ، فبينما هو يومًا يف مسجده قاعٌد إذ هجم عليه مجاعة بسيوف مسلولة ومهوا 
 بقتله ، فقال هلم: أجيبوين عن مسألة مث افعلوا ما شئتم.

 فقالوا له: هات.
لكم إين رأيت سفينة مشحونة باألمحال ، مملوءة من األثقال ، قد  فقال: ما تقولون يف رجل يقول

ــْتها ــ َوَش أمواٌج متالطمٌة ، ورياٌح خمتلفٌة ، وهي من بينها جتري مستوية ، ليس هلا  7يف لـُـّجِة البحر 6احتـَ
 مالح جيريها ، وال متعهد يدفعها ، هل جيوز ذلك يف العقل؟

 ل.قالوا: ال ، هذا شيء ال يقبله العق

                                                   
 . 35سورة الطور:  1
 . 40سورة يـٰس:  2
، للشــيع عبــد العزيــز بــن عبــد اهلل الزهــراين ، الناشــر: دار « إبــداع اخلــالق يف نظــم خلقــه دليــل علــى وحدانيتــه»انظــر يف هــذا البــاب كتــاب  3

 الرياض. –د التوحي
هو الرجل الـُمـِسن. انظر  –بضم الدال وتشديدها  -هو امللحد الذي ال يؤمن باآلخرة ، والدُّهري  -بفتح الدال وتشديدها  –الدَّهري  4

 ، مادة: دهر.« لسان العرب»
ـَمـنِّـــيَّــُة قوم من أهل اهلند ُدهرِيُـّـــون ، وقال اجلوهري: ِفرقة من عبدة األص 5 نام تقول بالتناسع وتنكر وقوع العلم باألخبار. انتهى املراد الـسُّ

 ، مادة: مسن.« لسان العرب»من 
 ، مادة: حوش.« لسان العرب»أي أحاطت هبا وجعلتها يف وَسِطَها. انظر  6
ـِة البحر أي وسطه حيث يكثر ماؤه وال تُـــرى اليابسه منه. 7  لُـجَّ
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فقال أبو حنيفة: يا سبحان اهلل ، إذا مل جيز يف العقل سفينة جتري يف البحر ، مستوية من غري متعهد وال 
 1جمري ؛ فكيف جيوز قيام هذه الدنيا على اختالف أحواهلا وتغري أعماهلا وسعة أطرافها وتبايُن أكناِفها

 من غري صانع وحافظ؟!
 وفهم وتابوا.فبكوا مجيًعا وقالوا: صدقت ، وأغمدوا سي

 رضي اهلل عنه: ما الدليل على وجود الصانع؟ الشافعيوُسئل 
 فقال: ورقة التوت ، طعمها ولوهنا ورحيها وطبعها واحد عندكم؟

 قالوا: نعم.
، والنحل فيخرج منها العسل ، والشاة فيخرج منها  3فيخرج منها اإلبريسم 2قال: فتأكلها دودة القز

يخرج منها الـِمْسك ، فمن الذي جعل هذه األشياء كذلك مع أن الطبع ، ويأكلها الظباء ف 4البَـْعر
 واحد؟!

 فاستحسنوا منه ذلك وأسلموا على يده ، وكان عددهم سبعة عشر.

رضي اهلل عنه مثاًل قلعة حصينة ملساء ، ال ُفرجة فيها ، ظاهرها كالفضة  أحمد بن حنبلوضرب 
 شقت اجلدران ، وخرج من القلعة حيوان مسيع بصري.، مث ان 5ذابة ، وباطنها كالذهب اإلبريزمُ ـال

 وقد َعىن بالقلعة: البيضة ، وباحليوان: الفرخ.

عن وجود الصانع ، فاستدل باختالف األصوات وتردد النغمات وتفاوت  مالًكاوسأل هارون الرشيد 
 اللغات.

 فهذه نقوالت عن األئمة األربعة يف هذا الباب.

 فت ربك؟وُسئل أعرايب فقيل له: مب عر 
فقال: الـَبعرة تدل على البعري ، والروث على احلمري ، واألثر يدل على املسري ، فسماٌء ذات أبراج ، 

 وأرض ذات فجاج ، وحبار ذات أمواج ، أال تدل على السميع البصري؟

 يف املنام فقيل له: ما فعل اهلل بك؟ 6ورؤي ابن هانئ
 وهي:قال: َغَفَر يل بأبيات قلتها يف النَّرجس ، 

                                                   
 أي أطرافها. 1
 «.املعجم الوسيط»ال ال ي يكون عليها عندما ُيستخرج ، ودودة القز أي دودة احلرير ال ي تنس  احلرير. انظر القز هو احلرير على احل 2
 «.املعجم الوسيط»اإلبريسم هو أحسن احلرير. انظر  3
 البعرة هي رجيع الغنم واإلبل. 4
 «.املعجم الوسيط»اإلبريز هو الذهب اخلالص. انظر  5
 وهو املكىن بأيب نواس. 6
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 إىل آثاِر ما صنع املليكُ  تأّمل يف نباِت األرض وانظر 
 4كما الذهُب السبيكُ   3بأحداٍق   2شاخصاتٌ  1عيوٌن من لُـجنيٍ 

 بأن اهلل ليس له شريكُ   5على ُقُضِب الزَّبرَجــِد شاهداتٌ 
 7أرسله املليكُ  6إىل الثقلني وأن حممدا عبٌد رسوٌل 

د أودع اهلل فيها من احلكم الشيء الكثري ، فأودع اهلل فيها قوة ومن عجائب خلق اهلل البعوضة ، فق
احلافظة والفكر ، وحاسة اللمس والبصر والشم ، ومنفذ الغذاء ، وأودع فيها جوفا وعروقا وخما وعظاما ، 

 فسبحان من قدر فهدى ، ومل يرتك شيئا سدى.
 مبتهال: أبو العالء الـَمـَعـرِّيقال 

 9األليلِ  8يف ظلمِة الليِل البهيمِ   جناحها  مدَّ البعوضِ  يا من يرى
لِ   عروِقها يف نـَحرِها  10ويرى مناطَ   11واملعَّ من تلك العظاِم النُّــحَّ

 
                                                   

 ، مادة: جلن.« لسان العرب»انظر »اللجني هو الفضة ، شّبه الناظم زهرة النبات هبا ألهنا تشبه الفضة يف لوهنا.  1
يقال َشَخَص الرجل ببصره إذا فتح عينيه وحّد نظره ورفع جفنيه فلم يطِرف ، وقد وصف الناظم بعض األزهار يف إحداقها بأهنا  2

 ، مادة: شخص.« لسان العرب»دقت ببصرها. انظر شاِخصات كعني اإلنسان إذا شخصت وأح
 ، مادة: حدق.« لسان العرب»احلَدقة تطلق على حدقة العني وهي سوادها ، وقد شبَّه الناظم تلك األزهار باألحداق. انظر  3
 ، مادة: سبك.« لسان العرب»سبيك أي مسبوك ، وهو الذهب املفرغ يف قالَـب. انظر  4
واملقصود غصن النبات ، والزبرجد هو الـــزُُّمـــرُّْد ، جوهر معروف ، وقد وصف الناظم الغصن بالزمرد للمعانه وبريقه قُـُضـب مجع قـضـيب ،  5

 «.زبرجد»للرازي ، مادة: « خمتار الصحاح»، وكذا « زبرجد»، و « قضب»، مادة: « لسان العرب»وهباء منظره. انظر 
 الثقالن مها اإلنس واجلن. 6
فسرين هذه القصص عن الشافعي وأمحد وهارون الرشيد وأيب نواس عند تفسري قوله تعاىل يف أول سورة البقرة ﴿يا أيها ذَكر بعض امل 7

 الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون﴾.
( ، الناشر: دار 109 – 2/108« )مفاتيح الغيب»كما ذكر هذه الشواهد الفخر الرازي يف الداللة على وجود الصانع يف كتابه 

 هـ . 1401، سنة  1الفكر ، ط 
 ، مادة: هبم.« اللسان»البهيم هو األسود الذي ال خيالطه لون آخر. انظر  8
 ، مادة: ليل.« اللسان»أليل أي شديد الظلمة. انظر  9

علَّق فيه الشيء ، ومناط العروق يف البيت املناط من ناَط أي علَّق ، يقال: ناَط ِسالحه بالشجرِة أي علقه عليها ، واملناط هو ما يُ  10
 املذكور هو ما تلتحم فيه العروق من جوانبها كأهنا معلقة هبا.

ـِل مجع نَـِحـيـل أي رقيق ودقيق. انظر  11  ، مادة: حنل.« لسان العرب»الـنُّـحَّ
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 متنقِّال من مفصٍل يف مفصلِ    1ويرى خرير الدم يف أوداِجها
لِ   اجلنني ببطِنها  ِغذىويرى وصول  ــقُّ ــَمـ  2يف ظلمِة األحشا بغري َت

 يف سريها وحثيثها املستعجلِ   ِء من أقداِمها ويرى مكان الوط
 3يف قاع حبٍر مظلٍم متهوِّلِ   ويرى ويسمُع ِحسَّ ما هو دونَـها 

 4ما كان مين يف الزماِن األولِ    امُنن علي بتوبة متحو هبا 

 وعلى هذا فيقال ملن جحد وجود اهلل يف هذه األزمنة: هل ما أُنت  من الطائرات والصواريع والسيارات
 واآلالت بأنواعها حمض صدفة؟

احلدائق ، وجرت بينها األهنار ، وُملئ بالـُفُرِش  ولو حدَّثك شخٌص عن قصٍر مشيٍد ، أحاطت به
ــن فيه من كمال قد  إن هذا القصر وما :بأنواع الزينة من ُمقّوماته وُمكّمالته ، وقال لك  واألِسرَّة ، وزُيِّــ

قه؟ اجلواب: ال ، قطعا. أوجد نفسه ، أو ُوجد هكذا صدفة  بدون ُموجد ؛ أكنت ُمَصدِّ
بأرضه ومسائه وأفالكه وأحواله ونظامه البديع الباهر قد  أجيوز بعد ذلك أن يكون هذا الكون الواسع

 !؟بدون موجد أوجد نفسه ، أو ُوجد صدفة

؛ تعني أن  صدفة واحلاصل أنه إذا مل ميكن أن توِجد هذه املخلوقات نفسها بنفسها ، وال أن توَجد
  .يكون هلا موِجد ، وهو اهلل رب العاملني

الطور ، حيث قال ﴿أم خلقوا من غري  وقد ذكر اهلل تعاىل هذا الدليل العقلي والربهان القطعي يف سورة
من غري خالق ، وال هم الذين خلقوا أنفسهم ، فتعني  يعين أهنم مل خيلقوا ،  5شيء أم هم اخلالقون﴾

 وتعاىل. قهم هو اهلل تباركأن يكون خال
أَْم ُخِلُقوا ﴿ يقرأ سورة الطور فبلغ هذه اآليات  وهلذا ملا مسع جبري بن مطعم رضي اهلل عنه رسول اهلل 

َماَواِت َواأَلْرَض َبل ال ِمْن َغرْيِ  َربَِّك َأْم  يُوِقُنوَن * أَْم ِعنَدُهْم َخزَاِئنُ  َشْيٍء َأْم ُهُم اخْلَاِلُقوَن * أَْم َخَلُقوا السَّ

                                                   
 ، مادة: ودج.« لسان العرب»الوْدج عرق جيري فيه الدم. انظر  1
ني وبياضها ، والتمقل هو تقليب العني يف املنظور إليه وحتديق النظر فيها ، يقال: )متقل يف البضاعة( أي قـلَّـب نظره الـُمقلة هي سواد الع 2

 فيها ، ومقصود الناظم أن اهلل تعاىل يرى ما يف أحشاء البعوضة بغري كلفة.
 أي كثري األهوال. 3
بريوت ،  –( ، الناشر: دار الكتب العلمية 374)ص « كل فن متستظرفاملستطرف يف  »يف كتابه شهاب الدين أمحد األبشيهي ذكرها  4

 هـ . 1413، سنة  1ط 
( ، بتحقيق: مصطفى حسني أمحد ، الناشر: دار 1168)ص « الكشاف»وكذا ذكرها الزخمشري خمتصرة يف تفسريه املعروف بـ 

 هـ. 1407، سنة  3بريوت ، ط  –الكتاب العريب 
 . 35: سورة الطور  5
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قليب أن يطري ، وذلك أول ما وقر اإلميان  كاد: يومئذ مشرًكا ؛ قال  وكان جبري ،  1اْلُمَصْيِطُروَن﴾ ُهمُ 
 2يف قليب.

 فصل
كلها تنطق بذلك ، وألن ما جاءت به من  ؛ فالكتب السماوية على وجود اهلل تعاىل وأما داللة الشرع

حكيم عليم مبصاحل خلقه ، وكذا ما جاءت به  يل على أهنا من رباألحكام املتضمنة ملصاحل اخللق دل
 .دليل على أهنا من رب قادر على إجياد ما أخرب به من األخبار الكونية ال ي شهد الواقع بصدقها

وأيضا فإن ائتالف القرآن وعدم تناقضه وتصديق بعضه بعضا ؛ يدل داللة قاطعة على أنه من رب 
،  3﴾أفال يتدبرون القرآن ولو كان من عند غري اهلل لوجدوا فيه اختالفا كثرياحكيم عليم ، قال تعاىل 

 فهذا دليل أيضا على وجود من تكلم بالقرآن وهو اهلل تعاىل.
 فصل

  :على وجود اهلل فمن وجهني وأما داللة الحس
على وجوده  يدل داللة قاطعة أننا نسمع ونشاهد من إجابة الداعني وغوث املكروبني ما :أحدهما

تعاىل ، إذ أن إجابة الدعاء تدل على أن هناك ربا سـمع دعاء من دعاه فأجابه ، فإنه مل يدُع إال اهلل ، 
َنا َلُه﴾ َونُوًحا ِإْذ نَاَدى ِمن﴿ قال اهلل تعاىل ْبُل َفاْسَتَجبـْ َتْسَتِغيثُوَن َربَُّكْم َفاْسَتَجاَب  ِإذْ تعاىل ﴿ وقال ،  4قـَ

 .5َلُكْم﴾
 أن رجال دخل يوم اجلمعة من باب كان وجاه املنرب ، ورسول اهلل أنس بن مالك رضي اهلل عنه وعن 

قائما فقال: يا رسول اهلل ، هلكت األموال ، وانقطعت السبل ،  قائم خيطب ، فاستقبل رسول اهلل 
 فادع اهلل يغيثنا.

 اللهم اسقنا.يديه فقال: اللهم اسقنا ، اللهم اسقنا ،  قال: فرفع رسول اهلل 
ــَزَعةٍ  من  7وال شيئا ، وما بيننا وبني َسْلع 6قال أنس: وال واهلل ، ما نرى يف السماء من سحاٍب وال قَـ

ــ، ف 2سحابة مثل الـتُّــرسِ  1بيٍت وال دار ، قال: فطلعت من ورائه ــ لما توسطت السماء انتشرت مث ــ
 .3أمطرت ، قال: واهلل ما رأينا الشمس َســْبتاً 

                                                   
 . 37 - 35: ورة الطور س 1
 (.4023( ، )4853مفرقا ، ) رواه البخاري 2
 . 82سورة النساء:  3
 . 76 :سورة األنبياء  4
 . 9 :سورة األنفال  5
 «.النهاية»القزعة هي القطعة من الغيم. انظر  6
 سلع اسم جبل باملدينة. 7
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قائم خيطب ، فاستقبله قائما فقال: يا  دخل رجل من ذلك الباب يف اجلمعة املقبلة ، ورسول اهلل  مث
 رسول اهلل ، هلكت األموال ، وانقطعت السبل ، فادع اهلل ميسكها.

 5واجلبال والظِـّراب 4يديه مث قال: اللهم حوالينا وال علينا ، اللهم على اآلكام قال: فرفع رسول اهلل 
 دية ومنابت الشجر.واألو 

 6.قال: فانقطعت ، وخرجنا منشي يف الشمس
 . إىل اهلل تعاىل وأتى بأسباب اإلجابة وما زالت إجابة الداعني أمرًا مشهوًدا ملن صدق يف جلوئه

ويشاهدها الناس أو يسمعون هبا ؛ برهان قاطع  باملعجزاتأن آيات األنبياء ال ي تسمى  :الوجه الثاني
أمور خارجة عن نطاق البشر ، جيريها اهلل تعاىل تأييًدا لرسله  رسِلهم ، وهو اهلل تعاىل ، ألهناعلى وجود م
  .ونصرًا هلم

أن يضرب بعصاه البحر ، فضربه فانفلق أثىن عشر  حني أمره اهلل تعاىل آية موسى  :مثال ذلك
َنا ِإىَل ُموَسى َأِن اْضِرب بَِعَصاَك اْلَبْحرَ َفَأوْ ﴿ طريًقا يابًسا ، واملاء بينها كاجلبال ، قال اهلل تعاىل َفانَفَلَق  َحيـْ

 .7َفَكاَن ُكلُّ ِفْرٍق َكالطَّْوِد اْلَعِظيِم﴾
إذ ﴿ املوتى ، وخيرجهم من قبورهم بإذن اهلل ، قال اهلل تعاىل يحيث كان حيي آية عيسى  :ومثال ثان

الدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس يف بن مرمي اذكر نعم ي عليك وعلى و اقال اهلل يا عيسى 
املهد وكهال وإذ علمتك الكتاب واحلكمة والتوراة واإلجنيل وإذ ختلق من الطني كهيئة الطري فتنفع فيها 

 .8﴾اْلَموَتى بِِإْذين  فتكون طريا بإذين وتربىء األكمه واألبرص بإذين َوِإْذ خُتْرِجُ 
منه قريش آية ، فأشار إىل القمر ، فانفلق فرقتني فرآه  حني طلبت حمد ــمـحصل ل ومثال ثالث

اَعةُ الناس ، ويف ذلك نـزل قوله تعاىل ﴿ تَـَرَبِت السَّ  َوانَشقَّ اْلَقَمُر * َوِإن يـََرْوا آيًَة يـُْعِرُضوا َويـَُقوُلوا ِسْحرٌ  اقـْ
ونصرًا هلم ؛ تدل داللة قطعية  احملسوسة ال ي جيريها اهلل تعاىل تأييًدا لرسله ، فهذه اآليات 9مُّْسَتِمرٌّ﴾

 .وجوده تعاىل على

                                                                                                                                                  
 أي من وراء سلع. 1
 «.النهاية»قي هبا احملارب السهام. انظر الرتس قطعة من احلديد مستديرة يتَّ  2
 قيل: أراد أسبوعا ، من السبت إىل السبت ، وقيل: أراد بالسبت مدة من الزمان قليلة كانت أو كثرية.«: النهاية»قال ابن األثري يف  3
 سمى بالربوة أيضا.قلت: والرابية معروفة ، وهي املكان املرتفع ، وت«. النهاية»اآلكام مجع أكمة وهي الرابية. انظر  4
 «.النهاية»الظراب مجع ظِرب ، وهو اجلبل الصغري. انظر  5
 (.897( ومسلم )1019أخرجه البخاري ) 6
 . 63 :الشعراء سورة 7
 . 110 :سورة املائدة 8
 . 2 -1 :سورة القمر 9
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  اإليمان بربوبيته :الثاني
من له  :، والرب اإلميان بربوبية اهلل تعاىل يعين اإلميان بأن اهلل وحده هو الرب ال شريك له وال معني

إال هو ، وال آمر إال  ، فال خالق إال اهلل ، وال مالك -أي أمر تدبري هذا الكون  –اخللق وامللك واألمر 
،  2﴾بديع السماوات واألرضوقال ،  1َواأَلْمُر﴾ َأاَل َلُه اخلَْْلقُ هو ، قال تعاىل مبينا انفراده باخللق ﴿

 .3احلمد هلل فاطر السماوات واألرضوقال 

ب وأعظم ما خلق اهلل عشرة ، وهي السماوات واألرض والشمس والقمر والليل والنهار والناس والدوا
واملطر والرياح ، وقد متدح اهلل تعاىل خبلقها كثريا يف القرآن السيما يف أوائل بعض السور كسورة اجلاثية ، 

حـٰم * تنزيل الكتاب من اهلل العزيز احلكيم * إن يف السماوات واألرض آليات للمؤمنني *  قال تعاىل 
ل والنهار وما أنزل اهلل من السماء من ويف خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون * واختالف اللي
 . رزق فأحيا به األرض بعد موهتا وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون

وقل احلمد هلل الذي مل يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللك ومل ودليل انفراده بامللك قوله تعاىل 
يكن له ويل من الذل وكربه تكبريا

لكتبارك الذي بيده امل، وقوله  4
َربُُّكْم َلُه  َذِلُكُم اللَّهُ ﴿ ، وقوله 5

 .6ِقْطِمرٍي﴾ اْلُمْلُك َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدونِِه َما مَيِْلُكوَن ِمن

إمنا قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له  ، وقال  أال له اخللق واألمرودليل انفراده باألمر قوله تعاىل 
كن فيكون

رجع األمر وإليه يُ ، وقوله  8﴾ن السماء إىل األرض مث يعرج إليهيدبر األمر م، وقال  7
كله

9. 
 وُسئل أعرايب: مب عرفت ربك؟

                                                   
 . 54 :سورة األعراف 1
 . 117 :سورة البقرة 2
 . 1سورة فاطر:  3
 . 111سراء: سورة اإل 4
 . 1سورة امللك:  5
 . 13 :سورة فاطر 6
 . 82 :سورة يـٰس 7
 . 5 :سورة السجدة 8
 . 123 :سورة هود 9
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فقال: )بنقض العزائم وصرف الـهمم( ، وصدق ذلك األعرابـي ، فاإلنسان يعزم أحيانا على الشيء ويف 
ا إليه مث ينصرف بدون حلظة جيد نفسه قد نقض عزمه وعزم على تركه ، وقد يهم اإلنسان بالشيء متجه
 سبب ، وهذا يدل على أن لألمور مدبرا فوق تدبري اإلنسان ، وهو اهلل عز وجل. 

 فصل

 شرائع هو أمره املتعلق بال الديني فأمره الشرعي،  ؛ أمٌر شرعيٌّ ديين وأمٌر كوين واألمر نوعان
، حبسب ما تقتضيه  يشاء منها، وينسع ما  ، فإن اهلل هو وحده الذي يأمر مبا شاء من الشرائع والنبوات

، وما هو مقبول عنده من  ، وهو الذي ُيَشرِّع للناس ما يناسبهم وما ُيصِلح حاهلم حكمته جلَّ وعال
 ، الرحيم هبم. ، العليم مبا يصلحهم ، ألنه هو اخلبري حباهلم العبادات واألعمال

ـــع شريعة عيسى بشريعة حممد ، مث نسـ مثال ذلك أن اهلل جل وعال نسع شريعة موسى بشريعة عيسى ـ
  وهي اإلسالم ، وجعلها متضمنة جلميع ما يف الشرائع قبلها من احملاسن وزاد عليها ، وألغى ما فيها ،

 من التكاليف الشديدة ، وجعلها شريعة مسحة ليس فيها حرج وال صعوبة.
ذا أصاب ثوبه جناسة )بول أن يف بعض الشرائع ال ي سبقت شريعة اإلسالم أن اإلنسان إأيضا ذلك  ومن

ـــُقصَّ املكان املتنجس من ثوبه للتخلص من تلك النجاسة ، أما يف شريعة اإلسالم  مثال( فعليه أن يَـ
 فيكفي غسل موضع النجاسة باملاء. 

ــْيـعة التوراةيف شريعة أيضا أن ذلك  ومن شريعة  يف، وكذلك  أن من أراد أن ُيصلي فعليه الذهاب إىل الـَب
، أما يف شريعة اإلسالم فاإلنسان له أن ُيصلي يف  من أراد أن ُيصلي فعليه الذهاب إىل الكنيسةعيسى 

 يف الباخرة. –، أو يف البحر  أي مكان شاء على وجه األرض أو يف السماء يف الطائرة
عدل إن اهلل يأمر بال، قال تعاىل  ومن أوامر اهلل الشرعية الدينية أن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان

واإلحسان وإيتاء ذي القرىب وينهى عن الفحشاء والـمنكر والبغي َيِعُظُكم لعلكم تذكرون
1. 

إن اهلل يأمركم أن تؤدوا األمانات إىل أهلها وإذا حكمتم بني الناس أن حتكموا بالعدل إن وقال تعاىل 
ا يعظكم به ــمَّ اهلل نِـِع

 .نِْعَم ما يعظكم اهلل به ويهديكم إليه، أي  2
 فاهلل وحده هو الذي  والنوع الثاين من أمر اهلل هو األمر الكوين ، وهو املتعلق بتدبري أمور الكون ،

والزالزل وتفري  الكربات وهناية العامل اخللق يأمر جبريان السحاب ونزول املطر واحلياة واملوت والرزق و 
، ال ُمغالب له وال  ا حصل ال حمالة، فإذا أمر اهلل بشيٍء منه وحنو ذلك من األمور ال ي حتدث يف الكون

                                                   
 . 90: النحلسورة  1
 . 58: النساءسورة  2
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فيكونلشيء إذا أردناه أن نقول له كن إمنا قولنا ، كما قال اهلل تعاىل  ُمبطل
وما أمرنا ، وقال تعاىل  1

بالبصرإال واحدة كلمح 
واحدة وهي  ه إال أن نقول قولةً حصول نا للشيء إذا أردناوما أمرُ  ، أي: 2

 .، ال يتأخر طرفة عني ركلمح البصذلك الشيء  فيكون  (كن)

يوم  أحكام اجلزاءيرتتب عليه ،  ديين شرعيأمٌر و  ، ؛ أمٌر كوينٌّ  فاحلاصل أن أمر اهلل ينقسم إىل نوعني
 3القيامة.

 فصل
ومما يدل على تفرد اهلل سبحانه باألمر ؛ قدرته تعاىل على إجراء تأثري ذلك األمر على خالف العادة ، 

 وسالما على إبراهيم عليه السالم ، قال الشنقيطي رمحه اهلل: ومن ذلك أنه جعل النار بردا
، فطبيعة اإلحراق  4ومن أصرح األدلة يف ذلك قوله تعاىل ﴿قلنا يا نار كوين بردا وسالما على إبراهيم﴾

يف النار معىن واحد ال يتجزأ إىل معان خمتلفة ، ومع هذا أحرقت احلطب فصار رمادا من حرها ، يف 
فيه كائنة بردا وسالما على إبراهيم ، فدل ذلك داللة قاطعة على أن التأثري حقيقًة إمنا  الوقت الذي هي

هو مبشيئة خالق السماوات واألرض ، وأنه ُيسبِّب ما شاء من الـُمسبِّبات على ما شاء من األسباب ، 
 وأنه ال تأثري لشيء من ذلك إال مبشيئته جل وعال.

جعل الشيء سببا لشيء آخر مع أنه مناف له ، كجعله ضرَب ميِت ومن أوضح األدلة يف ذلك أنه رمبا 
، وضربه بقطعة ميتة من بقرة ميتة مناف حلياته ، إذ ال  5بين إسرائيل ببعٍض من بقرة مذبوحة سببا حلياته

ُتكسب احلياة من ضرِب ميٍت ، وذلك يوضح أنه جل وعال ُيسبب ما شاء من املسبَّبات على ما شاء 
 لبتة إال مبشيئته جل وعال.اوال يقع تأثري من األسباب ، 

 6 انتهى كالمه رمحه اهلل.
 

                                                   
 . 40: النحلسورة  1
 . 50: القمرسورة  2
 278، ص «الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان»الديين يف كتابه انظر كالم ابن تيمية رمحه اهلل يف الفرق بني األمر الكوين واألمر  3

 الرياض. –اليحىي، الناشر: دار الفضيلة  نٰـ الرمح، حتقيق: د. عبد  279 –
. العاملنيتبارك اهلل رب  أال له اخللق واألمرقول اهلل تعاىل تفسريه يف تفسري يف رمحه اهلل بن سعدي  نٰـ الرمحالشيع عبد قاله ما  وانظر

 . 54سورة األعراف: 
 . 69سورة األنبياء:  4
 ، عند قوله تعاىل من سورة مرمي ﴿َوُهزِّي ِإلَْيِك جِبِذِْع النَّْخَلِة ُتَساِقْط َعلَْيِك ُرطًَبا َجنِيًّا﴾.« أضواء البيان»انظر تفسري  5
اهلل خمرج ما كنتم تكتمون * فقلنا اضربوه ببعضها كذلك حييي اهلل يشري إىل قوله تعاىل يف سورة البقرة ﴿وإذ قتلتم نفسا فادارءمت فيها و  6

 املوتى﴾.
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 فصل
مكابرًا غري معتقد ملا يقول ، كما  ومل يُعلم أن أحًدا من اخللق أنكر ربوبية اهلل سبحانه ، إال أن يكون

َمأل َما َعِلْمُت َلُكم مِّْن إلـٰه َأيُـَّها الْ  َيا﴿ وقال ،  1اأَلْعَلى﴾ َأنَا َربُُّكمُ ﴿ حصل من فرعون حني قال لقومه
 َوَجَحُدوا هِبَا، لكن ذلك ليـس عن عقيدة ، بل عن َتكـبُّـٍر وتَـَجبُّـٍر ، قال اهلل تعاىل ﴿ 2َغرْيِي﴾

َها َأنُفُسُهْم ظُْلًما َوُعُلوًّا﴾ َقَنتـْ أَنـزَل  َلَقْد َعِلْمَت َما، وقال موسى لفرعون فيما حكى اهلل عنه ﴿ 3واْستَـيـْ
َماَواِت َواأَلْرِض َبَصاِئَر َوِإينِّ    .4أَلظُنَُّك َيا ِفْرَعوُن َمْثُبورًا﴾ َهُؤالء ِإالَّ َربُّ السَّ

 فصل
ــرُّون بربوبية اهلل تعاىل مع إشراكهم به يف وقد كان املشركون يف عهد النيب  العبادة ، فأنكر اهلل  يُِقـ

دخول يف اإلسالم حىت ُيضم إليه إفراُده بالعبودية ، قال عليهم ذلك ، ألن اإلقرار بالربوبية ال يكفي لل
ُقل تعاىل لنبيه حاثا له على أن يقول للمشركني املعرتفني هلل بالربوبية ، املشركني معه غريه يف العبادة ﴿

ُرون لَِّمِن اأَلْرُض َوَمن ِفيَها ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمونَ  ِإن   * ُقل لَِّمِن اأَلْرُض َوَمن ِفيَها * َسيَـُقوُلوَن لِلَِّه ُقْل أََفال َتذَكَّ
ُرون * ُقْل َمن ْبِع َوَربُّ اْلَعْرِش اْلَعِظيم *  ُكنُتْم تـَْعَلُمون * َسيَـُقولُوَن لِلَِّه ُقْل أََفال َتذَكَّ َماَواِت السَّ رَّبُّ السَّ

ريُ  ُقْل أََفال تـَتـَُّقون * ُقْل َمن بَِيِدِه َمَلُكوُت ُكلِّ  َسيَـُقولُوَن لِلَّهِ  َوال جيَُاُر َعَلْيِه ِإن ُكنُتْم تـَْعَلُمون  َشْيٍء َوُهَو جيُِ
 5.6ُتْسَحُرون﴾ * َسيَـُقولُوَن لِلَِّه ُقْل َفَأّنَّ 

 فصل
وهي أن اهلل تعاىل خلق السماوات واألرض  ، فيحسن هنا ذكر لفتة لطيفة ، وعودا على موضوع اخللق

ــحلك اآليات أنه خلقهما إلعالم خلقه أنه على كل شيء فذكر يف بعض  ، م جليلة وغايات عظيمةــ
اهلل الذي خلق سبع مساوات ومن األرض مثلهن كما يف قوله تعاىل   ، وأنه حميط بكل شيء ، قدير

لتعلموا أن اهلل على كل كل شيء قدير وأن اهلل قد أحاط بكل شيء علما
7. 

                                                   
 . 24 :سورة النازعات 1
 . 38 :القصص سورة 2
 . 14 :سورة النمل 3
 . 102 :سورة اإلسراء 4
 . 89 - 84 :سورة املؤمنون 5
، وآية  106، وآية يوسف:  31شنقيطي رمحه اهلل يف تفسري آية يونس: انظر ما قاله ابن كثري يف تفسري هذه اآليات ، وكذا ما قاله ال 6

 من ابتداء قوله: ويكثر يف القرآن العظيم االستدالل على الكفار باعرتافهم بربوبيته جل وعال ... اخل. 9اإلسراء: 
 . 12: سورة الطالق 7
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  ، ه هـو املسـتحق للعبـادة وحـده دون مـا سـواهوذكر يف أكثر املواضع من القرآن أنـه خلقهمـا لـيعلم النـاس أنـ
إن مث قـال بعــدها  وإلـــٰهكم إلــٰه واحـد ال إلـــٰه إال هـو الرمحــٰن الــرحيمكمـا يف قولـه تعــاىل يف سـورة البقـرة 

 إىل آخر اآلية. يف خلق السماوات واألرض واختالف الليل والنهار

لنـاس كمـا يف قولــه تعـاىل يف مطلـع سـورة هــود وذكـر يف بعـض اآليـات أنـه خلــق السـماوات واألرض ليبتلـي ا
وهو الذي خلق السماوات واألرض يف ستة أيام وكان عرشه على املاء ليبلوكم أحسن عمال. 

وهلل مـــا يف وذكــر يف اآليــات أنــه خلـــق الســماوات واألرض ليجــزي النــاس بأعمـــاهلم كمــا يف ســورة الــنجم 
 .عملوا وجيزي الذين أحسنوا باحلسىن السماوات وما يف األرض ليجزي الذين أساؤوا مبا

 ، مـع أهنـا ال اخـتالف بينهـا ، م أن بـني هـذه اآليـات اختالفـاـالعالِـ قال الشـنقيطي رمحـه اهلل: فقـد يظـن غـريُ 
ــع إىل شـــيء واحـــد ــا كلهـــا راجـ ــده ، ألن احُلكـــَم املـــذكور فيهـ ــده ووعيـ ــة وعـ ــة اهلل وطاعتـــه ومعرفـ ــو معرفـ  ، وهـ

ــوا أن اهلل علـــى  فقولـــه  ــديرلتعلمـ ــم الـــذي خلقكـــموقولـــه  كـــل شـــيء قـ ــدوا ربكـ ــراج اعبـ ــ ــ ــ ع إىل شـــيء ـ
 ألن من عرف اهلل أطاعه ووحده. ، هو العلم باهلل ، واحد

ــهلِ مهـم اهلل إيــاه ويُرسـل هلـم الرســل مبقتضـاه ليَ وهـذا العلـم يُعلِّ  ــ ــلــك عـن بَ ك مـن هَ ــ ــ ــيِّ ـ ــ عــن  وحييــا مـن حـيَّ  ، نةــ
ــألن اجلــزاء ال بُ  ، فظهـر هبــذا اتفـاق اآليـات ، واجلـزاء بعــد التكليـف ، لـمفـالتكليف بعــد الع ، بينـة لـه مــن  دَّ ــ

ولــذا دل بعــض اآليــات علــى  ، والتكليــف ال بــد لــه مــن علــم ، وهــو االبــتالء املــذكور يف اآليــات ، تكليــف
ــالق ــق للمخلوقـــات هـــي العلـــم باخلـ ــها علـــى أن ، أن حكمـــة اخللـ ــودل بعضـ ــ ــها ، ها االبـــتالءـ علـــى  ودل بعضـ

 وبعضه مرتب على بعض. ، وكل ذلك حق ال اختالف فيه ، ها اجلزاءـأن

 1انتهى كالمه رمحه اهلل.

ــق( الـــذي  ــماوات واألرض هـــو )احلـ ــن احِلَكـــم مـــن خلـــق السـ ــه اهلل مـ ــذا الـــذي وضَّـــحه الشـــيع رمحـ قلـــت: وهـ
جـل مسـمىمـا خلقنـا السـماوات واألرض ومـا بينهمـا إال بـاحلق وأأشار اهلل تعاىل إليه يف قوله 

وقـال  ، 2
ــ ــ ــ ــا خلقناهـ ــ ــــني * مــ ــا العبـــ ــ ــا بينهمــ ــ ــماوات واألرض ومـــ ــ ــا الســ ــ ــا خلقنـــ ــ ــرهم ال ـومــ ــ ــن أكثـــ ــ ــاحلق ولكـــ ــ ما إال بــ

يعلمـــون
ــه  ، 3 ــاحلقفقولـ ــاهرة بــ ــم بـ ــا وال ســـدى ، أي حلكـ ــيس عبثـ ــادة ، لــ ــراده بالعبـ ــي إفـ ــيعلم  ، وهــ ولــ

 ، جــزاؤهم يف اآلخــرة بأعمــاهلممث  ، وتكليــف اخللــق وابــتالؤهم ، النــاس عظــيم قدرتــه وســعة علمــه وإحاطتــه
 إن خريا فخري وإن شرا فشر.

                                                   
 .واإلنس إال ليعبدون وما خلقت اجلنالذاريات ، تفسري قوله تعاىل سورة ،  «أضواء البيان» 1

 . 3: األحقافسورة  2

 . 17 - 16: األنبياءسورة  3
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ــــ» ــاطالـولـ ــ ــا بــ ــ ــا بينهمـ ــ ــماوات واألرض ومــ ــ ــق السـ ــ ــار أن اهلل خلــ ــ ــن الكفـ ــ ــزاء  ، ما ظــ ــ ــــف وجــ ــة تكليــ ــ ال حلكمـ
ــاب  ــاىل  ؛وحســ ــه تعــ ــيء يف قولــ ــ ــن السَّ ــبب ذلــــك الظــ ــار بســ ــن النــ ــل مــ ــدَّدهم بالويــ ــماء هــ ــا الســ ــا خلقنــ ومــ

الذين كفروا فويل للذين كفروا من النارواألرض وما بينهما باطال ذلك ظن 
1.»2 

كمــا نــزه أولــو األلبــاب رهبــم ســبحانه وتعــاىل   ، وقــد نــزه اهلل تعــاىل نفســه عــن خلــق الســماوات واألرض عبثــا
ربنـا مـا خلقـت هـذا بـاطال سـبحانك فقنـا عـذاب عـن ذلـك كمـا يف قولـه تعـاىل يف آخـر سـورة آل عمـران 

 .النار

 3آن.فاحلمد هلل على نعمة القر 

                                                   
 . 27: صسورة  1

ومـا خلقنـا السـماوات واألرض ومـا األحقاف ، عنـد الكـالم علـى قولـه تعـاىل سورة ، تفسري  «أضواء البيان»قاله الشنقيطي رمحه اهلل يف  2
 .بينهما إال باحلق وأجل مسمى

الـذاريات ، سـورة  بق فمنـه اسـتفدت عامـة مـا ذُِكـر مـن احلكمـة مـن خلـق السـماوات واألرض ، وانظـر كـذلك كالمـه يفمرجع الساـانظر ال 3
 .وما خلقت اجلن واإلنس إال ليعبدونتفسري قوله تعاىل 
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  اإليمان بألوهيته :الثالث
، املستحق للعبادة دون َمن سواه ،  احلق ال شريك لهلـٰه اإليـمان بأنه وحده اإلاإلميان بألوهية اهلل يعين 

ِإالَّ لـٰه َواِحٌد الَّ إلـٰه كم إلـٰه﴿و إ املعبود ُحــًبا وتعظيًما ، قال اهلل تعاىلأي املألوه ، وهو  «لـٰهاإل»ومعىن 
بِاْلِقْسِط  ِإالَّ ُهَو َواْلَماَلِئَكُة َوأُْوُلوْا اْلِعْلِم َقآِئَماً إلـٰه اَل  َشِهَد اللَُّه أَنَّهُ وقال تعاىل ﴿ ،  1ُهَو الرمحـٰن الرَِّحيُم﴾

ذ إلـٰها يُعبد من دون اهلل أو مع اهلل ف 2ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيُم﴾إلـٰه اَل  باطلة ، قال اهلل  عبادته، وكل ما اختُّ
 .3اْلَكِبري﴾ ُدونِِه ُهَو اْلَباِطُل َوَأنَّ اللََّه ُهَو اْلَعِليُّ  َذِلَك بَِأنَّ اللََّه ُهَو احلَْقُّ َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمن﴿ تعاىل

 فصل في براهين توحيد األلوهية
عبد وحده دون ما سواه هو تفرده واعلم رمحك اهلل أن الربهان األعظم على استحقاق اهلل تعاىل ألن يُ 

من بيده اخللق وامللك والرزق  ، والرب هو ، ال شريك له يف ذلك وال معني 4تعاىل بربوبية هذا الكون
إال هو ، وال رازق إال هو ، وال  ، فال خالق إال اهلل ، وال مالك -أي  أمر تدبري هذا الكون  –واألمر 

بديع السماوات وقال تعاىل ،  5َواأَلْمُر﴾ َأاَل َلُه اخلَْْلقُ ه باخللق ﴿آمر إال هو ، قال تعاىل مبينا تفرد
 ، واملعىن ُموجد السماوات واألرض. 7، بديع أي مبدِع 6﴾واألرض

 .9، ومعىن فاطر أي موجد 8احلمد هلل فاطر السماوات واألرض﴾وقال تعاىل 
 يتخذ ولدا ومل يكن له شريك يف امللكوقل احلمد هلل الذي ملودليل انفراده بالـملك قوله تعاىل 

10  ،
تبارك الذي بيده امللكوقوله 

َربُُّكْم َلُه اْلُمْلُك َوالَِّذيَن َتْدُعوَن ِمن ُدونِِه  َذِلُكُم اللَّهُ تعاىل ﴿ ، وقوله 11
 .12ِقْطِمرٍي﴾ َما مَيِْلُكوَن ِمن

                                                   
 . 163 :البقرة سورة 1
 . 18 :آل عمران سورة 2
 . 62 :سورة احل  3
 لفصل.سيأيت ذكر براهني أخرى بعد هذا ا 4
 . 54 :سورة األعراف 5
 . 117 :سورة البقرة 6
 للراغب األصفهاين رمحه اهلل.« مفردات ألفاظ القرآن الكرمي»انظر  7
 . 1سورة فاطر:  8
 للراغب األصفهاين رمحه اهلل.« مفردات ألفاظ القرآن الكرمي»انظر  9

 . 111سورة اإلسراء:  10
 . 1سورة امللك:  11
 . 13 :سورة فاطر 12
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إمنا قولنا ، وقوله  أال له اخللق واألمر قوله تعاىل -ويعرب عنه أيضا بالتدبري  –ودليل انفراده باألمر 
لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون

ــيدبر األمر من السماء إىل األرض مث يع، وقوله  1 ــ ــ ــ ــ رج ـ
األمر كلهجع يُر وإليه ، وقوله  2﴾إليه

3. 
ــدٍب ، وغىًن وفقٍر ،  ــ ــ وصحٍة ومرٍض ، وأمٍن وخوٍف ، فتدبري هذا الكون من إحياٍء وإماتٍة ، ومطٍر وجــ

 وغري ذلك مما جيري يف هذا الكون ؛ إمنا هو بأمر اهلل تعاىل.
اهلل الذي خلقكم مث رزقكم مث مييتكم مث حيييكم هل من شركائكم من ودليل انفراده بالرزق قوله تعاىل 

يفعل من ذلكم من شيء
4. 
أي توحيد  –بًَّة على هذا النوع من التوحيد ُمنصَ  -عليهم الصالة والسالم  -وقد كانت دعوة الرُّسـل 

رُه﴾﴿ ألقوامهم ، وكانوا قاطبة يقولون -األلوهية  ، ولكن أىب ذلك  5اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكم مِّْن إلـٰه َغيـْ
  .املشركون ، واختذوا من دون اهلل آهلة ، يعبدوهنم مع اهلل سبحانه وتعاىل ، ويستنصرون هبم ويستغيثون

وهو صرف شيء من العبادات لغري اهلل ، أيًّا كانت تلك توحيد األلوهية الشرك يف عبادته تعاىل ، وضد 
بح هلا ، والّنذر هلا ، والطَّواف هبا ، والتَّمسُّح بأعتاهبا ، وحنو العبادة ،   كعبادة القبور ، بدعائها ، والذَّ

هو املستحق ألن العبد بأن اهلل وحده ذلك من األفعال ، فهذه من األفعال الشركية ال ي تنقض إميان 
 .يعبد دون ما سواه

 فصل في ذكر البراهين الشرعية والعقلية على بطالن الشرك في عبادة اهلل
وقد أبطل اهلل تعاىل اختاَذ املشركني آهلة يعبدوهنا معه برباهني شرعية وعقلية كثرية ، فأما الشرعية فمثل 

رم اهلل عليه اجلنة ومأواه النار وما للظاملني من أنصارإنه من يشرك باهلل فقد حقوله تعاىل 
، وقوله  6

ولقد أوحي إليك وإىل الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من اخلاسرين تعاىل لنبيه 
* بل اهلل فاعبد وكن من الشاكرين

7. 
  على بطالن الشرك فكثرية ، منها: وأما الرباهني العقلية

األلوهية ، فهي خملوقة ال خَتُلق ، وال  ليس يف هذه اآلهلة ال ي اختذوها شيء من خصائص أنه :األول
متلك هلم حياة وال موتًا ، وال متلك شيًئا من  جتلب نفًعا لعابديها ، وال تدفع عنهم ضررًا ، وال

                                                   
 . 82 :سورة يـٰس 1
 . 5 :سورة السجدة 2
 . 123 :سورة هود 3
 . 40سورة الروم:  4
 . 59 :سورة األعراف 5
 . 72 :سورة املائدة 6
 . 66 :سورة الزمر 7
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 ُدوِنِه آهِلًَة ال خَيُْلُقوَن َشْيًئاَواختََُّذوا ِمن ، قال اهلل تعاىل ﴿ ايف ملكيتهاهلل ، وال تشارك واألرض السماوات 
، وقال تعاىل  1مَيِْلُكوَن َمْوتًا َوال َحَياًة َوال ُنُشوًرا﴾ َوُهْم خُيَْلُقوَن َوال مَيِْلُكوَن أَلنُفِسِهْم َضرًّا َوال نـَْفًعا َوال

َقالَ  ُقِل اْدُعوا الَِّذيَن َزَعْمُتم من ُدوِن اللَِّه ال﴿ َماَواِت َوال يف اأَلْرِض َوَما هَلُْم ِفيِهَماَذرَّ  مَيِْلُكوَن ِمثـْ  ٍة يف السَّ
َفاَعُة ِعنَدهُ  ُهم من َظِهرٍي * َوال تَنَفُع الشَّ ِإالَّ ِلَمْن َأِذَن َلُه َحىتَّ ِإَذا فـُزَِّع َعن قـُُلوهِبِْم َقاُلوا  ِمن ِشْرٍك َوَما َلُه ِمنـْ

َواَل  أَُيْشرُِكوَن َما اَل خَيُْلُق َشْيئًا َوُهْم خُيَْلُقوَن *، وقال ﴿ 2﴾اْلَعِليُّ اْلَكِبريُ  َقاَل َربُُّكْم َقاُلوا احلَْقَّ َوُهوَ  َماَذا
 .3﴾َيْسَتِطيُعوَن هَلُْم َنْصرًا َواَل أَنُفَسُهْم َينُصُرونَ 

  .وإذا كانت هذه حال تلك اآلهلة ، فإن اختاذها آهلة من أسَفِه السَّفِه وأبطِل الباطل
ــِقرُّون بأن اهلل تعاىل هو وحده الرب :الثاني اخلالق الذي بيده ملكوت كل  أن هؤالء املشركني كانوا يُـ

دوه 4شيء ، وهو يُـجري دوه بالربوبية ، كما قال  وال يُـجاُر عليه ، وهذا يستلزم أن يوحِّ باأللوهية كما وحَّ
َوالَِّذيَن ِمن قَـْبِلُكْم َلَعلَُّكْم تـَتـَُّقون * الَِّذي َجَعَل َلُكُم  َخَلَقُكمْ َيا َأيُـَّها النَّاُس اْعُبُدوْا َربَُّكُم الَِّذي تعاىل ﴿
َماء َماء َفَأْخرََج بِِه ِمنَ  اأَلْرضَ  َماَء بَِناء َوأَنـزَل ِمَن السَّ الثََّمَراِت ِرْزقًا لَُّكْم َفاَل جَتَْعُلوْا لِّلِه َأنَدادًا  ِفرَاشًا َوالسَّ
ْمسَ  َوَلِئنوقال تعاىل ﴿ ،  5ن﴾تـَْعَلُمو  َوأَنُتمْ  َر الشَّ َماَواِت َواأَلْرَض َوَسخَّ َواْلَقَمَر  َسأَْلتـَُهم مَّْن َخَلَق السَّ

َماء َواأَلْرِض أَمَّن، وقال ﴿ 6َليَـُقوُلنَّ اللَُّه َفَأّنَّ يـُْؤَفُكون﴾ ْمَع واأَلْبَصاَر  ُقْل َمن يـَْرزُُقُكم مَِّن السَّ مَيِْلُك السَّ
ُقوُلونَ  خُيْرُِج احلَْيَّ ِمَن اْلَميِّتِ َوَمن  اللَُّه فـَُقْل َأَفاَل تـَتـَُّقون *  َوخُيْرُِج اْلَميََّت ِمَن احلَْيِّ َوَمن يَُدبِـُّر اأَلْمَر َفَسيـَ

اَلُل َفَأّنَّ ُتْصَرفُون﴾ َفَذِلُكُم اللَُّه َربُُّكُم احلَْقُّ َفَماَذا  7.8بـَْعَد احلَْقِّ ِإالَّ الضَّ

 فصل
قد اعتىن علماء املسلمني من املتقدمني واملتأخرين مبوضوع توحيد األلوهية ، وألفوا يف بيانه وبيان ما و 

يناقضه مؤلفات عدة ، وغالبها يقع ضمن مؤلفات أخرى وليست مؤلفات مستقلة ، إال أن كتاب 
ضل الكتب يف للشيع حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل من أف« التوحيد الذي هو حق اهلل على العبيد»

توحيد األلوهية ، ففيه ذكر فضل التوحيد وأنواعه ونواقضه ومكمالته ، وقد اعتىن العلماء به منذ أُلِّف 
تيسري العزيز احلميد »تدريسا وشرحا ، فله شروح كثرية تتجاوز العشرين شرحا ، أنفسها شرحان ؛ األول 

                                                   
 . 3 :سورة الفرقان 1
 . 23 -22 :سورة سبأ 2
 . 192 -191 :سورة األعراف  3
 ، مادة: جور.« لسان العرب»وله: )وال يُـجار عليه( أي ال يستطيع احد أن ينِقذ أحدا من عذابه.. انظر يُـِجـري أي ينقذ ، وق 4
 . 22-21 :سورة البقرة 5
 . 61سورة العنكبوت:  6
 . 32-31 :يونس سورة 7
، حشدت فيه « على بطالن دعاء غري اهلل مخسون دليال»والرباهني العقلية على بطالن الشرك كثرية ، وقد يسر اهلل إعداد حبث بعنوان  8

 مجعا من األدلة الشرعية والعقلية على بطالن الشرك ، وهو منشور على شبكة املعلومات ، فلرياجعه من أراد االستزادة.
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، والثاين  1حممد بن عبد الوهاب رمحه اهلل حلفيده الشيع سليمان بن عبد اهلل بن« بشرح كتاب التوحيد
 .2للشيع حممد بن صاحل بن عثيمني رمحه اهلل« القول املفيد بشرح كتاب التوحيد»
 

                                                   
س وويل هـ ، درس على عدة مشايع ، وعنده إجازة يف رواية الكتب الستة ، درَّ  1200الشيع سليمان من فحول علماء جند ، ولد سنة  1

، والكتاب على « تيسري العزيز احلميد»هـ ، له عدة مؤلفات ، من أشهرها كتابه  1234القضاء ، وتويف شابا شهيدا بإذن اهلل سنة 
بعده عيال عليه ، رمحه اهلل رمحة  امدى ثالث قرون ينهل منه العلماء وطلبة العلم إىل وقتنا هذا ، وهو عمدة يف علم توحيد العبادة ، وم

 سعة.وا
ز يف العقيدة والفقه والتفسري ، هو الشيع األصويل الفقيه املفسر حممد بن صاحل بن عثيمني ، من علماء القرن اخلامس عشر اهلجري ، برَّ  2

، نفع اهلل به الناس يف زمانه نفعا عظيما ، وانتشر علمه يف اآلفاق ، سواء منه ما كان مسجال على األشرطة أو ما كان مدونا يف الكتب 
لمه ، ــجملدا ، وبعد وفاته استؤجرت قناة فضائية لبث ع 29له طلبة كثر ، مُجعت فتاواه ورسائله فوقعت إىل حني كتابة هذه األسطر يف 

 سيبه ، واهلل يؤيت فضله من يشاء. ـبه كذلك واهلل حــــــه على ما كان يف حياته ، وهذا من دالئل اإلخالص ، حنســـفتضاعف انتشار علم
 الدمام. –للدكتور ناصر بن مسفر الزهراين ، الناشر: دار ابن اجلوزي « ابن عثيمني اإلمام الزاهد»ترمجته يف كتاب  انظر
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 اإليمان بأسماء اهلل وصفاته :الرابع

 مدخل
زيز اإلميان بأمساء اهلل وصفاته له مكانة عظمى يف العقيدة اإلسالمية ، فقد متدح اهلل كثريا يف كتابه الع

، وغري ذلك  وكان اهلل غفورا رحيما، وقوله  وكان اهلل مسيعا بصريابأمسائه وصفاته ، كقوله تعاىل 
 مما ال حيصى كثرة.

على ربه يف مواضع كثرية من السنة الشريفة ، ونعته فيها بنعوت اجلالل وصفات  كما أثىن النيب 
 الكمال.

شيته ، ومن ثَـمَّ عبادته على الوجه الذي يُرضي اهلل تعاىل ، واإلميان بأسـماء اهلل وصفاته يوجب للعبد خ
، وهلذا كان العلماء بأمساء اهلل وصفاته هم  1فإن األمر كما قيل: )من كان باهلل أعرف كان له أخوف(

 .إمنا خيشى اهلل من عباده العلماءأخشى الناس هلل تعاىل ، كما قال تعاىل 

مؤمن اإلميان هبا على الوجه املطلوب ـفاته هبذه األمهية ؛ وجب على الوملا كان اإلميان بأمساء اهلل وص
والصفات على الوجه  من األمساء ما أثبته اهلل لنفسه يف كتابه أو يف سنة رسوله شرعا ، وذلك بإثبات 

 الالئق به ، من غري حتريف وال تعطيل ، وال تكييف وال متثيل ، ودليل وجوب إثبات األمساء احلسىن هلل
، ودليل وجوب إثبات صفات الكمال له قوله تعاىل  2وهلل األمساء احلسـىن فادعوه هبا﴾تعاىل قوله 

ليس كمثله شيء وهو السميع البصري، أي الوصف الكامل ، وقوله  3﴿وهلل املثل األعلى﴾
4. 

يف : فهمها كما جاءت ، وضده حتر واإليمان الصحيح بأسماء اهلل وصفاته يقتضي أمرين ؛ األول
 .معانيها عما تقتضيه اللغة العربية وفهم السلف الصاحل هلا

الوقوف يف أمساء اهلل وصفاته عند ما ورد يف الكتاب والسنة ، وضده ابتداع اسم أو  واألمر الثاني:
ــرِد يف أحدمها.  وصف هلل مل َي

ن معيار الفهم قاعدة هامة جدا يف باب فهم األمساء والصفات ، وهي أ إىلالتنبيه هنا حيسن بنا و 
الصحيح لألمساء والصفات هو مطابقة ذلك الفهم لفهم السلف الصاحل ، وهم الصحابة رضوان اهلل 

                                                   
 ( عن أمحد بن عاصم األنطاكي.786« )تعظيم قدر الصالة»رواه حممد بن نصر املروزي يف  1
 . 180سورة األعراف:  2
 . 60سورة النحل:  3
 . 11سورة الشورى:  4
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 عليهم والتابعني هلم بإحسان وأتباعهم ، أهل القرون الثالثة املفضلة األوىل ، ال ي شهد هلا النيب 
 1يلوهنم. باخلريية يف قوله: خري الناس قرين ، مث الذين يلوهنم ، مث الذين

وكيف ال تكون تلك القرون خري القرون وهم أتباع الصحابة ، الذين شهد هلم اهلل تعاىل باخلريية يف 
 .كنـتم خري أمة أخرجت للناسالقرآن يف قوله تعاىل يف سورة آل عمران 

ا أحق هبا وألزمهم كلمة التقوى وكانو وأخرب أهنم أحق بكلمة التقوى وأهنم أهلها ، فقال يف سورة الفتح 
 .وأهلها
والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا د هلم يف آخر سورة األنفال بأهنم هم املؤمنون حقا ، قال تعاىل وشهِ 

 .يف سبيل اهلل والذين آووا ونصروا أولئك هم املؤمنون حقًا هلم مغفرة ورزق كرمي
والسابقون األولون من عليما  ونوَّه سبحانه وتعاىل برضاه عنهم يف سورة التوبة ، فقال عزَّ من قائل

املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي اهلل عنهم ورضوا عنه وأعد هلم جنات جتري من حتتها 
 .األهنار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم

ول حممد رسفقال يف آخر سورة حممد  –التوراة واإلجنيل  –عليهم يف الكتب السابقة اهلل بل قد أثىن 
اهلل والذين معه أشداء على الكفار رمحاء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضال من اهلل ورضوانا سيماهم 

كزرع أخرج شطأه فآزره   اإلنجيلومثلهم يف  التوراةيف وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم يف 
وعملوا الصاحلات  فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ هبم الكفار وعد اهلل الذين آمنوا

 .منهم مغفرة وأجرا عظيما

أقول: وكيف ال تكون تلك القرون الثالثة خري القرون ، وهم أتباع الصحابة ، الذين قال اهلل تعاىل فيهم 
 فإن آمنوا مبثل ما آمنـتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإمنا هم يف شقاق فسيكفيكهم اهلل وهو السميع

العليم
ويدخل يف ذلك إمياهنم باألمساء  -ناس مبثل إميانك يا حممد وإميان أصحابك ؟ أي: فإن آمن ال2
فقد اهتدوا ، وإن تولوا عن طريقكم وحادوا عنه فإمنا هم يشاقُّون اهلل ورسوله وقد قال اهلل  -والصفات 

ه جهنم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبني له اهلدى ويتبع غري سبيل املؤمنني نوله ما توىل ونصلتعاىل 
وساءت مصريا

3. 
ومبوجب هذه األدلة وغريها مما ورد يف فضل الصحابة مما ال حيصى كثرة ؛ أمجـع املسلمون على عدالتهم 

 .وفضلهم وسبِقِهم يف اإلسالم على كل من جاء بعدهم ، وأهنم القدوة الدينية ملن جاء بعدهم

                                                   
 خترجيه. تقدم 1
 . 115سورة النساء:  2
 . 137سورة البقرة:  3
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 –أو غريه من أبواب الدين  -باب األمساء والصفات ر هذا ؛ فال َأَحَد أعلُم مبراد اهلل ورسوله يف إذا تقرَّ 
منـهم ، أي الصحابة رضوان اهلل عنهم وأتباعهم ، أصحاب القرون الثالثة املفضلة األوىل ، واملعرب عنهم 
بالّسـلف الصاحل ، فالواجب على كل من جاء بعدهم اقتفاء أثرهم ، وردُّ كل ما خالَف فـَْهَمهم ، 

وافرتاء للكذب على اهلل تعاىل ، إذ كيف جتهل القرون الثالثة املفضلة الفهم  واعتقاد أنه فهم باطل ،
 الصحيح ملعاين األمساء والصفات مث يفهمها من جاء بعدهم بقرون؟! هذا ال يقبله شرع وال عقل.
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 خاتمة الركن األول

 ثمرات اإليمان باهلل تعالى

  :ات جليلة منهاما وصفنا يثمر للمؤمنني مثر  واإلميان باهلل تعاىل على
  .رجاًء وال خوفاً ، وال َيعبد غريه حتقيق توحيد اهلل تعاىل ، حبيث ال يتعلق بغريه :األولى
  .أمسائه احلسىن وصفاته العليا كمال حمبة اهلل تعاىل وتعظيمه مبقتضى  :الثانية
 1.هنى عنه حتقيق عبادته ، بفعل ما أمر به واجتـناب ما :الثالثة

                                                   
 . 90، ص  «شرح ثالثة األصول»قاله ابن عثيمني رمحه اهلل كما يف  1
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 الركن الثاني: اإليمان بالمالئكة

هلم من خصائص الربوبية واأللوهية شيء ،  عامل غييب خملوقون ، عابدون هلل تعاىل ، ليس )املالئكة
ال قال اهلل تعاىل  ،  التام ألمره ، والقوة على تنفيذه خلقهم اهلل تعاىل من نور ، ومَنحهم االنقياد

ؤمرونيعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما ي
َيْسَتْكِبُوَن َعْن ِعَباَدتِِه َوال  َوَمْن ِعنَدُه ال، وقال ﴿ 1

 .2َوالن ََّهاَر ال يَ ْفتُ ُروَن﴾ َيْسَتْحِسُرون * ُيَسبُِّحوَن اللَّْيلَ 
أنس رضي اهلل عنه يف قصة  وهم عدد كثري ال حيصيهم إال اهلل تعاىل ، ففي الصحيحني من حديث

املعمور يف السماء ، فسأل جِبيل عنه فقال: هذا البيت املعمور ،  البيت رُفع له املعراج أن النيب 
  3.عليهم ُيصلِّي فيه كل يوم سبعون ألف َمَلٍك ، إذا خرجوا مل يعودوا إليه آخر ما

 واإليمان بالمالئكة يتضمن أربعة أمور:
 اإلميان بوجودهم. :األول
 نعلم امسه فنؤمن هبم إمجاال. ِبيل ، وأما من ملكجاإلميان مبن عِلمنا امسه منهم ،  :الثاني

على صفته  أنه رآه ، فقد أخِب النيب  جِبيلاإلميان مبا علمنا من صفاهتم ال َخلقية ، كصفة  :الثالث
 4.اليت ُخلق عليها وله ست مئة جناٍح قد سدَّ األفق

حني أرسله اهلل تعاىل إىل مرمي  جلِبيل وقد يتحول ال َمَلُك بأمر اهلل تعاىل إىل هيئِة رجٍل ، كما حصل
وهو جالس يف أصحابه ، جاءه بصفة رجل شديد بياض  فتمثل هلا بشرًا سوًيا ، وحني جاء إىل النيب 

يعرفه أحد من الصحابة ، فجلس إىل النيب  الثياب ، شديد سواد الشعر ، ال يرى عليه أثر السفر ، وال
 فيه على فِخذيه ، وسأل النيب ركبتيه ووضع ك ، فأسند ركبتيه إىل  عن اإلسالم واإلميان واإلحسان

هذا جِبيل ، عنه قال:  ، فانطلق ، مث ملا سأل الصحابة النيب  والساعة وأماراهتا ، فأجابه النيب 
 5جاء ليعلم الناس دينهم.

 .6(صورة رجال وكذلك املالئكة الذين أرسلهم اهلل تعاىل إىل إبراهيم ولوط كانوا يف

                                                   
 . 6: سورة التحرمي 1
 «.تفسري الطِبي»يتعبون وال يسأمون. انظر  ال يستحسرون﴾ أي ال، ومعىن  20 – 19: سورة األنبياء 2
 .(164لم )( ومس3207أخرجه البخاري ) 3

والصافات صفا﴾ ، هم من صالة وغريها ، قال تعاىل  وا لطاعة رب   فون صفوفا إذا قامهم يصُ  : وقد جاء وصفهم يف التنزيل بأنفائدة
 وإنا لنحن الصافون﴾.وقال تعاىل على لسان املالئكة 

 ( عن ابن مسعود رضي اهلل عنه.177،  174( ، ومسلم )3233،  3232البخاري )رواه  4
 (.8رواه مسلم ) 5
 ، بتصرف يسري. 91 – 90البن عثيمني ، ص « شرح ثالثة األصول» 6
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 قلت: ولكن هذا التحول من هيئة إىل هيئة ال يكون إال بأمر اهلل عز وجل.
وأعظم املالئكة وْصفًا يف َخْلقه وُخ  ُلقه هو جِبيل عليه السالم ، فقد وصفه اهلل بأنه ﴿رسول كرمي * 

اٍع ، أي ُمط 2﴿ُمطاٍع ثَ مَّ أمني﴾مث قال ، أي ذو مكانة عند ربه ،  1ذي قوة عند ذي العرش مكني﴾
 .الوحيعند سائر املالئكة ، أمني على 

شديد القوى * ذو ِمّرة فاستوى مهعلَّ عن نبيه حممد َوصَفُه اهلل بالقوة ال َخلقية يف قوله كما 
أي ،  3

أي: شديد القوة الظاهرة أن الذي علَّم حممدا الوحي هو جِبيل ، وصفه اهلل بأنه شديد القوى ، 
ه من ، ومنعِ  ، قوي على إيصال الوحي إىل الرسول  مره اهلل بتنفيذه، قوي على تنفيذ ما أ والباطنة

، أن أرسله مع هذا  ، وهذا من حفظ اهلل لوحيه ، أو إدخاهلم فيه ما ليس منه اختالس الشياطني له
 4الرسول القوي األمني.

والباطنة ، وذلك يستلزم  والصحة من اآلفات والعاهات الظاهرةال ِم   رُّة هي السالمة ،  ذو ِم  رَّةٍ وقوله 
كمال ال ِخلقة وحسنها ومجاهلا ، فهي القوة والصحة املتضمنة صحة ومجاال ، قال ذلك ابن القيم يف 

 .5«اإلغاثة»
اليت يقومون هبا امتثاال ألمر اهلل تعاىل ، فأما العامة  اإلميان مبا عِلمنا من أعماهلم العامة واخلاصة :الرابع

فالتاليات ذكرا، قال تعاىل عنهم  وهنارًا بدون ملل وال فتور تَّعبُّد له ليالفكتسبيح اهلل ، وال  
6. 

 جِبيَل األمنُي على وحي اهلل تعاىل ، يرسله اهلل به إىل األنبياء ، مثل وقد يكون لبعضهم أعمال خاصة
را * عذرا أو لقيات ذكمُ  فالوالرسل ، وقد يتنزل أفراد من املالئكة بشيء من الوحي ، قال تعاىل 

نذرا
 ، أو اإلنذار. -وهو قطع العذر بالتبليغ  –، أي: تُلقي الذِّكر على األنبياء ألجل اإلعذار  7

 8.ميكائيَل املوَك   ُل بالقْطِر ، أي بإن زال املطر ومثل
    نفُخ فيه كما، والصُّور قرٌن يُ  2، واملشهور أن امسه إسرافيل 1ال َمَلِك املوَكُل بالنفِخ يف الصُّور ومثل

  

                                                   
 . 20 - 19سورة التكوير:  1
 . 21سورة التكوير:  2
 . 6 - 5سورة التكوير:  3
 بن سعدي.ن    الرمحللشيخ عبد « كالم املنانيف تفسري  ن    الرمحتيسري الكرمي »انظر  4
 ( ، حتقيق الفقي.2/129) 5
 . 3سورة الصافات:  6
 . 6 – 5سورة املرسالت:  7
( ، عن ابن عباس رضي اهلل 1/274( ، وأح مد )9024، ك تاب عشرة النساء ، باب كيف تؤنث املرأة ، )« الكِبى»رواه النسائي يف  8

 «.املسند»( ، وكذا حمققو 1/242وادعي مبجموع طرقه كما يف حتقيقه لتفسري ابن كثري )عنهما ، وحسنه الشيخ مقبل ال
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 .اخللق ، وذلك عند قيام الساعة وبعث 3جاء يف احلديث
 وهؤالء الثالثة هم أعظم املالئكة.

عند افتتاح صالة الليل يتوسل بربوبية اهلل على هؤالء املالئكة أن يهديه ملا اختلف  وقد كان النيب 
ألُت عائشة أم املؤمنني: بأيِّ كان نيب من احلق بإذنه ، فعن أيب سلمة بن عبد الرمح  ن بن عوف قال: س

 يفتتح صالته إذا قام من الليل؟ اهلل 
 قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صالته: 

اللهم ربَّ جِبائيَل وميكائيَل وإسرافيل ، فاطَر السماوات واألرض ، عامَل الغيب والشهادة ، أنت حتكم 
ا اختلف فيه من احلق بإذنك ، إنك هتدي من تشاء إىل بني عبادك فيما كانوا فيه خيتلفون ، اهدين مل

 4صراط مستقيم.
وهؤالء املالئكة ُموَكلون مبا فيه حياة ، فجِبيل ُموَك  ٌل بالوحي الذي فيه حياة القلوب ، وميكائيل ُموَك  ٌل 

د يوم بالقطر الذي يف حياة األرض ، وإسرافيل ُموَك  ٌل بالنفخ يف الصور ، وعنده تكون حياة األجسا
 املعاد.

قل يتوفاكم ، قال تعاىل  ومن املالئكة أيضا َمَلُك املوت ، وهو ال ُموَكُل بقبض األرواح عند املوت
 .5ملك املوت الذي وُكِّل بكم مث إىل ربكم ترجعون

                                                                                                                                                  
قال: كيف أنعم وقد التقم صاحب الَقرن  ( عن أيب سعيد اخلدري رضي اهلل عنه ، أن النيب 3/7( وأمحد )3243روى الرتمذي ) 1

 الَقرن ، وحىن جبهته ، وأصغى مسعه ، ينتظر أن يؤمر فينُف خ؟
 ملسلمون: فكيف نقول يا رسول اهلل؟قال ا

 قال: قولوا: حسبنا اهلل ونعم الوكيل ، توكلنا على اهلل ربنا ، ورمبا قال سفيان: على اهلل توكلنا.
 قال الرتمذي: هذا حديث حسن.

 «.املسند»( ، وكذا حمققو 1079وصححه األلباين كما يف الصحيحة )
 (.68)اآلية:  ونفخ يف الصور فصعق من السماوات ومن يف األرضية الزَمر جزم به ابن جرير رمحه اهلل كما يف تفسري آ 2

 (.73)األنعام:  وله امللك يوم ينفخ يف الصوروانظر كالم علم اء التفسري عند هذه اآلية ، وكذا عند قوله تعاىل 
إن ملكا من محلة »( بلفظ: 477،  288م )برق« العَظمة»وقد ورد أن إسرافيل أحد محلة العرش ، كما روى ذلك أبو الشيخ يف كتاب 

 –، ولكنه ضعيف اإلسناد كما قال ذلك حمقق الكتاب رضا اهلل املباركفوري ، الناشر: دار العاصمة ...« العرش يقال له إسرافيل 
 ه .. 1411الرياض ، الطبعة األوىل 

ي اهلل عنهما قال: قال أعرايب: يا رسول اهلل ، ما ( واللفظ له عن عبد اهلل بن عمرو رض3244( والرتمذي )4742روى أبو داود ) 3
 الصور؟ قال: قَ رٌن يُنفُخ فيه. 

 (.1080« )الصحيحة»وصححه األلباين كما يف 
 (.770رواه مسلم ) 4
ميته ومن األخطاء الشائعة تسمية مَلَك املوت بعزرائيل ، وهذه التسمية مل تثبت ال يف الكتاب وال يف السنة ، بل الذي ثبت هو تس 5

، فالواجب أن نقف عند كالم اهلل  قل يتوفاكم ملك املوت الذي وكل بكممبلك املوت ، كما يف سورة قوله تعاىل يف سورة السجدة 
 وال نتعداه. 
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ْلَمْوِت واملالئكة ِإِذ الظَّاِلُموَن يف َغَمرَاِت ا وملك املوت له أعوان من املالئكة ، قال اهلل تعاىل ﴿َوَلْو تَ َرى
َر احلَْقِّ وَُكنُتْم َعْن  أَْيِديِهْم َأْخرُِجوْا َأنُفَسُكُم اْليَ ْوَم ُتَُْزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن مبَا بَاِسطُواْ  ُكنُتْم تَ ُقوُلوَن َعَلى اللَِّه َغي ْ

 إذا جاء أحدكم وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حىت، وقال تعاىل  1َتْسَتْكِبُوَن﴾ آيَاِتهِ 
 .2املوت توفته رسلنا وهم ال يُ    َفرِّطون

 ومعىن يُفرِّطون أي يُ  َضيِّعون ، أي ال يُ  َضيِّعون ما وُِكَل إليهم من مهام.
ومنهم املالئكة السياحون يف األرض ، يلتمسون ِحَلَق الذِّكر ، فإذا وجدوا َحْلَقَة علٍم وذكٍر تناَدوا 

 3حاب احلْلقِة بأجنحتهم إىل السماء الدنيا.وجلسوا وَح  فُّوا أص
أشهٍر يف بطن أمه ، فعندئذ يُرسل  املالئكة ال ُموَك لون باألِج   نَّة يف األرحام إذا متَّ لإلنسان أربعةُ  ومنهم

 4.سعيد اهلل إليه َمَلًكا ، ويأمرُه ِبَك    ْتِب رزِقِه وأجِله وعمِله ، وشقي هو أم
َكلون حبفظ أعمال بين آدم وكتابتها ، لكل شخص ملكان ، أحدمها عن ميينه ومنهم املالئكة ال ُمو 

إذ يتلقى املتلقيان عن اليمني وعن الشمال قعيد * ما يلفظ من واآلخر عن مشاله ، كما قال تعاىل 
قول إال لديه رقيب عتيد

وإن عليكم حلافظني * كراما كاتبني * يعلمون ما تفعلون، وقال تعاىل  5
6. 

 7.املالئكة ال ُموَكلون بسؤال امليت إذا وضع يف قِبه ، ويسأالنه عن ربه ودينه ونبيه همومن
ومنهم املالئكة ال ُموَكلون خبدمة أهل اجلنة ، وهم خزنتها أي املؤمتنون عليها ، قال تعاىل يف أهل اجلنة 

اَلِئَكُة َيْدُخُلوَن َعَلْيِهم من ُكلِّ ﴿
َ
اِر﴾ ْيُكم مبَا َصبَ ْرمتُْ َفِنْعَم ُعْقَب بَاٍب * َساَلٌم َعلَ  َوامل  .8الدَّ

                                                                                                                                                  

 ( وما بعده.1/60للشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهلل )« شرح العقيدة الواسطية»انظر للفائدة تفصيالت أخرى يف 
 . 93 :سورة األنعام 1
 . 61سورة األنعام:  2
 (.2689( ، ومسلم )6408انظر صحيح البخاري ) 3
 ( عن ابن مسعود رضي اهلل عنه.2643( ومسلم )3208انظر ما رواه البخاري ) 4
 .  18 - 17 :سورة ق 5

خلري ، وأما الذي عن عن جماهد قال: ملك عن ميينه ، وآخر عن يساره ، فأما الذي عن ميينه فيكتب ا« تفسريه»روى ابن جرير يف 
 مشاله فيكتب الشر. 

التفسري الصحيح ، موسوعة الصحيح املسبور من »وقد صحح الشيخ د. حكمت بشري ياسني إسناد هذا األثر عن جماهد كما يف 
 املدينة. –، الناشر: دار املآثر  1( ، ط 4/378« )التفسري باملأثور

 . 12-10 :سورة االنفطار 6
 (.1374مالك الذي رواه البخاري ) انظر حديث أنس بن 7

« السلسلة الصحيحة»( ، وصححه األلباين كما يف 1071يف حديث رواه الرتمذي )« املنكر والنكري»: جاء تسميتهما ب  فائدة
ون﴾ ، ( ، وليس يف هذه التسمية نكارة ، فإهنما منكران من جهة أن امليت ال يعرفهما ، وقد قال إبراهيم للمالئكة ﴿قوم منكر 1391)

 «.العقيدة الواسطية»، قاله الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل يف شرحه على  25الذاريات: 
 . 24 -23 :سورة الرعد 8
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خازن النار ، أي املؤمتن عليها ، قال تعاىل على ، مالك هو ومنهم املالئكة ال ُموَكلون بالنار ، ورئيسهم 
ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثونلسان أصحاب النار 

1. 
بعدما القى من قومه ما القى ، فقال له: إن شئَت  ومن املالئكة َمَلَك اجلبال ، الذي أتى النيب 

 .2أطبقُت عليهم األخشبني
 3: بل أرجو أن خيرج اهلل تعاىل من أصالهبم من يعبد اهلل وحده ، ال يشرك به شيئا. فقال النيب 

فالزاجرات زجرايد اهلل تعاىل ، قال تعاىل ومنهم املالئكة الزاجرات للسحاب ، تسوقه إىل حيث ير 
4. 

 .لتدبري أمور الكون فاحلاصل أن املالئكة تقوم بأمر اهلل الذي وَك  َلها به حبسبها

وما يعلم جنود ربك إال هوواملالئكة خلق كثري ، ال حيصيهم إال اهلل تعاىل ، قال تعاىل 
5. 

ى اهلل تعاىل املالئكَة ُرُسال ، ألهن ا تقوم مبا أرسلها اهلل به من وظائف ، قال تعاىل يف سورة فاطر وقد س مَّ
 أويل أجنحة رسالاحلمد هلل فاطر السماوات واألرض جاعل املالئكة

بالوحي ، فاملالئكة مرسلة  6
حاب   وَك ْتِب أعماِل بين آدم وغري ذلك. –أي َسْوقها  –وقبض األرواح وتسخري الرِّياح والسَّ

 .هموما تقوم به ؛ أقسم اهلل هبم فقال ﴿َفاْلُمَدب َِّراِت أَْمرًا﴾ ، فدل هذا على شرفولعظم شأن املالئكة 

السماُء وُح   قَّ هلا أن  7: أطَّت قال النيب من املالئكة من هم قائمون بعبادة اهلل على الدوام ، كما و 
 8تَ   ِئطَّ ، ما فيها موضع أربع أصابع إال ومَلٌك واضٌع جبهته ساجدا هلل.

 9ملالئكة ، فسبحان اهلل العظيم.لُع   بَّاد من افإهنا تضيق باعلى سعتها السماء تأمل أيها املؤمن كيف أن ف

 :1واإليمان بالمالئكة يثمُر ثمرات جليلة منها
                                                   

 . 77سورة الزخرف:  1
 األخشبان جبالن عظيمان مبكة. 2
 ( عن عائشة رضي اهلل عنها.1795( ومسلم )3231رواه البخاري ) 3
 . 2سورة الصافات:  4
 . 31سورة املدثر:  5
 . 1سورة فاطر:  6
األطيط هو صوت األقتاب ، وهو ما يوضع على ظهور اإلبل من اخلشب وحنوه ليكون كالكرسي للراكب ، واملعىن أن كثرة املالئكة قد  7

 «.النهاية»أثقل السماء حىت أطَّ   ت. انظر 
 «.املسند»( وكذا حمققو 1722« )لصحيحةا»( ، وحسنه األلباين يف 173؟5( وأمحد )4190( وابن ماجه )2312رواه الرتمذي ) 8
 وانظر للمزيد من االستفادة املراجع التالية: 9

، الناشر: املكتب  301 – 299يف اإلميان باملالئكة ، ص « شرح العقيدة الطحاوية». ما قاله ابن أيب العز احلنفي يف كتابه 1
 بريوت. –اإلسالمي 

 بريوت. -( ، الناشر: دار الكتاب العريب 75 - 1/73« )بنيروضة احمل». ما قاله ابن القيم رمحه اهلل يف 2
 . ما قاله الشيخ عبد الرمح  ن بن سعدي رمحه اهلل يف أول تفسري سورة النازعات.3
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  سبحانه. املخلوق تدل على عظمة اخلالق العلم بعظمة اهلل تعاىل وقوته وسلطانه ، فإن عظمة :أوال
املالئكة من يقوم حبفظهم وكتابة  هلل تعاىل على عنايته ببين آدم ، حيث وكََّل من هؤالءشكر ا :ثانيا

  .أعماهلم وغري ذلك من مصاحلهم
  .حمبة املالئكة على ما قاموا به من عبادة اهلل تعاىل :ثالثا

                                                                                                                                                  
 ، بتصرف يسري. 92البن عثيمني ، ص « شرح األصول الثالثة»هذا الفصل منقول من  1
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 اإليمان بالكتبالركن الثالث: 
٢تاتعاىلعلىنـزالكتباليتأىنابالكتبوا١تراد،مكتوب()ٔتعٌتوالكتاب،كتابٚتعالكتب

  ٔ.واآلخرة ليصلواهباإىلسعادهتميفالدنيا،وىداية٢تم،رٛتةللخلق رسلو
لنامعهمالكتابنـزرسلنابالبيناتوألقدأرسلناقالتعاىل،اوقدأرسلامعكلرسولكتاب

وا١تيزان
.ٕ

لإليناومانـز﴿قولواآمناباوماأقالتعاىل،لةنـزا١تالكتبميعأوجباتعاىلاإلديانّتكما
وماأويتموسىوعيسىوماأويتالنبيونمنإبراىيموإٝتاعيلوإسحاقويعقوبواألسباطلإىلنـزأ

.ٖحدمنهمو٨تنلومسلمون﴾رهبمالنفرقبُتأ
يفاآليةاإلديانبوا١تقصودب الذيأالكتب علىوجهها نـزىواإلديانهبا قبلعلىاألنبياءلتبو
قال،لةقدأصاهباالتحريفوالتبديلإالالقرآننـزمنا١تعلومأنٚتيعالكتبا١تإالفو،التحريف

.ٗلناالذكروإنالوٟتافظون﴾نـزتعاىل﴿إنا٨تن

 ما يتضمنو اإليمان بالكتببيان  في فصل
:،نذكرىاعلىسبيلاإلٚتالمثنفصلالقولفيها٘أمور خمسةاإليمان بالكتب يتضمن 

.األول:اإلديانبأهناأُنـزلتمنعنداحقاً
                                              

 .ٜٗالبنعثيمُت،ص«شرحثالثةاألصول»انظرٔ
 .ٕ٘سورةاٟتديد:ٕ
.ٖٙٔسورةالبقرة:ٖ
.ٜسورةاٟتجر:ٗ
 ،فقدذكرالشيخأربعةأمور،ومنَّابواحدة.ٜٗالبنعثيمُترٛتوا،ص«شرحثالثةاألصول»يراجع٘
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ا.اإلديانٔتاعلمنااٝتومنهالثاين:
.الثالث:تصديقماصحَّمنأخبارىا

.ممامليُنسخمنهاالرابع:العملبأحكا
.ا٠تامس:اإلديانبأهناتدعوإىلعقيدةواحدةوىيالتوحيد

 تفصيل
آمنالرسولٔتا،كماقالتعاىليفوصفا١تؤمنُتمنعنداحقاًلتنـزأُااإلديانبأهن:األول
ولواآمناباوماق،وقالتعاىلمنربووا١تؤمنونكلآمنباومالئكتووكتبوورسلوإليوأنزل

أنزلإليناوماأنزلإىلإبراىيموإٝتاعيلوإسحاقويعقوبواألسباطوماأويتموسىوعيسىوما
نمنرهبمالنفرقبُتأحدمنهمو٨تنلومسلمونوأويتالنبي

 .ٔ
وإنزالالكتبكانمنطريقالوحي،فقدأوحىابالكتبإىلا١تـلكا١تختصبإنزالالوحيمن

كتابويقرأكلنيبمثجربيلعلىاألنبياءفحفظوىا،قرأىاالسماءإىلاألنبياء،وىوجربيل،مث
 علىالقومالـُمرسلإليهم.

 نبذة عن إنزال القرآن
، معينة مهام ألداء رساًل ا١تالئكة من يصطفي وا ، بشر رسوٌل و٤تمٌَّد ، مَلك رسوٌل جربيل

ألداء رسال الناس من الرسولويصطفي )القرآن( كالمو لنقل فاصطفى ، الرسالة تبليغ مهمة
رسالةاإلسالمرسولوالبشريوىو٤تمدالقرآنالذيحيملكيوىوجربيل،واصطفىلنقلالئالـَمـــ

                                              
 .ٖٙٔسورةالبقرة:ٔ
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الـَمـاَل الرسول فنزل ثالثئ، مدى على أجزاًء إياه ولقنو الـبشري الرسول على بالقرآن كي
داث.وعشرينسنة،ْتسباألح

واختياراتعاىلٞتربيلعليوالسالمدونغَتهمنا١تالئكةللقيامهبذها١تهمةإمناىو١تافيومن
فقال ،وقدوصفوابذلكيفالقرآن، الروحاألمُت*صفاتالقوةواألمانةوغَتمها نزلبو

والروح،نزلبالقرآنأينزلبو،وقولوعلىقلبكلتكونمنا١تنذرين*بلسانعريبمبُت
 .ىوجربيل

لتعلىنـزوالتوراةاليتأُ،صحفإبراىيموموسى،وىيستة،اإلديانٔتاعلمنااٝتومنها:الثاني
موسى لعلىعيسىنـزواإل٧تيلالذيأُ، وتيوداودوالزبورالذيأُ، الذي والقرآن،

.موسىىيالتوراةفتكونٜتسةوبعضالعلماءيقولإنصحف،لعلى٤تمدنـزأ
.بوإٚتاالً ؤمننفتلكالكتبيأتذكراٝتومنملماوأما

والذيينبغيعلىا١تؤمناإلديانبوىواإلديانبالكتباألصليةاليتأنز٢تااعلىأنبياءه،وليس
٧تيلالذيأنزلوا،ونؤمنباإلٔتاٖترفمنها،فنؤمنمثالبالتوراةاليتأنز٢تااعلىموسى

فتلكىيالتوراةوذلكىواإل٧تيل،وليستالكتبا١تنتشرة،علىا١تسيحعيسىابنمرمي
بل بذلك، واإل٧تيلاألصليُتوإنَسـمَّـوىا بيدالذياآلنيفأيدياليهودوالنصارىىيالتوراة

اآلن أناجيلىيالنصارى أربعة رسالة وعشرون وثالثة قِــبَــلأسفاوىي، من كتابتها ٘تت ر
يف رفعوإىلالسماء،وىي بعد كـــتبوىا ،بل واحدة لـحظة با١تسيحومليروه أشخاصمليلتقوا

 ٤تتواىمضموهنا من ا١تئة يف واحد يف وال اآلخر منها واحد يطابق التناقضاال من وبينها ،
 ...واالختالفالشيءالكثَت
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القد العهد أسفار ُأضيفت وأربعوإذا الستة العهدومي أسفار إىل وغَتىا( التوراة من )الـمكونة ن
بستة الربوستانت يؤمن ، وسبعُت ثالثة األسفار ٣تموع صار وعشرين السبعة )اإل٧تيل( اٞتديد

وستُتمنها،واليؤمنونبالبقية،بينمايؤمناألرثودكسوالكاثوليكهباكلها.
اقال رٛتو تيمية ابن اإلسالم يكتبو:شيخ مل بأنو معًتفون فهم بأيديهم الذي اإل٧تيل وأما

،وقد«لوقا»و«مىت»ا١تسيحعليوالسالم،والأمالهعلىمنكتبو،وإمناأملوهبعدرفعا١تسيح
ٔ.ذكرىؤالءأهنمذكروابعضماقالوا١تسيحوبعضأخباره،وأهنممليستوعبواذِكرأقوالووأفعالو

إمنا-وقديسمونكلواحدمنهمإ٧تيال-ا١تقاالتاألربعةاليتيسموهنااإل٧تيلىذهوقالأيضا:
غهاعنا،ـــفعا١تسيح،فلميذكروافيهاأهناكالما،والأنا١تسيحبلَّكتبهاىؤالءبعدأنرُ

فيهاأشياءمنكالما١تسيح،وأشياءمنأفعالوومعجزاتو،وذكرواأهنم ملينقلواكلمابلنقلوا
ٕ.ٝتعوهمنوورأوه

فاٟتاصلأناأمرباإلديانبالكتباألصليةاليتأنز٢تااعلىأنبياءه،وتلكىياليتوصفها
،وقاليفإِنَّاأَنَزلَْناالتـَّْورَاَةفِيَهاُىًدىَوُنورابأهناىدىونور،قالايفالقرآنعنالتوراة

٧تيلالقرآنعناإل التـَّْورَاِة ِمَن يََدْيِو بـَُْتَ لَِّما َمْرمَيَُمَصدِّقًا آثَارِِىمبِعِيَسىاْبِن َعَلٰى َوآتـَيـَْناهَُوقـَفَّيـَْنا
.ُىًدىَوُنوٌرَوُمَصدِّقًالَِّمابـَُْتََيَدْيِوِمَنالتـَّْورَاِةَوُىًدىَوَمْوِعظًَةلِّْلُمتَِّقُتفِيوِاإْل٧ِِتيلَ
تع و١تا ٤تمدا نبيو ا أرسل ، ٖتفظ ومل للضياع األنبياء كتب رضت بالقرآن منوحفِ، ظو

،والذِّكرىوالقرآن.إنا٨تننزلناالذِّكروإنالوٟتافظونالتحريفوالضياعكماقالتعاىل

                                              
 الرياض.–دارالفضيلة،الناشر:(ٜٔٗ/ٔ)«١تنبدلدينا١تسيحاٞتوابالصحيح»باختصاريسَتمنٔ
 (.ٗٔ/ٕ)«١تنبدلدينا١تسيحاٞتوابالصحيح»ٕ
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 غوــــبلَّ مث ،٤تمد النيب إىل جربيل الـَمـلَـكبلَّغو مث ، حقيقة بو ا تكلم ، ا كالم القرآنو
، والقراطيس األوراق يف ُحفظ مث ، الصدور يف ُحفظ مث ، ألصحابو حمدـم النيب ُجـِمعمث

يفكتابواحديفعهدعثمانبنعفانرضياعنو،مثُنِسختالنسخعلىتلكالقرآن
 .إنا٨تننزلناالذِّكروإنالوٟتافظونالنسخةإىليومناىذا،وصدقا

صحَّ:الثالث ما أخبارىاتصديق من القرآن، كأخبار ُٖترف، أو تُبدل مل اليت منواألخبار
.الكتبالسابقة

مليُبأحكامالعمل:الرابع نسخمنهاما ويهديكم يريداليبُتلكمعمالبقولاتعاىل،
عليكمسنن الذين من قبلكم ويتوب

ٔ تعاىل وقولو ،ىدى الذين أولئك فبهداىم ا
اقتده

.ٕ
فائدة

فإن بوٚتيعالكتبالسابقةعلىومهيمنٌالقرآنحاكمٌوللعلم؛ فهيمنسوخة علىوجو،
قالتعاىل،كماتقدممنالشرائعوالسنةويستثٌتمنذلكالعقائدوماأقرهالقرآن،اإلٚتال

لِّ َوأَنـزلَْنا﴿ ُمَصدِّقًا َيَدْيوِِإلَْيَكاْلِكَتاَببِاٟتَْقِّ حاكًماأي،ِٖمَناْلِكَتاِبَوُمَهْيِمًناَعلَْيِو﴾ َمابَـُْتَ
.عليو

قالابنتيميةرٛتوا:

                                              
.ٕٙسورةالنساء:ٔ
.ٜٓسورةاألنعام:ٕ
.ٛٗ:ا١تائدة سورةٖ
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فالسلفكلهممتفقونعلىأنالقرآنىوا١تهيمنا١تؤَ٘تَنالشاىدعلىمابُتيديومنالكتب،
)ا١تهيمن(،ويسمىاٟتاكمومعلومأنا١تهيمنعلىالشيءأعلىمنومرتبة،ومنأٝتاءا

؛ اللغة يف ا١تهيمن وغَتمها: واٞتوىري ا١تربد قال ، )ا١تهيمن( ؛ بأمورىم القائم الناس، على
ا١تؤ٘تن.

وقالا٠تليل:الرقيباٟتافظ.
وقالا٠تطايب:ا١تهيمن؛الشهيد.

قال:وقالبعضأىلاللغة:ا٢تيمنة؛القيامعلىالشيءوالرعايةلو...
ذاالقرآن؛فإنوقررمايفالكتبا١تتقدمةمنا٠تربعناوعناليوماآلخر،وزادذلكوىك

بياناوتفصيال،وبـَيَّـناألدلةوالرباىُتعلىذلك،وقَـــرَّرنبوةاألنبياءكلهم،ورسالةا١ترسلُت،
لكتبوالرسلبأنواعاٟتججوقرَّرالشرائَعالكليةاليتبُعثتهباالرسلكلهم،وجادلا١تكذبُتبا

والرباىُت،وبَـيَّـنعقوباتا٢تمونصرهألىلالكتبا١تتبعُت٢تا،وبَـيَّـنماُحرِّفمنهاوبُدِّل،
أمراببيانو،وكلما ٦تا كتموه ما وبـَيَّـنأيضا ، الكتاِبيفالكتبا١تتقدمة أىُل فَعلو وما

ناىجاليتنـزلهباالقرآن،فصارتلوا٢تيمنةعلىمابُتجاءتبوالنبواتبأحسنالشرائعوا١ت
يديومنالكتبمنوجوهمتعددة،فهوشاىدبصدقهاوشاىدبكذبماُحرِّفمنها،وىو

حاكمبإقرارماأقرها،ونسخمانسخوا،فهوشاىديفا٠تربيات،حاكميفاألمريات.
يت واَٟتَكم؛ وُمـحَكم،وإبطالماوكذلكمعٌتالشهادة امنِصْدٍق أثبتو ضمنإثباتما

أبطلومنَكِذٍبومنسوخ،وليساإل٧تيلمعالتوراةوالالزبورهبذها١تثابة،بلىيمتبعةلشريعة
التوراةإاليسَتاًنسخواباإل٧تيل،ٓتالفالقرآن.

ٔتثلو،ففيودعوةالرسول،وىوآيةالرسولمثإنوُمعجٌزيفنفِسِو،اليَقِدُرا٠تالئقأنيأتوا
وبرىانوعلىصدقوونبوتو،وفيوماجاءبوالرسول،وىونفسوبرىانعلىماجاءبو.
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وفيوأيضامنضرِباألمثاِلوبياِناآلياِتعلىتفضيلماجاءبوالرسولمالوُٚتعإليوعلوم
 يف ما بعض إال عندىم ما يكن مل العلماء األولونٚتيع بو تكلَّم ما تأمل ومن ، القرآن

واآلِخرونيفأصولالدينوالعلوماإللـٰهيةوأمورا١تعادوالنبواتواألخالقوالسياساتوالعبادات
وسائرمافيوكمالالنفوسوصالحهاوسعادهتاو٧تاهتا؛ملجيدعنداألولُتواآلخرينمنأىل

إالبعضماجاءبوالقرآن،و٢تذاملتـَحَتج-َتىمكا١تتفلسفةوغ-النبواتومنأىلالرأي
األمةمعرسو٢تاوكتاهباإىلنيبآخروكتابآخرفضالعنأنٖتتاجإىلشيءاليستقلبنفسو

الذينالٔغَته أومنعلمأربابالنظروالقياس، ،سواءكانمنِعلمادَّثُتوا١تلهمُت،
ٕالسماء.انتهىباختصار.يعتصمونمعذلكبكتابمنـزلمن

أيضا:وأماالقرآنفإنوُمسَتقلٌّبنفسو،مليُـْحوِْجأصحابوإىلكتاٍبآخر،بلابنتيميةوقال
اشتملعلىٚتيعمايفالكتبمنااسن،وعلىزياداتكثَتةالتوجديفالكتب،فلهذا

يقررم عليو، بُتيديومنالكتابومهيمنا ١تا ُحرِّفكانمصدقا مناٟتقويُبطلما فيها ا
،ويُبطلالدينا١تبدلٖمنها،وينسخمانسخوا،فيقررالديناٟتق،وىوٚتهورمافيها

،والقليل حكمٗالذيمليكنفيها
ُ
إىلا١ت بالنسبة فإنا١تنسوخقليلجدا ، الذينسخفيها

 ٘ا١تقرر.انتهى.

                                              
 ىكذايفا١تطبوع،وأظنوخطأمطبعي،وصوابو:أوبغَته.ٔ
 (.٘ٗ-ٖٗ/ٚٔ«)٣تموعالفتاوى»ٕ
أي:ىوغالبمافيها.ٖ
قليل.أيوينسخالٗ
 (.٘ٛٔ-ٗٛٔ/ٜٔ«)٣تموعالفتاوى»٘
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كلو،واليتطرقإليوالتبديلوالتحريف؛صارمهيمنًاقلت:و١تاكانالقرآناليصَتمنسوخا
علىالكتبالسابقة.

فهوأمُتوشاىدوحاكمعلىكلوقالابنكثَترٛتوايفمعٌتوصفالقرآنبالــمهيمن:
أمشلهاوأعظمهاوكتابقبلو،جعلاىذاالكتابالعظيمالذيأنزلوآخرالكتبوخا٘تها،

فلهذاجعلو،ٚتعفيو٤تاسنماقبلو،وزادهمنالكماالتماليسيفغَتهحيث،هاوأحكمُ
إنا٨تنلتعاىلْتفظوبنفسوالكردية،فقالتعاىلوتكفَّ،شاىداوأميناوحاكماعليهاكلها

ٔ.نزلناالذكروإنالوٟتافظون
دةوىيالتوحيدبأنواعوتدعوإىلعقيدةواحإلديانبأهناا :مما يتضمنو اإليمان بالكتب الخامس

.،توحيدالربوبيةوتوحيداأللوىيةوتوحيداألٝتاءوالصفاتالثالثة
الشرع األحكام التفصيــــوأما ـــية تـ فقد جهةـــلية من وٗتتلف العموم جهة من الكتب فيها تفق

ل واختياره ا حكمة تقتضيو ما ْتسب ، ـالتفصيل ٢تم ُوِضعت الذين عباده يناسب تلكما
قالتعاىل كان٢تما٠تَتةالشريعة،كما يشاءوخيتارما وربكخيلقما ِلُكل قالتعاىلو،

 .َوِمنـَْهاًجاِشْرَعةًِمْنُكمَْجَعْلَنا

ثابتيفٚتيعالشرائع،ولكنكيفيةالصالةوالصومٗتتلفمن-مثال–فاألمربالصالةوالصوم
.شريعةألخرى

،يفحُتأنوأحلهاألمة٤تمد،فإناقد-كمثالآخر–األطعمةالطيباتمنكذلكو
كان بعدما إسرائيل بٍت على الطيبات بعض وتعالـــحرَّم سبحانو منو حكمة ، ٢تم حالال ىـت

                                              
 .ٛٗ،سورةا١تائدة،اآلية«نفسَتالقرآنالعظيم»انظرٔ
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فبظلممنالذينىادواحرمناعليهمطيباتأحلت٢تموبصدىمعنسبيل،قالتعاىلواختيارا
.اكثَتا
االتفاقواالختالفيفوإىلى أشارالنيبالشرائعذا عَــــلِإخوةٌاألنبياءوبقولو: أمهاهتمالَّت،

ٔواحد.شىتودينهم
كلمة)عالَّت(ٚتع)َعلَّة(،وىيالـضَّرَّة،وىيا١ترأةيكونلزوجهاامرأة:(َعالَّتــــلِإخوةٌفقولو)

النيب فاألمهاتنبياءباألبناءمنأبواحدوأمهاتشىت،ألاأخرى،ويفىذااٟتديثشبَّــَو
أصلالدينوىوعبادةاوحده،والدليلعلى،واألبىووفيهاحيصلاالختالفىنالشرائع

ولقد،وقالإالأنافاعبدونإلـٰووماأرسلنامنرسولإالنوحيإليوأنوالىذاقولاتعاىل
واسألمنأرسلنا،وقالالنبيو٤تمداعبدوااواجتنبواالطاغوتبعثنايفكلأمةرسوالأنا

.آ٢تةيُعبدوننٰـالرٛتمنقبلكمنرسلناأجعلنامندون
ناتفاقالكتبالسماويةواختالفها.مزيدتفصيل١تواطإنشاءاوسيأيتقريبا

 في بيان أعظم الكتب فصل
اكثَتامايقرنو،جييءذكـــــرىايفالقرآنكثَتاماو،إل٧تيلواالقرآنوالتوراةىيوأعظمالكتب

بُتنبوة٤تمديفالقرآن موسى ونبوة ، وشريعتيهما أفضل،وبُتكتابيهما ألنكتابيهما
 ٕوأتباعهماأكثرا١تؤمنُت.،ونبوتيهماأعلىالنبوات،وشريعتيهماأكملالشرائع،الكتب

                                              
(عنأيبىريرةرضياعنو.ٖٕ٘ٙ(ومسلم)ٖٖٗٗرواهالبخاري)ٔ
 مقدمةتفسَتسورةاإلسراء.يفقالوالشيخعبدالرٛتـٰنبنسعديرٛتوايفتفسَتهٕ



 نبذة في العقيدة اإلسالمية
 

  
40 

 
  

جعلوامهيمناعلىكلالكتبالسماويةقبلوو٢تذاالقرآنبالشك،ةىوالثالثالكتبوأعظم
القرآن إعجاز وجوه ذكر وسيأيت ، الكتب من غَته يف ليس ما مناإلعجاز وفيو ، تقدم كما

.الكرمييفخا٘تةمبحثاإلديانبالرسللكونومنمعجزاتالنيب٤تمد

 على اإلنجيلالتوراة  فائدة في ميزة
لابنكثَترٛتوايفخا٘تةتفسَتسورةاألحقافما٤تصَُّلُوأناإل٧تيلفيومواعظوترقيقاتقا

متمملشريعةالتوراة،فالعمدةىوالتوراة،فلهذاـوقليلمنالتحليلوالتحرمي،وىويفاٟتقيقةكال
يسى،ألنالتوراةاليتوملتقلإنوأنزلمنبعدعموسىقالتاٞتنعنالقرآنإنوأُنزِلمنبعد

.أنزِلتعلىموسىىياألصل
 واإل٧تيلمتمملو.،فاٟتاصلأنالعمدةيفشريعةبٍتإسرائيلىوالتوراة

 اختالفهامواطن في بيان مواطن اتفاق الكتب السماوية و  فصل
:فستةفأمامواطناالتفاق،الكتبالسماويةقاطبةمتفقةعلىأمورو٥تتلفةيفأمور

اىلشيءواحدوىوعبادةاوحدهوتركعبادةمنسواه،سواءتدعالكتبٚتيعأن :ولاأل
أوغَتىا.اأوأحجارأوأنبياءًاأوأشخاصاأصنامكانوا

ه.وىوعبادةاوحدهبذااالعتبار،فديناألنبياءواحد
الثاني تتفقالكتبالسماويةعلىوجوب: اإلديانبأصولالعقيدة اإلديانباومالئكتووىي،

.وكتبوورسلوواليوماآلخروبالقدرخَتهوشره
الثالث ،وقدتشًتكبعض: تعاىلبعباداتمعينة ِ تتفقالكتبالسماويةعلىوجوبالـــتَّعبُد

األمميفعباداتمعينةكالصالةوالزكاةوالصومواٟتج،ولكنتلكالعباداتٗتتلفعنبعضها
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ئهاْتسبالناسالذينبُِعثإليهمذلكالنيب،فبٍتإسرائيلمثالأمرىمالنيبموسىيفكيفيةأدا
أمرالناسا٤تمدمث١تاأرسلانبيوبالصالةأيضا،أمرىمعيسىمث١تابعثانبيوبالصالة،

،٤تمدموسىإىلشريعةعيسىإىلشريعةتلفمنشريعةخيبالصالة،لكنكيفيةالصالةوتوقيتها
تشًتكيفكوهناعبادةوحده،ينبغيأنتؤدىعلى٨توما،بينوذلكالنيبولكنهايفالنهاية

ألتباعو.
ونفسالشيءيقالبالنسبةلعبادةالصوموغَتىامنالعبادات.

اشًتاكبعضاألممقالتعاىل إليهمفعلا٠تَتاتوإقامالصالةمبينا والزكاة﴿وأوحينا يفالصالة
﴿ياأيهاالذينآمنواكتبعليكمالصياموقالتعاىليفالصوم،ٔوإيتاءالزكاةوكانوالناعابدين﴾

كتبعلىالذينمنقبلكملعلكمتتقون وأذنيفاٟتج﴿سورةيفإلبراىيمكماوقال،ٕ﴾كما
.ٖ﴾الناسباٟتجيأتوكرجاال

لنامعهمنـزىل﴿لقدأرسلنارسلنابالبيناتوأقالتعا،سطِوالقِاتفاقهاعلىاألمربالعدلِ:الرابع
.ٗالكتابوا١تيزانليقومالناسبالقسط﴾

،،ومنأمثلةذلكالعدلمذكوريفشريعةموسىوإبراىيمبواألمر أاليؤاخذأحدبذنبغَته
أمملينبأٔتايفصحفموسى*وإبراىيمالذيوّّف*أالتزروازرةوزرأخرىقالتعاىل

٘. 

                                              
.ٖٚياء:سورةاألنبٔ
.ٖٛٔسورةالبقرة:ٕ
.ٕٚسورةاٟتج:ٖ
.ٕ٘سورةاٟتديد:ٗ
.ٖٛ-ٖٙسورةالنجم:٘
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األمر:خامسال على اتفاقها ا٠تمس الضروريات ْتفظ والعرض، وا١تال والعقل الدين وىي
.والنفس

ربالوالدينوصلةبفتأمرمثال،ٔتحاسناألخالقوالنهيعنقبيحهااتفاقهاعلىاألمر:السادس
اتنهىكماأهن،ذلكو٨تووالقولاٟتسنفوالعطفعلىالفقراءوا١تساكُتاألرحاموإكرامالضي

والكذبوالسَّوعقوقالوالدينالظلموالعدوانكالقبائح،عن رقةوغَتوانتهاكاألعراضوالغيبة
.ذلك

منحكمةاتعاىلاالختالفوىذا،في أمرينأما مواطن االختالف بين الشرائع السماوية فو 
ٔمشرعةومنهاجا﴾قالتعاىل﴿لكلجعلنامنك،هاطبيعتمايناسبمنالشرائعأمةليكونلكل

،وموِطنااالختالفمها:
،ولكنهايفشريعةعيسىكانتمفروضةالصالةف،ا١تشًتكةبُتالشرائعكيفيةالعبادات:األول

،صورىابعضيفمعهاورٔتاتتفق،عنالصالةا١تفروضةيفشريعة٤تمدٗتتلفيفكيفيتها
أديانناعلىنضعرسحورنا،ولإفطارنا،ونؤخِّعجِّناأننُرْمِأُمعاشراألنبياءإنا:كماقالالنيب

ٕ.يفالصالةمشائلنا
فقد،تلفكيفيتوعنالصوميفشريعة٤تمدٗت؛وكذلكالصوما١تفروضيفشريعةمنقبلنا

أيوقتمنالليل،يفاإلنسانمننوموإذانامكاناإلمساكيفشريعةمنقبلنايبدأإذااستيقظ
اإلمساكإىلمغربالليلةالقابلة،مثجعلاابتداءوديتدذلكاإلمساك،أوآخرهووسطلوأوأو

                                              
 .ٛٗسورةا١تائدة:ٔ
(.ٖ٘ٚ/ٗ«)الصحيحة»(عنابنعباسرضياعنهما،وأشارإىلثبوتواأللباينيفٖٕٛ/ٗرواهالبيهقي)ٕ
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وتيسَتهوىذامنحكمةاتعاىلبدوناعتبارللنومقبلو،،الفجرطلوععنديفشريعة٤تمد
.علىىذهاألمة

ألمةلاطعاحِـفقديُ،األحكامتشريعبعضختالفيفالا :الثاني ما موعلىآخرينحرِّـويُ،
 وجل عز ا يعلمها ٟتكمة ، نعلمها ال وقد نعلمها قد حرمكما، مناأنواعيهودعلىالا

 األطعمة عليهم، حرمنا والغنم البقر ومن ظفر ذي كل حرمنا ىادوا الذين ﴿وعلى تعاىل قال
بعظم اختلط ما أو اٟتوايا أو ظهورمها ٛتلت ما إال وإناشحومهما ببغيهم جزيناىم ذلك

 .ٔلصادقون﴾
ومصدقا١تابُتيديمنلقومو﴿عيسى،فقدقالُأِحلَّتتلكاألطعمةمثيفشريعةعيسى

 .ٕالتوراةوألحللكمبعضالذيحرمعليكم﴾
ا٠تبائثكافة.متِرَّتالطيباتكافةوحَحلَّفأَ،مثجاءتشريعة٤تمد

 اختالفهامواطن تب السماوية و فصل في بيان مواطن اتفاق الك
:فستةالكتبالسماويةقاطبةمتفقةعلىأمورو٥تتلفةيفأمور،فأمامواطناالتفاق

اىلشيءواحدوىوعبادةاوحدهوتركعبادةمنسواه،سواءتدعالكتبٚتيعأناألول: 
أوغَتىا.اأوأحجارأوأنبياًءاأوأشخاصاأصنامكانوا

ه.وىوعبادةاوحدهبذااالعتبار،اءواحدفديناألنبي

                                              
 .ٙٗٔسورةالنساء:ٔ
 .ٓ٘سورةآلعمران:ٕ
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الثاني تتفقالكتبالسماويةعلىوجوباإلديانبأصولالعقيدة،وىياإلديانباومالئكتو:
وكتبوورسلوواليوماآلخروبالقدرخَتهوشره.

الثالث ،وق: تعاىلبعباداتمعينة ِ دتشًتكبعضتتفقالكتبالسماويةعلىوجوبالـــتَّعبُد
األمميفعباداتمعينةكالصالةوالزكاةوالصومواٟتج،ولكنتلكالعباداتٗتتلفعنبعضها
يفكيفيةأدائهاْتسبالناسالذينبُِعثإليهمذلكالنيب،فبٍتإسرائيلمثالأمرىمالنيبموسى

أمرالناسا٤تمدسلانبيومث١تاأربالصالةأيضا،أمرىمعيسىمث١تابعثانبيوبالصالة،
،موسىإىلشريعةعيسىإىلشريعة٤تمدتلفمنشريعةخيبالصالة،لكنكيفيةالصالةوتوقيتها

تشًتكيفكوهناعبادةوحده،ينبغيأنتؤدىعلى٨توما،بينوذلكالنيبولكنهايفالنهاية
ألتباعو.

غَتىامنالعبادات.ونفسالشيءيقالبالنسبةلعبادةالصومو
إليهمفعلا٠تَتاتوإقامالصالة والزكاة﴿وأوحينا اشًتاكبعضاألمميفالصالة قالتعاىلمبينا

،وقالتعاىليفالصوم﴿ياأيهاالذينآمنواكتبعليكمالصيامٔوإيتاءالزكاةوكانوالناعابدين﴾
كتبعلىالذينمنقبلكملعلكمتتقون﴾ اىيمكمايفسورةاٟتج﴿وأذنيف،وقالإلبرٕكما

.ٖالناسباٟتجيأتوكرجاال﴾

                                              
.ٖٚسورةاألنبياء:ٔ
.ٖٛٔسورةالبقرة:ٕ
.ٕٚسورةاٟتج:ٖ
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:اتفاقهاعلىاألمربالعدِلوالِقسِط،قالتعاىل﴿لقدأرسلنارسلنابالبيناتوأنـزلنامعهمالرابع
.ٔالكتابوا١تيزانليقومالناسبالقسط﴾

،واألمربالعدلمذكوريفشريعةموسىوإبراىيم،ومنأمثلةذلكأالي ؤاخذأحدبذنبغَته
أمملينبأٔتايفصحفموسى*وإبراىيمالذيوّّف*أالتزروازرةوزرأخرىقالتعاىل

ٕ. 
والعرضالخامس: وا١تال والعقل الدين وىي ، ا٠تمس الضروريات ْتفظ األمر على اتفاقها

والنفس.
فتأمرمثالبربالوالدينوصلة:اتفاقهاعلىاألمرٔتحاسناألخالقوالنهيعنقبيحها،السادس

ذلك،كماأهناتنهىو٨تواألرحاموإكرامالضيفوالعطفعلىالفقراءوا١تساكُتوالقولاٟتسن
وغَت والسَّرقة والكذب والغيبة األعراض وانتهاك الوالدين وعقوق والعدوان كالظلم ، القبائح عن

ذلك.

منحكمةاتعاىلوىذااالختالف،أمرين وأما مواطن االختالف بين الشرائع السماوية ففي
ٖمايناسبطبيعتها،قالتعاىل﴿لكلجعلنامنكمشرعةومنهاجا﴾منالشرائعليكونلكلأمة

،وموِطنااالختالفمها:
:كيفيةالعباداتا١تشًتكةبُتالشرائع،فالصالةكانتمفروضةيفشريعةعيسى،ولكنهااألول

يفبعضصورىا،معها،ورٔتاتتفقعنالصالةا١تفروضةيفشريعة٤تمدٗتتلفيفكيفيتها

                                              
.ٕ٘سورةاٟتديد:ٔ
.ٖٛ-ٖٙسورةالنجم:ٕ
 .ٛٗسورةا١تائدة:ٖ
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:إنامعاشراألنبياءأُِمْرناأننُعجِّلإفطارنا،ونؤخِّرسحورنا،ونضعأديانناعلىكماقالالنيب
ٔمشائلنايفالصالة.

،فقديعة٤تمدوكذلكالصوما١تفروضيفشريعةمنقبلنا؛ٗتتلفكيفيتوعنالصوميفشر
كاناإلمساكيفشريعةمنقبلنايبدأإذااستيقظاإلنسانمننوموإذاناميفأيوقتمنالليل،
أولوأووسطوأوآخره،وديتدذلكاإلمساكإىلمغربالليلةالقابلة،مثجعلاابتداءاإلمساك

و،وىذامنحكمةاتعاىلوتيسَتهعندطلوعالفجر،بدوناعتبارللنومقبليفشريعة٤تمد
علىىذهاألمة.

ويُـحرِّموعلىآخرينالثاني:  ، ألمة فقديُـِحلاطعاما االختالفيفتشريعبعضاألحكام،
من علىاليهودأنواعا حرما كما ، نعلمها ال وقد نعلمها قد ، وجل عز ا يعلمها ٟتكمة

ال ﴿وعلى تعاىل قال ، عليهماألطعمة حرمنا والغنم البقر ومن ظفر ذي كل حرمنا ىادوا ذين
وإنا ببغيهم جزيناىم ذلك بعظم اختلط ما أو اٟتوايا أو ظهورمها ٛتلت ما إال شحومهما

 .ٕلصادقون﴾
لقومو﴿ومصدقا١تابُتيديمنعيسىُأِحلَّتتلكاألطعمة،فقدقالمثيفشريعةعيسى

 .ٖحرمعليكم﴾التوراةوألحللكمبعضالذي
،فَأحلَّتالطيباتكافةوَحرَّمِتا٠تبائثكافة.مثجاءتشريعة٤تمد

 ٔالحكمة من إنزال القرآن
                                              

(.ٖ٘ٚ/ٗ«)الصحيحة»(عنابنعباسرضياعنهما،وأشارإىلثبوتواأللباينيفٖٕٛ/ٗرواهالبيهقي)ٔ
 .ٙٗٔسورةالنساء:ٕ
 .ٓ٘عمران:سورةآلٖ
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الكربىمنإنزالالقرآنيفقولوجلوعال العزيزاٟتكمة يفكتابو تعاىل كتابأنزلناهبيَّـنا
بإذنرهبمإىلصرا طالعزيزاٟتميدإليكلتخرجالناسمنالظلماتإىلالنور

،وقدبيَّـنا ٕ
ذلكاإلخراجوىي:اٟتكمةمنتعاىليفآياتأخرى

:تدبُّرآياتووتذكُّرأولوااأللبابومنثَـمَّحصولالتقوى،ودليلذلكقولووالثالثةوالثانيةاألولى
إليكمباركتعاىل وليتذكر أولوا األلبابليدبروا آياتوكتابأنزلناه

وكذلكالتعاىل،وقٖ
أوحيدث٢تمذكرالعلهم يتقونأنزلناهقرآناعربياوصرَّفنافيومنالوعيد

ٗ.  
الرابعة تعاىل قال ، عنو أعرض ١تن بالعقاب واإلنذار للمتقُت بالثواب الِبشارة :يسرناه فإمنا

اوتنذربوا١تتقُتلتبشربلسانك بوقومالُـــدَّ
.٘

الخامسة األحكام تبيُت تعاىل: قال للناس، الشرعية الذكر إليك لتبين للناس ما نُــزِّل وأنزلنا
يتفكرونإليهم ولعلهم

ٙ تعاىل وقال ، إال الكتاب عليك أنزلنا اختلفوالتبينوما الذي ٢تم
فيو

.ٚ

                                                                                                                             
كتابأنزلناهإليكمباركليدبرواآياتووليتذكرأولوا،تفسَتسورةص،قولوتعاىل«أضواءالبيان»استفدتىذاالفصلمنٔ

 .األلباب
 .ٔسورةإبراىيم:ٕ
 .ٜٕسورةص:ٖ
 .ٖٖٔسورةطـٰو:ٗ
 .ٜٚسورةمرمي:٘
 .ٗٗسورةالنحل:ٙ
 .ٙٗسورةالنحل:ٚ
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قالتعاىلالسادسة تثبيتا١تؤمنُتعلىاإلديانوا٢تدى، :قلنزلوروحالقدسمنربكباٟتق
وىدىوبشرىللمسلمُتالذين آمنواليثبت

.ٔ
لتحكم إناأنزلناإليكالكتابباٟتق،قالتعاىل-أيبالقرآن–:الـُحكمبُتالناسبوالسابعة

 ،أي:ٔتاعلَّمكيفىذاالقرآنمنالعلوم.ٕ ٔتاأراكابين الناس

 ز القرآن العظيم عن غيره من الكتب السماويةـــمي  ــت  
زالقرآنٓتصائصعدةعنغَتهمنالكتبالسماوية،نذكرمنهاثالثخصائص:ـــــميَّـت

وكما،ٖلكلشيء،كماقالتعاىل﴿ونزلناعليكالكتابتبيانالكلشيء﴾اأنفيوتبيان .ٔ
 يفالكتابمنشيءقالتعاىل فرطنا ما

4 رٛتواذلك٘بُتجاللالدينالسيوطيوقد،
فقالماملخصو:،ٙ«اإلكليليفاستنباطالتنزيل»كتابومقدمةالتبيانيف

أماأنواعالعلومفليسمنهابابوالمسألةىيأصلإالويف .اشتملكتاباعلىكلشيء قد
.القرآنمايدلعليها

                                              
 .ٕٓٔةالنحل:سورٔ
 .٘ٓٔسورةالنساء:ٕ
.ٜٛسورةالنحل:ٖ
 .ٖٛ:األنعامسورة4
منهـايفمصـنف،ٓٓٙلـو٨تـوبرزيفٚتيعالفنون،ىوعبدالرٛتـٰنبنأيببكرا٠تضَتيالسيوطي،إمامحافظمؤرخأديب،٘

ـــة»،ولــويفعلــوماٟتــديث«نثــوريفالتفســَتبا١تــأثورالــدرا١ت»،ولــويفالتفســَت«اإلتقــانيفعلــومالقــرآن»يفعلــومالقــرآن ألفي
«البـدرالطـالع»انظـرترٚتتـويف.ٜٔٔتـويفعـام«.اٞتـامعالصـغَت»و«اٞتـامعالكبـَت»،ولويفاٟتـديث«السيوطييفاٟتديث

للزركلي.«عالماأل»للشوكاين،و
.مربنعليالعرايبىومنمنشوراتداراألندلسا٠تضراءّتدة،بتحقيق:د.عاٙ
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ا١تخلوقات عجائب علم واألرض،وفيو السماوات األعلى،وملكوت األفق يف ٖتت،وما وما
ا٠ت،الثرى وا١تالئكة،لقوبدء الرسل مشاىَت كقصة،وأٝتاء السالفة; األمم أخبار مع آدم وعيون

اٞتنة من إخراجو يف وقوم ،شعيب وقوم ،لوط وقوم،وٙتود عاد وقصة،نوح قوم وإغراق،إبليس
ومسَته،بطيـــوالقِوقتلِ،يفوالدتوويفإلقائويفاليم موسىوقصة،سوأصحابالرَّ ،وإلياس ،يونس

ابنة،مدينإىل ،شعيب وتزوجو وكالم ا تعاىل الطورلو إىل،ّتانب ،فرعون وبعثو منوخروجو
العجل،فرعونوإغراقعدوهالبحر الذينخرجهبموأخذهتمالصعقةقصةو،وقصة وقصة،القوم

البقرةالقِ وذبح قتال،تال يف ا٠تضر،اٞتبارين وقصتو مع ،وقصتو
ملكة سليمان وقصة،قتلوو جالوت مع وداود طالوت وقصة مع القوم،وفتنتو سبإ وخربه وقصة

أحياىم مث ا فأماهتم الطاعون من فرارا خرجوا قومو إبراىيم وقصة،الذين ٣تادلتو ،يف
أمو إٝتاعيل ووضعو،النمروذ ومناظرتو البيت،ٔتكةمع الذَّ،وبنائو ،إٝتاعيلبيحوقصة

ورفعِو عيسى ووالدهتا مرمي وقصة،يوسف وقصة وذيوأيوب ،حيِت وابنو زكريا وقصة،وإرسالو
القرنُت وقصة،فلالكِ السَّ ذي وبنائو ومغرهبا الشمس مطلع إىل أصحاب وقصة،دومسَته

ــبُ وقصة،والرقيم الكهف اٞتنة،تنصرـــــخــــ ألحدمها اللذين الرجلُت اٞتنة،وقصة أصحاب وقصة
 أقسموا الذين حديقتهم ٙتار ا١تساكُتليقطُعنَّ من غَتىم منها َيْطَعم فال الصباح، يف مبكِّرين

 .أصحابالفيل وقصة،آلفرعون نوقصةمؤمِ،و٨توىم

 النيب شأن من وفيو -٤تمد وسلم عليو ا وبِ1بو إبراىيم دعوة-صلى عيسى شارة،
.1وىجرتووعثِــــوبَ ،2بنبوتو

                                              
1

أنيبعثيفاألمةنبيا،فكانىو٤تمدصلىاعليووسلم.-عليوالسالم–إبراىيمالنيبدعاءأي 
2

٤تمدصلىاعليووسلم.يوجديفالتوراةواألناجيلا١تنتشرةبُتاليهودوالنصارىبشاراتكثَتةبنبوة 



 نبذة في العقيدة اإلسالمية
 

  
50 

 
  

سورة»يف ا٠تندقغزوةو،«سورةآلعمران»يفدــحُوأُ ،«سورةاألنفال»يف بدر :غزوةومنغزواتو
 والنضَت ،«األحزاب اٟتشر»يف  واٟتديبية ،«سورة الفتح»يف » يف وتبوك ،«سورة ،«براءةسورة

 يف الوداع »وحجة جحش ونكاحو،«ا١تائدةسورة بنت وتظاىُ زينب عليو، أزواجو وقصة،ر
.إياه اليهود حروسِ،وانشقاقالقمر،وقصةاإلسراء،اإلفك

موتو إىل اإلنسان خلق بدء يُ،وفيو وما الروح وقبض ا١توت إىلــــوكيفية صعودىا بعد هبا فعل
لل،السماء الباب وفتح روح وإلقاء مؤمنة فيو،الكافرةالروح والسؤال القرب ومقر،وعذاب

:وىي،وأشراطالساعةالكربىالعشرة ،ألرواحا
وطلوعالشمس،ورفعالقرآن،والدخان،والدابة،ويأجوجومأجوج ،وخروجالدجال،عيسى نزول

 .فهبا،وإغالقبابالتوبة،وا٠تسمنمغر

وشدة،وأىوالا١توقف،واٟتشروالنشر،والقيام،عقوالصَّ،والفزع،وأحوالالبعثمننفخةالصور
وشهادة،و٧تاةآخرينمنو،واٟتسابلقوم،واٟتوض،وا١تيزان،والصراط،وظلالعرش،الشمسحر

ومافيهامن،واٞتنةوأبواهبا،والشفاعة،تبباألديانوالشمائلوخلفالظهوروإيتاءالكُ،األعضاء
.ورؤيتوتعاىليواأللوانوالدرجاتلِــــحُـاألشجاروالثمارواألهناروال

مناألوديةوالنارو فيها لو،والزقومواٟتميم،وألوانالعذاب،وأنواعالعقاب،ما إىلغَتذلك٦تا
 .طجاءيف٣تلداتسِبُ

.2ٚتلةً-صلىاعليووسلم-ويفالقرآنٚتيعأٝتائوتعاىلاٟتسٌت،وفيومنأٝتاءالنيب

                                                                                                                             
1

.و١تاضيَّقعليوقومووحالوادونوودوننشراإلسالميفمكةىجرتومنمكةإىلا١تدينةفرارابدينأي 
2

أي٣تموعةمناألٝتاء،كأٛتدوالسراجا١تنَتو٨توذلك. 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15953
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=15953
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 .وفيوشعباإلديانالبضعوالسبعون
 .ائةوٜتسعشرةوفيوشرائعاإلسالمالثالٙت

 .الصغائرالذنوبالكبائروكثَتمنالذنوبأنواعذكروفيو

.صلىاعليووسلم-عنالنيبوفيوتصديقكلحديثورد

.ىذهٚتلةالقوليفذلك
 السيوطيرٛتوايفمقدمةكتابو اإلكليليفاستنباط»انتهىباختصاريسَتوتصرفمنكالم

.«التنزيل

*** 

كانتللناس كافةكتابىدايةائصالقرآنأنوومنخص .ٕ فإهنا ،ٓتالفالكتباألخرى،
ا١تصاحلاليتحيتاجهايفالقرآنذكرُجاءتصلحلناسدونآخرين،حكمةمنوجلوعال،كما

يفىذارٛتواالبشروتدورعليهاالشرائع،وفيوحلولا١تشاكلالعا١تية،انظرماقالوالشنقيطي
القرآنيهديلليتىيأقومقولوتعاىلبيفتفسَتالبا إنىذا

فقدتكلمعليويف٨تومن،1
 ٜتسوٜتسُتصفحة.

*** 

علىمرالدىورو٤تفوظمنالتغيَتوالتبديلوالتحريفومنأعظمخصائصالقرآنالعظيمأن .ٖ
 العامل هناية إىل والعصور تعاىل قال كما ْتفظو ا تعهَّد فقد ، لَُوْــحـنَإِنَّا َوإِنَّا الذّْكَر نـزلَْنا ُن

                                              
1

.ٜسورةاإلسراء: 
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َٟتَاِفُظون
أي:إنانزلالذِّكـــروىوالقرآن،مثَحــــِفظو،وطريقةحفظوعلىمدىالعصور،1

ا١تاضيةكانتكالتايل:

علىالنيب٤تمد)صلىاعليووسلم(عنطريقالـَمـلَـكجربيل؛حفظوالنيبٌّالقرآنإنزالبعد
قرأهعلىأصحابوفحفظوهيفصدورىموكتبوهعلىاأللواح،وكانعددأصحابمثيفقلبو،

النيب)صلىاعليووسلم(ألوفا،مثتتابعالناسيفاآلفاقعلىحفظالقرآنبعدالصحابةومل
،اليفرطوافيو،جيالبعدجيل،وقرنابعدقرن،وكانِحفـظهممتطابقا،واليزالمتطابقا

معانيوحِفظمنالتغيَتوالزيادةوالنقص،والقرآنظاألفاظحفِخيتلفحرفاواحدا،فبهذا
فاليوجديفالقرآنمؤلف٣تهول،ألنالكالمكالما،مليتدخلفيوأحٌدمنالتبديل،

س أو اآليات بُت تناقض أو مفقود جزء القرآن يف يوجد ال كما ٖتريف، أو يفبتأليف قط
ضالوــــيَّـــمعانيوإالوقَبعضاآليات،ومليتجرَّأأحٌدعلىمرالتاريخعلىٖتريفمعًٌتمن

بُت،وىذامنأعظمآياتامُـناٟتقالـــيِّبَـــــيُيردعليو،ويكشفكذبووزورهوبــهتانو،ومن
إىلهنايةالدنيا.نعموعلىعبادها١تؤمنُتمنأعظموعلىأنوكتابمنزل،

 فإن قيل: وما ىي الدالئل على أن القرآن محفوظ لم يتعرض للتحريف؟
 فاٞتوابعلىذلكمنوجوه:

 القرآنيفبالغتووحسنكالموآيةواحدةيفآيةمثلبأنيأتواالبشركلهممااستطاعواأن،
شر٥تتلفعنولوأنوتعرضللتحريفالتضحىذايفسياقالقرآن،ألنأسلوبكالمالب

أسلوبكالمالرب.
                                              

1
ـــْجــــر:  .ٜسورةاٟتِـ
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 التاريخ مر على أناس حاول وقد البشر، كالم عن وأسلوبو نظمو يف متميٌز القرآن إن مث
إدخالٖتريفاتيفالقرآنفانكشفواوذىبتجهودىم.

 فإنماليُتالبشر يفالقراطيس، ٤تفوظا مثإنالقرآن٤تفوظيفالصدورعالوةعلىكونو
 علىمراألزمان،ومنا١تعلومأنماكانيفالصدورفالديكنٖتريفو.حيفظونويفآنواحد

 فإن كذلك يشهد بالتاريخ القرآن أن قط يتعرض للتحريفللتحريفمل تعرض أنو ولو ،
لذكرها١تؤرخونوأتوابإثباتات،السيمامعوجودأعداءللقرآنعلىمرالتاريخ.

وايفسورةأوآيةأوكلمةواحدةأوحىتحرففلمُيذكرقطيفالتاريخأنا١تسلمُتاختلف
واحدمنالقرآن،ىلىومنالقرآنأمُمدخٌلعليو.

ىوعلىمرالعصوروالقرون،ويف٥تتلف كما بلالتاريخيشهدعلىثبوتالنصالقرآين
بقاعالدنيا،شرقاوغربا،ومشاالوجنوبا.

 منالقرآنوقارهنابنسخةأخرىنسخةبو٦تايدلعلىحفظالقرآنأنالقارئالكرميلوأتى
لوجدبأمِّعينيوأنىذهالنسخنسخةرابعةيفا٢تند،،وبنسخةثالثةيفالصُتأمريكا،ويف

متطابقة،ليسفيهااختالفْترفواحد،فهذادليلماديِحـسِّـيعلىحفظالقرآن.

 وىيموجودةيفمتحفيفنالنسخةاألصليةمنالقرآن٤تفوظةمنذأربعةعشرقرنا،إمث
تلكالنسخة.مقابلةباسطنبولبًتكيا،وٚتيعالنسخا١تطبوعةيفالعاملىي
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 لتحديث يتعرض ال عاما، عشر أربعة قبل أُنـــــزِل كما ىو ىو القرآن أن فاٟتاصل
revisionكماىواٟتاليفالكتباألخرىاليتيُـحدِّثهاالبشر،مثيقولونإهنامنعند،

ب،وإهناكالمو!الر

 البشرعلىحفظ بقدرة وتعاىليفحفظالقرآن،مقارنة الربسبحانو تتضحقدرة وهبذا
غَتهمنالكتبكالتوراةواإل٧تيل،فالنصالقرآين٤تفوظكماىومنذأنزل،والتاريخشاىد

كالتور السابقة الكتب ٞتميع األصلية النصوص بينما ، ْتفظو تكفل ا ألن ، اةبذلك
الناحية من للقرآن كتابُت أقرب أهنما مع بذلك، شاىد والتاريخ ، ٤تفوظة غَت واإل٧تيل

 والزمانية، فاإل٧تيل ، حيفظوىا مل والرىبان األحبار ذلكأن يف الكتاب»األصليالسبب
فليسلووجودعيسىابنمرميواٟتواريُتا١تسيحبيدالذيكان«ا١تقدس تعرضللضياع،

كتبهاأربعةأشخاص)مىت،مرقس،لوقا،يوحنا(،وملحٌقأربعةأناجيلـلَّمكانواآلن،وَحـ
ثالثةوعشرونرسالة فيكوناجملموعسبعةوعشرين،هبا قدأُلِـّـفتبعدرفعا١تسيح، كلها

وىؤالءاألربعةم،ٓٔٔمإىلسنةٖٚوقدبدأتدوينتلكاألناجيلاألربعةمنسنةسفرا،
،بلكتبوىابعدرفعوإىلالسماء،وبينهامنلحظةواحدةلولوبا١تسيحتقوامليثبتأنال

 .التناقضواالختالفالشيءالكثَت
ليس ىذا فحسب، بل األناجيل األربعة المذكورة ىي المعتمدة في المسيحية 

 المعاصرة، وأما الثالثة والعشرون رسالة فغير معتمدة!
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ال القدمي العهد أسفار ُأضيفت أسفاروإذا إىل وغَتىا( التوراة من )الـمكونة وأربعُت ستة
يؤمن ، وسبعُت ثالثة األسفار ٣تموع صار وعشرين السبعة )اإل٧تيل( اٞتديد العهد
الربوتستانتبستةوستُتمنها،واليؤمنونبالبقية،بينمايؤمناألرثودكسوالكاثوليكهبا

كلها.

 ىذهاألناجيلاألربعةيتم١تسيحيُتلإل٧تيلأنو٦تايدلبوضوحعلىٖتريفرجالالدينا
 مستمر بشكل ٖتديثها األناجيل يف متخصصُت قِـبَـل ِمن ، حيث ىؤالءيكتشف

فيُمنوقتآلخرا١تتخصصون ، خرجونأنىناكعباراتمقحمةيفالنصاألصليمنها
قحمةمُالـمنقحةمنتلكالعبارات،ويقولونإهناrevisionمناألناجيلنسخةجديدة

 ،أليسىذادليالواضحاعلىتالعبهمهبا؟يفالنص
 الرجوعإىلىذهالكتباليتتسمىأناجيلواالعتمادعليها١تعرفةفبهذايتبُتلنابوضوحأن

رمياألصليةخطأفادح،ألنورجوعإىلكالمالبشرالذييعًتيوـرسالةا١تسيحعيسىابنم
وكتبالقصصواٟتكايات،اليتتؤلفالتاريخو٨توىا،مثلكتبفهي،وا٠تطأالصواب

، وا٠تطأ الصح فيها فيكون ، عنها تكلموا اليت األحداث على الزمن من فًتة مرور بعد
 واالضطراب، رجوعواالختالف ))اإل٧تيلاوليس ا١تقدس ا كتاب الذياألصليإىل ))

 أنزلو ىذها أن ولو ، مرمي ابن عيسى ا١تسيح على يتداو٢تا اليت النصارىاألناجيل
تعددتولَمَـىيفعالاإل٧تيلاألصليلَ((نوا١تسيحي)) ،ألنومنمَـا بينها تناقضتفيما ا

 األمر وكذلك ، واحد كتاب ىو إمنا ا١تسيح بيد كان الذي اإل٧تيل أن قطعا يقالا١تعلوم
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ندغَتالوجدوافيواختالفاولوكانمنعىذاِمصداققولاتعاىلو،بالنسبةللتوراة
كثَتا

ٔ. 
 فاليستطيعباحثأوعاملمنصفأنيقولإناألناجيلاألربعة٤تفوظة فبناءعلىىذا

إهنا ،فضالعنأنيقولوا مؤلفوىا كتبها كما ىي –كما ـَمـثِـّلالنصتُ-أوواحدمنها
 ١تسيحواٟتواريُت.كانبيداأنزلواعلىا١تسيح،واألصليلإل٧تيلالذي

  ا علىبعبادهرحيمولكن أنعم فقد ، وإرشاد ىداية كتاب بال ىكذا الناس يًتك مل ،
الناسكلهمبكتابخالدوىوالقرآن،فيوىدىونور، ــــــــــعلىىيئتوكموَحـــــِفــــظَــــُو اىوــــ

ُننـزلَْناالذّْكَرَوإِنَّالَُوْــحـإِنَّانَاىلكماقالتع،،وسيبقىمـحفوظاإىلهنايةالدنياغضاطريا
،فبهذامتوعدإ،وجعلوصاٟتالكلزمانومكان،وٞتميعأصنافالبشرَٟتَاِفُظون

بـحفظالقرآنليكونكتابىدايةللناسكلهـــــــم،بٍتإسرائيلوغَتبٍتإسرائيل،األبيض
وتضمنىذاالقرآنشريعةواٞتن،إىلهنايةىذاالعامل،واألسود،العربوالعجم،اإلنس

.الشرائعخا٘تةاإلسالماليتىي
 حصلتعلىمرالعصوروالدىور،وقدمنالتاريختثبتحفظالقرآنلطيفةقصةوفيمايلي

كانيسمىا١تأمون،دخلعليويف٣تلسورجليهوديحسنالثوبا١تسلمُتألحدخلفاء

                                              
.ٕٛسورةالنساء:1
 www.quran.ksu.edu.saالكرميتصفحالقرآنمنخاللىذاا١توقعالقارئبإمكانٕ
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 طيب الوجو دعاهحسن اجمللس انتهى فلما ، والعبارة الكالم فأحسن فتكلم ، الرائحة
ا١تأمونفقاللو:إسرائيلي؟

:نعم.فقال
فقاللو:أسِلمحىتأفعلبكوأصنع،أييعطيوماالو٨توذلك.

فقال:ديٍتودينآبائي!وانصرف.
يعٍتلنأتركديٍتودينآبائي.

ماإىل٣تلسا١تأمون،فتكلميفأمورالديناإلسالميفلماكانبعدسنةجاءاليهوديمسل
فأحسنالكالم،فلماانتهىاجمللسدعاها١تأمونفقاللو:ألستصاحبناباألمس؟

فقال:بلى.
قال:فماكانسببإسالمك؟

قال:انصرفتمنحضرتكفأحببتأنأمتحنىذهاألديان،فعمدتإىلالتوراةفكتبُت
فيهاونقصت،وأدخلتهاالكنيسةفاشتُـــرِيتمٍت.ثالثنسخفزدت

وعمدتإىلاإل٧تيلفكتبُتثالثنسخفزدُتفيهاونقصت،وأدخلتهاالبيعةفاشتُـــرِيت
مٍت.

لتثالثنسخوزدتفيهاونقصت،وأدخلتهاعلىالورَّاقُت)ىموعمدتإىلالقرآنفعمِ
قبلوجودا١ت ، الزيادةالذينيكتبونالكتبويبيعوهنا فيها وجدوا فلما ، فتصفحوىا طابع(

كتاب٤تفوظ،فكانىذاسببإسالمي.والنقصانرمواهبافلميشًتوىا،فعِلمتأنىذا
انتهتالقصة.

 فصل في بيان األدلة القرآنية على تحريف األحبار والرىبان للتوراة واإلنجيل
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ةا١تائدةعندذكرحالاألحباروالرىبانمعقالالشنقيطيرٛتوايفتفسَتقولوتعاىليفسور
 يفحفظها إليهموتفريطهم عليوشهداءالكتبا١تنزلة منكتاباوكانوا استحفظوا ٔتا

،ٔ
قالرٛتوا:

وطُلب،أخربتعاىليفىذهاآليةالكرديةأناألحباروالرىباناسُتحفظواكتابايعٍتاسُتودعوه
 حفظو ي،منهم ومل وحِفظوه ذلك يف األمر امتثلوا ىل ىنا ي،ـبـُت مل ذلكـأو يف األمر متثلوا

بيَـّنيفمواضعأخرأهنمملديتثلوااألمر بلحرَّفوه،وملحيفظوامااسُتحفظوه،وضيعوه،ولكنو
حيرفونالكلممنبعدمواضعووقولو،اآليةحيرفونالكلمعنمواضعوكقولو،وبدلوهعمداً

 وقولو ، كثَتاًاآلية وٗتفون تبدوهنا قراطيس ٕتعلونو وقولو ،الكتاب يكتبون للذين فويٌل
ا عند من ىذا يقولون مث بأيديهم وعال،اآلية ألسنتهموقولوجل يلوون فريقًا منهم وإنَّ

إىلغَتذلكمناآليات...،اآليةبالكتابلتحسبوهمنالكتابوماىومنالكتاب
بلتوىلِحفظو،مثقالرٛتوا:والقرآنالعظيممليِكِلاحفظوإىلأحدحىتيُـْمِكنوتضييَعو

وقولوإنا٨تننزلناالذكروإنالوٟتافظونكماأوضحوبقولو،جلوعالبنفسوالكرديةا١تقدسة
اليأتيوالباطلمنبُتيديووالمنخلفواآليات.انتهىكالمورٛتواآلية،إىلغَتذلكمن

ا.
 :«إغاثةاللهفان»رٛتواتعاىليفكتابوالقيموقالابن

عبَدهورسولَووكلمَتوا١تسيحابَنمرمي،فجدَّد٢تمالدين،وبيَّـن٢تممعا١تو،سبحانومثبعثا
لة،فعادوهوكذبوه،ورموهمنتلكاألحداثواآلراءالباطٕيودعاىمإىلعبادةاوحده،والتربِّ
                                              

.ٗٗسورةا١تائدة:ٔ
 أيالتربؤ. 2
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قتلو،فطهَّرهاتعاىلمنهم،ورفعوإليوفلميِصلواإليوبسوء،وأقامأوأموبالعظائم،وراموا
تعاىلللمسيحأنصارادعواإىلدينووشريعتو،حىتظهرديُنوعلىمنخالفو،ودخلفيوا١تلوك،

سنة.ثلثمئةسَّدادبعده٨تووانتشرتدعوتو،واستقاماألمرعلىال
مثأخذدينا١تسيحيفالتبديلوالتغيَتحىتتناسخواضمحلومليبقبأيديالنصارىمنوشيء،

بذلكأنيتلطفوالألممحىتورامواـبوادينابُتدينا١تسيحودينالفالسفةُعبَّـاداألصنام،بلركَّ
األ منعبادة فنقلوىم ، النصرانية يف ،يُدخلوىم ٢تا ظل ال اليت الصور عبادة إىل اجملسدة صنام

العاقل باٖتاد القول من ونقلوىم ا١تشرق، إىلجهة السجود إىل السجودللشمس من ونقلوىم
وا١تعقولوالعقلإىلالقولباٖتاداألبواالبنوروحالقدس.

مندينا١تسيح،كا٠تتانواالغتسالمناٞتنابةوتعظيما ومعهمبقايا لسبتوٖترميا٠تنـزيرىذا
 ، بنصها ٢تم ُأِحل ما إال التوراة حرَّمتو ما ا٠تنـزيرثم تناسخت الشريعةوٖترمي استحلَّوا أن إىل

وأحلَّواالسبتوعوَّضوامنويوماألحدوتركواا٠تتانواالغتسالمناٞتنابة،وكانا١تسيحُيصليإىل
يُعظِّ ومل ، ا١تشرق إىل ىم فصلُّوا ا١تقدس ىمبيت فعظَّموا ، قط صليبا السالم عليو ا١تسيح م

أبداوالشَرعووالأمربوالبتة،بل الصليبوعبدوه،ومليُصما١تسيحعليوالسالمصوَمهمىذا
العددونقلوهإىلزمنالربيع،فجعلوامازادوافيومنالعددِعوضاعننقلو ىموضعوهعلىىذا

السالميفغايةمنالشهورا٢تالليةإىلالشهو وكانا١تسيحعليو بالنجاسات رالرومية،وتعبدوا
الطهارةوالطيبوالنظافةوأبعدا٠تلقعنالنجاسة،فقصدوابذلكتغيَتديناليهودومراغمتهم،

                                              
دوا.أي:قصَٔ
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بو ليُـرضوىم األمر بعض يف وافقوىم بأن األصنام عباد الفالسفة إىل وتقربوا ا١تسيح دين فغَتوا
ٔكعلىاليهود.انتهىكالمورٛتوا.وليستنصروابذل

 تنبيو مهم
 والزاليفالتوراةواألناجيل؛فإنالذيتعرضتلوالتوراةواإل٧تيلومعذلكالتحريفوالتبديل

 اآلن والنصارى اليهود بأيدي ا١تتوافرة الذي اٟتق من وشِهدشيئا ، وا١تسيح موسى بو لوجاء
ىذامننذكرووجوبإفرادابالعبادة،،بشريةعيسى،وٕ،كنبوة٤تمدأيضاالقرآن

 .اعدلواىوأقربللتقوىتعاىليفقولوكماباإلنصافا١تسلمُتباباإلنصاف،ألناأمر

 إعجاز القرآنوجوه 

                                              
(،ٖتقيقالفقي.ٕٓٚ/ٕ«)إغاثةاللهفان»ٔ

،منها:بعضالرسائلالعلميةيفذلكفتـــــلِّأُفبعضعلماءاإلسالمكتبايفٖتريفالكتبالسابقة،كمالَّقلت:وقدأَ
تيميةرٛتوا.اٞتوابالصحيح١تنبدلدينا١تسيح،لشيخاإلسالمابن .ٔ
 الرياض-دراسةونقدا،عبدالرزاقبنعبداجمليداألرو،الناشر:دارالتوحيدللنشر-مصادرالنصرانية .ٕ
 بسمةجستنيوتأليف:أسبابوونتائجو،-ٖتريفرسالةا١تسيحعليوالسالمعربالتاريخ .ٖ
 الرياض–صاحلبناٟتسُت،الناشر:مكتبةالعبيكانالقاضيأيبالبقاءتأليف:ٗتجيلمنحرفالتوراةواإل٧تيل، .ٗ
 الرياض-د.٤تمدالسحيم،الناشر:دارالعاصمةتأليف:األصلوالواقع،-النصرانية .٘
طعيمة،الناشر:عاملصابرتأليف:د.دراسةٞتوانباالعتقاديفاليهوديةوا١تسيحية،-األسفارا١تقدسةقبلاإلسالم .ٙ

لبنان-الكتب
دليالعلىوجودالنيبا١تبشربويفالتوراةواإل٧تيل(،تأليفد.ٜٜ«)البشاراتالعجابيفصحفأىلالكتاب»انظركتابٕ

بَتوت.–صالحالراشد،الناشر:دارابنحزم
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:ٔوجوهتسعةُمعِجــٌزيفذاتومنالكرميالقرآن

األول على نزل الكرمي فالقرآن ، وفصاحتو بيانو بلغربالع: زمان ويف ، وابلغتهم يفالذَّْرَوةَفيو
يستطيعو أهنم األمر أول يف فظنوا ، الشعر نظم وحسن والبيان والبالغة ٔتثلونالفصاحة اإلتيان

،فنزلالقرآنبتحديهمعلىثالثةٕفقالوا﴿لونشاءلقلنامثلىذاإنىذاإالأساطَتاألولُت﴾
،٘،والثالثةأنيأتوابسورةمثلوٗ،والثانيةأنيأتوابعشرسورمثلوٖمراحل؛األوىلأنيأتوأتثلو

زوامعشدةحرصهمعلىمغالبةالقرآنوقوةفصاحتهم،فقطعاطمعهمإىلقيامالساعةيففعجِ
القرآناليأتونٔتثلوولوكان قولوتعاىل﴿قللئناجتمعتاإلنسواٞتنعلىأنيأتوأتثلىذا

ٚ.ٙضظهَتا﴾بعضهملبع
قالابنتيميةرٛتوا:

والقرآنآيتوباقيةعلىطولالزمانمنحُتجاءبوالرسول،تُتلىآياتالتحديبوويتلىقولو
صادقُت إنكانوا ْتديٍثمثلو مثلووفليأتوا بعشرسوٍر منوفأتوا مثلووادعوا بسورٍة

                                              
خرى،فاتعاىلىناكوجوهأكانتمايسراالوقوفعليو،ورٔتاْتسبليسعلىسبيلالتحديد،ولكنتسعةهناإقويلٔ

،«اٞتامعألحكامالقرآن»يفمقدمةكتابورٛتواأعلم،وانظرلالطالعوجوهإعجازالقرآنالكرميالعشرةكماذكرىاالقرطيب
 باب:ذكرنكتيفإعجازالقرآن،وشرائطا١تعجزةوحقيقتها.

.ٖٔسورةاألنفال:ٕ
.ٖٗ–ٖٖسورةالطور:ٖ
.ٖٔسورةىود:ٗ
.ٖٕسورةالبقرة:٘
.ٛٛسورةاإلسراء:ٙ
وانظرأيضاماقالوالشنقيطيرٛتوايفتفسَتقولوتعاىل﴿وماكانىذاالقـرآنأنيفـًتىمـندوناولكـنتصـديقالـذيبـُتٚ

(.ٖٚيديووتفصيلالكتابالريبفيومنربالعا١تُت﴾)سورةيونس:
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اجتمعتاإلنسواٞتنعلىأنيأتوأتثلىذاالقرآنقللئن،ويُتلىقولواستطعتممندونا
يفأولاألمراليأتونٔتثلوولوكانبعضهملبعٍضظهَتاً فنفسإخبارالرسولهبذا ووقطعِ1،

يُ ا٠تلقدليلعلىأنوكانخارقًا بكثرة ال2لُتــثَّـــَقــــالعجزبذلكمععلمو عنمعارضتو،وىذا
يكونلغَتاألنبياء.

كتابًامعطولالزمانقدسـِمعوا١توافقوا١تخاِلف،والعربوالعجم،وليسيفاألمممنأظهرَمث
وإنكانيفأعلى-يقرأهالناسوقالإنومثلو،وىذايعرفوكلأحد،ومامنكالمتكلمبوالناس

ومعٌت لفظًا يشبهوويقاربو،-طبقاتالكالم وما أوإالوقدقالالناسنظَتَه كانشعرًا سواء
ُوِجدمنذلك يفالعلومواٟتكمواالستداللوالوعظوالرسائلوغَتذلك،وما أوكالمًا خطابة

قاربو.شبهوويُإالَوُوِجدمايُءشي
جمهمأنومليوجدلـونظـَتمـعحـرصالعـربوغـَتالعـربعلـىــــهموعــمايَعلمالناسعربِـوالقرآنم

،ونظُمـوآيـة،وإخبـارُهبـالغيوبآيـة،وأمـُرهوهنيُـوآيـة،ووعـُدهووعيـُدهآيــة،معارضـتو،فلفظُـوآيـة
وجاللُتووعظمُتووسلطانُوعلىالقلوبآية،وإذاُترجمبغَتالعريبكانـتمعانيـوآيـة،كـلذلـكال

ٖيوجدلونظَتيفالعامل.
:قالمقيدهعفااعنو

أوسورةمنـوأوآيـةيعاإلنسواٞتنأنيأتوأتثلىذاالقرآنآياتمنالقرآنٚتٜتسٖتدىايف
وىي:،منوفمااستطاعوا

                                              
أييفأولأمرنبوتو.1
مهااإلنسواٞتن.لُتــــقَــــــــالثَّ2
 .ٚٔ٘-٘ٔ٘،ص«النبوات»كتابٖ
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ٔ. َواْدُعواُشَهَداءَُكممِّنُدوِناللَِّوِإن مِّْثِلوِ  َوِإنُكنُتْميفرَْيٍب٦تَِّّانـَزَّلَْناَعَلٰىَعْبِدَنافَأُْتواِبُسورٍَةمِّن
 .ُكنُتْمَصاِدِقُت

 :ةالكرديةكالتايلاآليوتفسَت
من الذينـَزَّلناهعلىعبدنا٤تمدصـلىاعليـووسـلم،وتزعمـونأنـولـيسالقرآنوإنكنتميفَشك 

منعندا،فهاتواسورة٘تاثلسـورةمـنالقـرآن،واسـتعينوأتـنتقـدرونعليـوِمـنأعـوانكم،إنكنـتم
 .صادقُتيفدعواكم

ٕ. ُقلْ يـَُقوُلوَنافـْتَـَراُه أَْم ِإنُكنُتْمَصاِدِقُت* مِّْثِلوِ  ِبُسور ة  فَأُْتوا َمِناْسَتطَْعُتممِّنُدوِناللَِّو َواْدُعوا
يأهتمتأويلوكذلككذبالذينمنقبلهمفانظركيفكان بلكذبوأتاملحييطوابعلموو١تا

.عاقبةالظا١تُت

 :اآليةالكرديةكالتايلوتفسَت
يؤمنونبأنالقرآنمنعندا:إنىذاالقرآنافًتاه٤تمدمنعندنفسـو؟أميقولالكفارالذينال

فقــل٢تــمأيهــاالرســول:فــأتواأنــتمبســورةواحــدةمــنجــنسىــذاالقــرآنيفنظمــووىدايتــو،واســتعينوا
.علىذلكبكلَمنقََدْرمتعليومندونامنإنسوجن،إنكنتمصادقُتيفدعواكم

التكـذيببـالقرآنأولمـاٝتعـوهقبـلأنيتـدبرواآياتـو،وكفـروأتـاملحييطـوابعلمـومـنإىلبلساَرعوا
ذكــرالبعــثواٞتــزاءواٞتنــةوالنــاروغــَتذلــكمــناألمــورالــيتمليــأهتمبعــُدحقيقــةمــاُوِعــدوابــويف

الكتاب.
رســولكيــفكانـــتوكمــاكــذَّبا١تشــركونبوعيــداكــذَّبتاألمــمالـــيتخلــتقــبلهم،فــانظرأيهــاال

.عاقبةالظا١تُت،فقدأىلكابعضهمبا٠تسف،وبعضهمبالغرق،وبعضهمبغَتذلك
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ٖ. ُمْفتَـرَيَاٍتَواْدُعواَمِناْسَتطَْعُتممِّنُدوِناللَِّوِإنُكنُتْم مِّْثِلوِ  أَْميـَُقوُلوَنافـْتَـَراُهُقْلفَأُْتوابَِعْشِرُسَورٍ
.َصاِدِقُت

 :الكرديةكالتايلاآليةوتفسَت
بليقولىؤالءا١تشركونمنأىل"مكة":إن٤تمًداقـدافـًتىىـذاالقـرآن،فقـل٢تـم:إنكـاناألمـر
كمــاتزعمــونفــأتوابعشــرســورمثلــومفًتيــات،وادعــوامــناســتطعتممــنٚتيــعخلــقاليســاعدوكم

.علىاإلتيانهبذهالسورالعشر،إنكنتمصادقُتيفدعواكم
ٗ. لَّ ُقل اْجَتَمَعِت اإْلِنسُِئِن يَأُْتوا َأن َعَلٰى ا بِِمْثلِ َواْٞتِنُّ ذ  َكاَناْلُقْرآنِ ى َٰ َوَلْو ٔتِْثِلِو يَأُْتوَن اَل

.بـَْعُضُهْملِبَـْعٍضَظِهَتًا
 :الكرديةكالتايلاآليةوتفسَت

٤تاولـةاإلتيـانٔتثـل:لـواتفقـتاإلنـسواٞتـنعلـىيا٤تمدللذيناليؤمنونبأنالقـرآنكـالماقل
اليستطيعوناإلتيانبو،ولوتعاونواوتظاىرواعلىذلك.ا١تعجزىذاالقرآن

٘. ِإنَكاُنواَصاِدِقُت مِّْثِلوِ  فـَْلَيأُْتواْتَِديثٍأميقولونتقولوبلاليؤمنون*. 
 :الكرديةكالتايلاآليةوتفسَت

منتلقاءنفسو؟القرآنااختلق٤تمدإنا١تشركونىؤالءيقولأم
فليـــأتوابكـــالممثـــلالقـــرآنإنكـــانواصـــادقُتيف.بـــلىـــماليؤمنـــون،فلـــوآمنـــوامليقولـــوامـــاقـــالوه

منعنده.زعمهمأن٤تمًدااختلقو

ٙ. ا َكانََوَما ذ  يََدْيِوَوتـَْفِصي اْلُقْرآنُ  ى َٰ َلاْلِكَتاِبَأنيـُْفتَـَرٰىِمنُدوِناللَِّوَولَِٰكنَتْصِديَقالَِّذيبـَُْتَ
اْلَعالَِمُت .اَلرَْيَبفِيِوِمنرَّبِّ

 :وتفسَتاآليةالكرديةكالتايل
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وماكانيتهيَّأألحدأنيأيتهبذاالقرآنِمنعندغـَتا،ألنـواليقـدرعلـىذلـكأحـدمـنا٠تلـق،
شــكيفأنىــذا١تــاشــرعواألمــة٤تمــدصــلىاعليــووســلم،والوتفصــيلويفىــذاالقــرآنبيــان

القرآنموحًىمنربالعا١تُت.

 التوراة واإلنجيل ال ُيجزم بأنها معجزة في لفِظها –فائدة 
ظمكالقرآن،فهذايرجعإىلاللغةاليتأنزِلــــالجُيزمبأنالتوراةواإل٧تيلُمعجزةمنحيثاللفظوالنَّ
عاين،كاإلخبارعنالغيوب،ومافيهامنمـهباوىيالعربانية،وإمناىيُمعجزة١تاتضمنتومنال

ٔ.ا٢تدىوالنور،ومافيهامناإلخباربنبوة٤تمد

أنوليسفيوعوجالمنجهةاأللفاظوالمنجهةا١تعاين:الوجو الثاني من وجوه إعجاز القرآن
عبدهالكتابوملاٟتمدالذيأنزلعلى،قالالشنقيطيرٛتوايفتعليقلوعلىقولوتعاىل

:جيعللوعوجاً
ماكان،المنجهةاأللفاظوالمنجهةا١تعاين،فألفاظويف أي:ملجيعلفيواعوجاجًاكائنًا
غايةاإلعجازوالسالمةمنالعيوبوالوصمات،ومعانيوكلهايفغايةالكمال،أخبارهصدق،

 ٕقاًيفاألخبار،وعداًليفاألحكام.أي:صدو٘تتكلمةربكصدقاًوعدالًوأحكاموعدل

ِحفظوثالثا: مل أنو اإلعجاز ووجو ، والدىور العصور مر على التحريف كتابٌمن منيُـحفظ
.ٖ﴾كروإنالوٟتافظونالذِّنـزلناىذاالكتاب،وصدقا﴿إنا٨تنُحـِفظَالكتبالسماويةكما

                                              
 (.ٜٔ٘«)النبوات»انظركتابٔ
.ٛٔ،ص«الرحلةإىلأفريقيا»ٕ
.ٜسورةاٟتجر:ٖ
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أحكام،تصلحٞتميعالبشروٞتميعاألزمنةواألمكنةواتمنتشريعالقرآنماتضمنو:ُحْسنُرابعا
وآخرت دنياىم يف العباد يصلح ما ٚتيع وتشمل واالقتصادـ، واآلداب والشريعة العقيدة يف ، هم

.،وجعلومستغٍنعنغَتهمنالقوانُتوالدساتَتوالسياسةوغَتىا

ٖتصلتَـبَـًعامعمرورالزمنأثناءاليتواألخباراليتتضمنها،سواءاليتمضت،أ:ِصدقُخامسا
تَـنَـزُّل أواآلياتاليتفيهاذكربعضاألمورا١تستقبلية، فهيفأما األخبار التي مضتالقرآن،

مع السابقُت األنبياء قصص مث وإبليس، آدم وقصة ، واألرض السماوات خلق عن كاإلخبار
،جاءتكلأقوامهم،وقصةصاحباٞتنتُت،وقصةأصحابالكهف وذيالقرنُت،وغَتىا
ىذهاألخبارعلىلساننيبأمياليعرفالقراءةوالالكتابة.

نالقرآنكذلكذكربعضاألحكامالواردةيفالتوراة،وبيانكتمانأحباراليهود٢تا،حىتـمَّضَوتَ
قلفأتوابالتوراةإنكنتمصادقُتٖتداىمالقرآنبقولو

.ٔ
لكشفأحوالا١تنافقُت،واآلياتنـزلتفكاآلياتاليتالتنـزيلمع  نـزلت تـ بـ ًعاتي ال اآلياتوأما 

إجابةعلىأسئلة، اليتفيها قولُو ا١تواقفو٨توىاويسألونككاآلياتاليتَتَصدَّرىا ،وكذا
وبالنصريفاٟتروب،وغَتذلك.ــــهلنبيِّاليتكشفتعنصدقاوعدِ

مفيها أخبار ما سيأتي في المستقبلتي ال اآلياتوأما  لـفوقعت فكدخولـطابقة أخرب ما
مسجداٟترام،وىييفآخرسورةالفتح.ــــال

سيهزماٞتمعويولونالدبروأيضاقولوتعاىل
،فقدروىابنجريروابنأيبحامتأنعمر١تإ

ىذهاآليةقال:أيُّٚتٍعُيهزم؟نـزلت
                                              

.ٖٜسورةآلعمران:ٔ
.٘ٗسورةالقمر:ٕ
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.سيهزماٞتمعويولونالدبريَـــثِــُبيفالدِّرعويقول:يتالنيبفلماكانيومبدررأ
ويفروايةالبنأيبحامت:فعرفُتتأويلهايومئذ.

وكذلكاآلياتاليتفيهاتقريرعجزالناسعنأنيأتوابآيةمثلآياتالقرآن،فعجزالناسفعال،
،فوقعإنا٨تننزلناالذكروإنالوٟتافظونوكاآلياتاليتتقررحفظالكتابو،كقولوتعاىل

حصولالعزةتقررحاولمثنكصعلىعقبيو،وكاآلياتاليتملحدٍاألمركماأخرب،فكممن
والكرامةوالسيادةوالظهورلألمةاإلسالميةإناستقامتعلىأمرا،فوقعاألمركماأخربايف

 األوىل ا١تفضلة الثالثة القرون تعاىل قال ،الصاٟتات وعملوا منكم آمنوا الذين ا وعد
 قبلهم من الذين استخلف كما األرض يف ٢تمولَيمكننليستخلفنهم ارتضى الذين دينهم ٢تم
وليبدلنهممنبعدخوفهمأمنايعبدونٍتاليشركونيبشيئا

،مث١تافشافيهمالشركوالبدع،ٔ
العقيدةوالشريعةوالسلوك؛صاروايفذيلاألمم،وتسلطتوالبعدعنمنهجالسلفالصاحليف

.ٕمنالزمنعليهماألمماألخرى،واحتلوابالدىمقرونا
ظهرتاالكتشافات ١تا فيومنذكربعضاألمورالعلمية،مث جاء ومندالئلصدقالقرآنما

قدٖتدث–مثال–طنأموالعلميةاٟتديثةوقعتمطابقة١تاأخرب،فمراحلتكويناإلنسانيفب
                                              

.٘٘سورةالنور:ٔ
واستعمروابالدىمقرونا(،والفضليفىذااالختياريعودللعالمةالسلفيتعمدتىناذكرٚتلة)واحتلوابالدىمقرونا(بدل)ٕ

ــنمادةىذهالكلمةىي)العإمة)االستعمار(،فقالمامعناهرٛتوا،فقدانتقدكل ٤تمدالبشَتاإلبراىيمي ــ مارة(،ومنـــ
ــمشتقات ــ نشأكممناألرضواستعمركمفيها﴾،والذيوقعمناإلفرنجيفهاالتعمَتوالعمران،كماقالاتعاىل﴿ىوالذيأـــ

،فإهنمخرّبوااألوطانواألديانوالعقولواألفكاروا١تقومات،وتركواآثاراوبصماتسيئةالعمرانالا٠ترابتلكاٟتقيةالزمنيةىو
ستعملبُتا١تسلمُتبعدانسحاهبموإىلاآلنىوبعدانسحاهبممنالبالداليتاحتلواوىيمنواعليها،ومعاألسففا١تصطلحا١ت

االستعمار،وىذاخطألفظيواضح.
 (.ٚٓ٘-ٙٓ٘/ٖ«)آثاراإلبراىيمي»انظر
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عنوالقرآنقبلأربعةعشرقرنا،بينماملَيهتِدعلماُءالطبإىلمراحلذلكالتكوينإاليفالعقود
ا١تتأخرةمنىذاالزمان.

مراحل،فقالتعاىليفمطلعسورةبأربعةالقرآنالكرميبُتأنحياةاإلنسان٘تروبيانذلكأن
ا١تؤمنون:

مثخلقناالنطفةعلقة*مثجعلناهنطفةيفقرارمكُت*اإلنسانمنساللةمنطُتولقدخلقنا
فتباركا آخر مثأنشأناهخلقا العظامٟتما فكسونا ا١تضغةعظاما فخلقنا العلقةمضغة فخلقنا

.أحسنا٠تالقُت*مثإنكمبعدذلك١تيتون*مثإنكميومالقيامةتبعثون
طُت،ويفىذايقولاأصلا٠تلقة،١تاخلقاأباناآدمعليوالسالممنىيفالمرحلة األولى

.دخلقنااإلنسانمنساللةمنطُتولقتعاىل
ا١تراحلالمرحلة الثانية إىل الكرمي القرآن أشار وقد ، أمو بطن يف اإلنسان تكون مرحلة ىي

؛نطفةمثعلقةمثمضغةمثعظاممثالتدرجييةلتكوناإلنسانيفبطنأمو،وىيٜتسةمراحل
ٟتمفوقالعظام.

فقولو:)خلقناالنطفةعلقة(أيدًماأٛتر.
اإلنسانيف اليتديضغها ،أيقطعةٟتمقَْدرا١تضغة تتحولالعلقةإىلمضغة يوًما وبعدأربعُت

فمو.
مثتتحولا١تضغةاللينةوتتحولخلقتهاإىلعظام.

،مثيُنشؤهاخلًقاآخربنفخالروحفيو.مثُتكسىالعظامٟتًما
فتباركاالذيأحسنكلشيءخلقو.
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أنعلمالطباٞتديداكتشفىذها١تراحلكلها،والشاىدمنىذاالسَّرد١تراحلخلقاإلنسان
 منذ القرآن يف مذكورة ا١تراحل ىذه بأنو تفاجأ عشرمث فاستأربعة ، أـــــــقرنا على ىذا من ندلوا

 القرآنكالما،الديكنأنيكونالذيأتىبوبشر،فسبحانمنهبرْتكمتوالعقول.
الطبيعييفالقرآن، فقدجاءذكرتكوينها ، لتكوينالبحارواٞتبالوغَتىا األمربالنسبة وكذا

وبعدظهورا١تكتشفاتاٟتديثةوقعتمطابقة١تاأخرببو.
اال القرآنمؤلفاتكثَتة،وأسلمبسببىذاوقدأُلِـّــَفتيفمطابقة بو جاء ١تا كتشافاتالعلمية

التطابقعدٌدليسبالقليلمنعلماءالطبيعة،ومنأرادالتوسعيفذلكفلَتجعإىلمطبوعاتىيئة
 اإلعجازالعلميالتابعةلرابطةالعاملاإلسالمئتكةا١تكرمة.

وماليتاحتواىا،فعالوةعلىأنالقرآنالكرميقدقررالعلتنوُّعومندالئلإعجازالقرآنسادسا: 
والتعلق أساطَتا٠ترافة وَىَدَم ، بالعبادة وأحقيتو تعاىل بصفاتا يتعلق فيما الصحيحة العقيدة
با١تخلوقات؛فإنومليقتصرعلىىذا،فقداغًتفمنوعلماءالنحووالبالغةواللغةالشيءالكثَت

.علوِمهمألساسلضبط،بلىوا١تعيارا
عنربو،فإنومنا١تستقرا١تعلوميُـَبـلِّــــُغوصادقفيمافتنوُّعالعلومىذهكلهاتدلعلىأنالنيب

ُيوحى،اليقرأواليكتب،فمنأينسيأيتبكلىذهاألخبارالقرآنيةلوالأنويٌّمِّأُعندقوموأنو
منقبلومنكتابوالٗتطوبيمينكإذاالرتابا١تبطلون*إليومنربو؟قالتعاىل﴿وماكنتتتلو

.ٔ﴾بلىوآياتبيناتيفصدورالذينأوتواالعلموماجيحدهباإالا١تبطلون

                                              
.ٜٗ–ٛٗسورةالعنكبوت:ٔ
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،سابعا كافرة أو مؤمنة نفوسا كانت سواء النفوس، يف البليغ تأثَته القرآن إعجاز وجوه ومن :
رأيتوخاشعامتصدعامنخشيةالوأنزلناىذاالقرآنعلىجبللوصدقا

ا،وقولؤ
نزلأحسناٟتديثكتابامتشاهباتقشعرمنوجلودالذينخيشونرهبممثتلُتجلودىموقلوهبمإىل

ذكرا
.ٕ

منقريش،ومنذلكقصةالوليدبنا١تغَتة١تاٝتعالقرآن،الكفروقدتأثربالقرآنبعضصناديد
فقدروىابنجرير ٖ«تفسَته»يف واللفظلوعنابنعباسرضياٗ«مستدركو»واٟتاكميف

لو،فبلغذلكأباجهل،فقرأعليوالقرآنمغَتةجاءإىلالنيبـعنهماأنالوليدبنال فكأنورقَّ
،إنقومكيرونأنجيمعوالكماال.فأتاهفقال:ياعمْ

قال:لِـَم؟
٘مدالَتعِرض١تاقِبَـَلو.قال:ليعطوَكُو،فإنكأتيت٤ت

قال:قدعِلَمتقريشأينمنأكثرىاماال.
لو.أنككارهٌمنكٌرلو،أوأنكقال:فُقلفيوقواليبُلغقومك

قال:وماذاأقول؟فوامافيكمرجلأعـلمباألشعارمٍت،والأعلمبَرجٍزوالبقصيدٍةمٍت،وال
ـــــجن،واماُيشــبأشعارال الوة،ـــــــــــــبوالذييقولشيئامنىذا،وواإنلِقولوالذييقولحــــــــ

                                              
.ٕٔسورةاٟتشر:ٔ
.ٖٕسورةالزمر:ٕ
.ٕ٘–ٛٔ،اآلياتتفسَتسورةا١تدثرٖ
(.ٚٓ٘/ٕ)ٗ
عٔتاعنده،فلهذاذىبإليو.،يريدونأنوطمِنمالماعندهعرضنفسك١تأيلت٘
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لطُـالوة ُمغِدقٌٔوإنعليو ، أعاله ١تثمٌر وأنو ٕ، وإنو يُعلى، ليعلووما وإنو ، مالَــيَــْحِطمُأسفلو
ٖتتو.

قال:اليرضىعنكقومكحىتتقولفيو.
حىتأفكر.فدْعٍتقال:
ذرينومنخلقتوحيدافنـزلت،ٖعنغَتهيأِثرهقال:ىذاسحريؤثر،ـرفكَّفلما

.ٗ
أنأباُحدِّثتُواللفظلوعنالزىريقال:ٙ«الدالئل»والبيهقييف٘وأخرجابنإسحاقيفالسَتة

وىويصليبالليلخرجواليلةليستمعوامنرسولاريقشُأباجهلوأباسفيانواألخنسبن
يستمعونفباُتواتو،وأخذكلرجلمنهم٣تلساليستمعفيو،وُكــــــلٌّاليعلمٔتكانصاحبو،يفبي

)ال لبعض: بعضهم وقال فتالوموا الطريق فجمعهم ، تفرَّقوا الفجر وطلع أصبحوا إذا حىت ، لو
كا حىتإذا ، انصرفوا مث ، شيئا( نفسو يف ألوقعتم سفهائكم بعض رآكم فلو ، الليلةتعـودوا ن

م إىل منهم رجــل كل عاد ،ـــالثانية تفـرَّقوا الفـجر طلـع إذا حىت لو يســتمعون فباتوا ، جلــسو
كانتالليلة فلما ، قالواأولمرة،مثانصرفوا فقالبعضهملبعضمثلما فجمعــــــتهمالطريق،

 يستمعونلو،حىتإذا ،فجمعتهمالثالثةأخذكلرجلمنهم٣تلسو،فباتوا طلـعالفجرتفرقوا

                                              
«.النهاية»أيرونقاوحسنا،وقدتفتحالطاء.انظرٔ
مُـــ،وا١تقصودبالألسقيناىمماءغدقاالغَدقىوا١تاءالكثَت،ويفالتنزيلٕ لسان»غدقيفالكالمىناىوكثرةخَته.انظر

«.العرب
أييرويوعنغَته.ٖ
.ٔٔرةا١تدثر:سوٗ
(،ٖتقيق٤تمدٛتيدا.ٜٙٔ،ص)«السَتة»كتاب٘
(.ٕٙٓ/ٕبابٚتاعأبوابا١تبعث)ٙ
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أصبح فلما ، تفرقوا مث ذلك على فتعاىدوا ، نعود( ال نتعاىد حىت نربح )ال فقالوا: ، الطريق
األخنسبنشريقأخذعصاهمثخرجحىتأتىأباسفيانيفبيتوفقال:أخربينياأباحنظلةعن

 رأيكفيماٝتعتمن٤تمد.
ٝتعتأشياءأعرفهاوأعرفمايرادهبا.فقال:ياأباثعلبة،والقد

قالاألخنس:وأنا،والذيحلفَتبو.
مثخرجمنعندهحىتأتىأباجهلفقال:ياأبااٟتكم،مارأيكفيماٝتعتمن٤تمد؟

، فحملنا ،وٛتلوا فأطعمنا ٨تنوبنوعبدمنافيفالشرف،أطعموا ٝتعت؟تنازعنا قال:ماذا
إذإتاثيناعلىالركبوكناكَفَرَسْيرِىان؛قالوا:)منانيبيأتيوالوحيمنوأعطوافأعطينا،حىت

شريق. بن األخنس عنو فقام ، نصدقو وال أبدا بو نؤمن ال وا ىذه؟ ندرك فمىت ، السماء!(
انتهى.

جُ ٝتع اــــو١تا رسول عنو ا رضي مطعم بن بَت اآليات ىذه فبلغ الطور سورة أَْم﴿يقرأ
َغَْتِ ِمْن َبلالَّ ُخِلُقوا السََّماَواِتَواألَْرَض َخَلُقوا أَْم * ا٠ْتَالُِقوَن ُىُم أَْم ِعنَدُىْم َشْيٍء أَْم * ُيوقُِنوَن

قليبأنيطَت،وذلك كاد:يومئذمشرًكا؛قال وكانجبَت،ٔاْلُمَصْيِطُروَن﴾ َخَزاِئُنرَبَِّكأَْمُىمُ
ٕاإلديانيفقليب.أولماوقر

                                              
.ٖٚ-ٖ٘سورةالطور:ٔ
 (.ٖٕٓٗ،ٖ٘ٛٗمفرقا،) رواهالبخاريٕ
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و١تاكانالقرآنيتصفهبذاالتأثَتالبليغيفالنفوس؛تعاىدالكفارأاليستمعواللقرآن،كماأخرب
فيولعلكمتغلبوناتعاىلعنهمبقولو القرآنوالغوا وقالالذينكفرواالتسمعوا٢تذا

،ومأ
اقهم،ولكنهمقوميستكربونعنٝتاعاٟتق.ذاكإاللتأثَتهيفنفوِسـهم،وإحساسهمبويفأعم

زلإىلالرسولترىـــــــنوإذاٝتعواماأُوقدأثّـرالقرآنيفبعضالنصارىفآمنوابو،قالتعاىلعنهم
أعينهمتفيضمنالدمع٦تاعرفوامناٟتقيقولونربناآمنافاكتبامعالشاىدين

.ٕ
إمناا١تؤمنونالذينإذاذكراوجلتقلوهبمح،قالتعاىلواضفيهمفتأثَتالقرآنا١تؤمنونأما

وإذاتليتعليهمآياتوزادهتمإديانا
،والكالميفىذايـطول،وىوموجوديفمظانو،ويكفيٖ

ماتواٚتاعةًأنٗ«يفعلومالقرآناإلتقان»السيوطيرٛتوايفكتابوجاللالدينيفىذاماذكره
ا،وقدأفَرَدأٝتائهميفمصنف.منكتاباتعندٝتاعآي

مناألمراضاٟتسيةوا١تعنوية)أيالنفسية(،فأماكونوشفاءالكرميومنوجوهإعجازالقرآن: ثامنا
سبيل على والسلوكيات وا١تشروبات ا١تطعومات من ٚتلة من القرآن حذر فقد اٟتسية األمراض

،واللواطوأكلٟتما٠تنـزير،وارتكابالزناا٠تمرشربالوقايةمناألمراض،ومنذلكٖترمي
ايض.فًتةالنساءيفوكذاإتيان

ُأِصيباإلنسانٔترض إذا وأما أرشدفقدأرشدالنيب الفاٖتة،كما بقراءةسورة إىلالتداوي
فيوشفاءللناسالقرآنإىلالتداويبالعسل،

.٘
                                              

 .ٕٙسورةفصلت:ٔ
 .ٖٛسورةا١تائدة:ٕ
 .ٕسورةاألنفال:ٖ
القرآن.باب:النوعالرابعوالستونيفإعجازٗ
.ٜٙسورةالنحل:٘
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فالقرآنىو األمراضالنفسية األمراضىوالبعدعنوأما ،بلإنسببىذه أفضلاألدوية٢تا
ومنأعرضعنذكريفإنلومعيشةضنكاالقرآن،

،ومنتلكاألمراضالقلقواالكتئابٔ
ىذه أن وذلك ذلك، وغَت الشهوات وراء واال٧تراف وكرب طمع من الرديئة واألخالق والسحر

وليس ، الروحي ا٠تواء نتيجة ٖتصل األمراض الروحي ،اءودللخواء تعاىل ا إىل الرجوع إال
أالبذكراتطمئنالقلوباوصدق

منالقرآنماىوشـفاءورحـمةللمؤمنُتوننـزل،ٕ
ٖ

قدجاءتكمموعظةمنربكموشفاء١تايفالصدوروىدىورٛتةللمؤمنُت،
قلىوللذين،ٗ

آمنواىدىوشفاء
.٘

بق ا شفى الوقد األلوَف القرآن والنفسـراءة العضوية باألمراض أصيبوا ٦تن ــمؤلفة مرِّ على ية
،بلقدصاراالستشفاءبالقرآنُمقرَّرايفبعضالعياداتويُـمارسُالعصور،واليزالىذاُيشاىدُ

النفسية.

لغَتهمنالكتبيُــسُرحفِظوعنظهرقلب١تنأرادذلك،خالفاومنوجوهإعجازالقرآن: تاسعا
،فقدُحِفظالقرآنكاماليفصدورا١تاليُتمنالناسمنذعصرالنبوةإىليومناىذا،وقدحفظو
منىومنالـمكفوفُت،كماحفظومنىومناألعاجمالذينيتكلموناللغةالعربيةإالقليال،

هنايةالدنيا.فسبحانمنهبربكتابوالعقول،وسيستمرحفظويفصدورالناسإىل

                                              
 .ٕٗٔسورةطـٰو:ٔ
 .ٕٛسورةالرعد:ٕ
 .ٕٛسورةاإلسراء:ٖ
 .ٚ٘سورةيونس:ٗ
 .ٗٗسورةفصلت:٘
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 حيصللغَتهمنالكتبإطالقا.-ولن–وىذاالوجومنوجوهاإلعجازمل

 فصل في بيان ما يضاد اإليمان بالكتب
اإلديانبالكتبيضادُّهأحدعشرأمرا:

أيادعاءأهناملتنـزلمنعندا،ومنذلكتكذيبالكفاربأنالقرآنكالم،  تكذيبهااألول: 
نومفًتىمنعندالبشر،حاشا،وقدأكذباتعاىلىذها١تقولةيفآياتكثَتةاوقالواإ

 .ٔمنهاقولوتعاىل﴿أميقولونافًتاهقلفأتوابسورةمثلو﴾
التوراةواإل٧تيل،وقدتقدمالكالميفىذاا١توضوع.:ٖتريفهاكماىوواقعالثاني

أنىناكماىوأحسنمنووأفضل.:معارضةالقرآنبالعقول،وادعاءالثالث
إنالقرآنالرابع:  قولالرافضة ادعاءأنالقرآنا١توجودبأيديا١تسلمُتاليومناقص،ومنىذا

أُنـِْقصثُــلُثاه،وإنىـٰذينالثلثُتمتعلقانبفضائلأىلالبيت،ويدَّعونأنالقرآنالكاملسيخرج
يفآخرالزمان!!

تقولوفرقةالتيجانية:و٦تايضاداإلالخامس ديانبالقرآنالعظيمتفضيلبعضاألورادعليو،كما
القرآنستةآالف الفاتحمرةواحدةخَتمنقراءة إنقراءةصالة قالوا: وبعضفرقا١تتصوفة،

ٕمرة!

                                              
 .ٖٛسورةيونس:ٔ
ارومابعدىا(،الناشر:دٙٔٔلعليبن٤تمدالدخيلا،)ص«التيجانية»انظرللتوسعيفمعرفةماعليوىذهالفرقةكتابٕ

الرياض.-طيبة
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بالقرآنالسادس اإلديان يف يقدح و٦تا ،: إليو التحاكم عن اإلعراض ، عظيما قدحا العظيم
 أوواستبدالو بشرائعالبشروقوانينهمودساتَتىمالوضعية،وفاعلذلكحكمومنجهةتكفَته

حسبحالو،فإنكاناإلعراضعنالتحاكمإليومنطلٌقمنتَـنَـقُّصالقرآنفهذاُكــفٌرالـبعدمو
نا،أوريبفيو،كمنحيكمبغَتماأنـزلايفالقرآنمعتقداأنواليصلحللتحاكمإليويفزمان

إنشريعةالبشرمساوية١تايفالقرآنيفالعدلواٟتكمةأوأحسنمنو،فهذاكفرصريح،ألنو
اكفر،بلــــصُوتنقٌُّصلو،قُّـــنَــــيفحكِماوشرِعِو،ومنمثفإنوتَتكذيبللقرآن،وطعنٌ

،يلزممنوتفضيلا١تخلوقُتعلىا٠تالقتعاىليفبعضصفاهتم العلمواٟتكمةوغَتىا كصفة ،
الشكفيو،والواجبىو كفرصريح مصاحلــخبَتالعليمبـاٟتكيمالاإلديانبأناىووىذا

.ٔخلقو،قالتعاىل﴿أاليعلممنخلقوىواللطيفا٠تبَت﴾
ادهبأنوأماإنكاناإلعراضعنالتحاكمإليو٢توىيفالنفسمنظلمأورشوةأو٨توه،معاعتق

حكماجيبالعملبووأنواألصلحللبشر؛فهذااٟتاكماليكُفر،سواءكانوالياأوقاضيا،
بليكونقدارتكبكبَتةمنكبائرالذنوب،وىوا١تعروفبالكفراألصغر.

أنـزلايطول،وقدتكلمأىلالعلمفيويفكتبالتفسَتوالعقائد والكالميفاٟتكمبغَتما
وغَتىا.

منقبلنامناألمماواإلعراضعنالتحاكمإىلماأنـزلايعتربمنألواناال٨ترافاليتوقعفيه
كاليهودوالنصارى،عياذابا،فمنوقعيفذلكفقدتشبوهبم،وبئسمنُتُشبَِّوهبم.

                                              
.ٗٔسورةا١تلك:ٔ
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الباطلةالسابع واألقوال باألىواء تفسَته بالقرآن اإلديان ينايف و٦تا ل: السلفـاليت عن تثُبت م
 الصاحل،كتفسَتاتاٞتهميةوا١تعتزلةوالرافضةوالتفسَتاإلشاريو٨توذلك.

:و٦تاينايفاإلديانبالقرآنإىانتــُُوكمايفعلالسحرةمنوضِعويفا١تزابلأويفأماكنقذرةالثامن
طُتالتُتمِّمللساحرسحرهإالبإىانةوتلويثوو٘تزيقو،وىذاكفٌرباالعظيم،وللعلمفإنوالشيا

القرآنالعظيم.
:و٦تايقدحيفاإلديانبالقرآناإلعراضعنالعملبأحكامو،سواءا١تتعلقةّتانباالعتقادالتاسع

أوالعباداتأواآلدابوالسلوك.

 تنبيو
دورىاميفصدأعداءالدينمنيهوٍدونصارىوملِحدينومقلِّدين٢تم و٦تاينبغيأنيُعلمأن

 قول ذلك ومن ، الِقدم منذ بالقرآن العمل عن غالدستون»ا١تسلمُت بريطانيا« وزراء رئيس
القرآنموجودايفأيديا١تسلمُتفلنتستطيعما»سابقايف٣تلسالعمومالربيطاين: دامىذا

«.السيطرةعلىالشرق«أوربة»
إننالـنننتصـرعلـى»ئةسنةعلىاستعماراٞتزائر:وقالاٟتاكمالفرنسييفاٞتزائريفذكرىمرورم

يقــرؤونالقــرآنويتكلمــونالعربيــة،فيجــبأنُنزيــلالقــرآنالعــريبمــنوجـــوِدىمادامــواٞتزائــريُتمــا
ٔ«.اللسانالعريبمنألسنتهمونقتلع

                                              
.(ٓٗ،ٞتاللالعامل)ص:«قادةالغربيقولون:دمروااإلسالم،أبيدواأىلو»يُنظرللتوسعكتابٔ
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وإمنا،ىاٟتقيقة:و٦تاينايفاإلديانبالقرآنالقولٓتلقالقرآن،وأنوليسكالماتعاىلعلالعاشر
والصوابالذيعليوأىلاإلسالمىومعاٍننفسيةخلقهاايفغَته،وىذهعقيدةفرقةاٞتهمية.

أنالقرآنكالماغَت٥تلوق.
و٦تاينايفاإلديانبالقرآنعدماإلديانبالسنةالشريفة،وىذاكفربالقرآنأصال،الحادي عشر: 

دوحيمنعندا،تُبُتالقرآنوتفسره،وتُـخصِّصعموماتو،وتُقيِّ-أيالسنةالشريفة–ألهنا
مطلقو.

،واليكونذلكإالباإلديانبالسنةالشريفة،قالتعاىلمثإناتعاىلأمرابطاعةرسولو
وماآتاكمالرسولفخذوهوماهناكمعنوفانتهواوقالتعاىل،امنيطعالرسولفقدأطاع

ومنتوىلفماأرسلناكعليهمحفيظا
 .ٔ

 اأن نسأل ، القرآنالعظيم عن مظاىراإلعراض أىم يىذه وأن ، إياىا لإلديانيُـجنبنا وفقنا
وحقاإلديان،وقراءتووتدبرهوالعملبو.كتابب

                                              
 .ٓٛسورةالنساء:ٔ
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 1فصل في ثمرات اإليمان بالكتب
:اإلديانبالكتبيثمرٙتراتجليلةمنها

  .قومكتابًايهديهمبو العلمبعنايةاتعاىلبعباده،حيثأنـزللكل:األولى
كماقالا،قوممايناسبأحوا٢تم العلمْتكمةاتعاىليفشرعوحيثشرّعلكل:الثانية
َهاًجا﴾ ِلُكل ﴿تعاىل  .َٕجَعْلَناِمنُكْمِشْرَعًةَوِمنـْ

لك.شكرنعمةايفذالثالثة: 
:ا٢تدايةإىلالصراطا١تستقيموالدينالقوميالذيارتضاهاسبحانووتعاىللعباده.الرابعة

:السالمةمنالضاللواال٨ترافوالتخبطالذييقعفيوالبشربسبببعدىمعنشريعةالخامسة
اا١تذكورةيفكتبوا١تنزلة.



                                              
،ٖٔ،ص«شرحأصولاإلديان»،وٜ٘البنعثيمُت،ص«شرحثالثةاألصول»استفدتُجــلَّىذاالفصلمنكتاب1

الرياض.–لناشر:دارابنخزديةا
 .ٛٗ:ا١تائدة سورة2



 في العقيدة اإلسالميةنبذة 
 

  
55 

 
  

 لــــس  ر  ــاإليمان بالالركن الرابع: 
لػػػػسُالر  بإبالغشيءبعوثا١ت وىو(لرسَمُ)ٔتعٌت(رسوؿ)ٚتع أُمَ:وا١ترادىنا، منوحين إليو

ٔ.وِبتبليغِ رػػمِوأُ،البشربشرعٍ

 في النبوات فائدةستة عشر 

 الغاية من إرسال الرسل 
وبُت بُتا وسائط الرسل خلقو وإرشادىم إليهم شرعو تبليغ معاشهمُب صالح فيو ما إىل

دوح مُعاـبتشريعالِيكنأفتستقلعقو٢تمفالناسمهماأوتوامنالعلموالذكاءألف،ومعادىم
أماافهواٟتكيم،عقوؿالبشرقاصرةألفوذلك،علىأحسنمايكوفمصاحلاألمةتنتظمبو

.ٕا٠تبَت﴾اللطيفقاؿتعاىل﴿أاليعلممنخلقوىو،حلخلقوا٠تبَتالعليمٔتصا

الناسماينفعهم كانواحجةعلىالناس،فمنرٛتةاتعاىلأفأرسلالرسلليبلغوا ،وهبذا
كماقاؿتعاىل﴿رسالمبشرينومنذرينلئاليكوفللناسعلىاحجةبعدالرسلوكافاعزيزا

.ٖحكيما﴾

                                              
 .ٜ٘البنعثيمُت،ص«شرحثالثةاألصوؿ»انظرٔ
.ٗٔسورةا١تلك:ٕ
.٘ٙٔسورةالنساء:ٖ
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 لفرق بين النبي والرسولبيان ا
اختلفالعلماءرٛتهماُبتعريفالنيبعلىعدةأقواؿ،والذياختارهشيخاإلسالـابنتيمية
رٛتواىوأفالنيبىوالذيَأوحىاإليوبوحٍي،لينقلوإىلا١تؤمنُتالذينعنده،كأنبياءبٍت

.ةاليتأُنزِلتعلىموسىإسرائيل،يأمروفأقوامهمٔتاجاءُبالتػورا
ابنتيمية أقواؿ،والذياختارهشيخاإلسالـ اختلفالعلماءُبتعريفالرسوؿعلىعدة وكذا
كافرينكماحصلمع رٛتواىوأفالرسوؿىوالذيينبئوا،ٍبيأمرهأفيبلغورسالتوإىلقـو

نوحوإبراىيمو٤تمدعليهمالصالةوالسالـ.
لصحةىذاا١تعٌتأفنوحاُوصفبالرسالةمعأنوقدتقدموأنبياءعلىمدىعشرةقروف،ويشهد

كافرينأوؿماوقعالشرؾُب بُػػػِعثلقـو منهمشيثوإدريسعليهماالسالـ،وماذاؾإالألنو
مؤمنُت. ػػعِػػػثواإىلقـو األرض،ٓتالؼمنتقدمومناألنبياء،فإهنمبُػ

ٔرسوؿنيب،وليسكلنيبرسوال.وعلىىذافكل

.ٕقاؿاتعاىل﴿إناأوحيناإليككماأوحيناإىلنوحوالنبيُتمنبعده﴾،أول الرسل نوح




                                              
الرياض.–(،ٖتقيقد.عبدالعزيزبنصاحلالطوياف،الناشر:دارالعاصمةٚٔٚ،ٗٔٚ/ٕ،)«النبوات»انظركتابؤ

ومػاأرسػلناُبتفسَتقولوتعاىلُبسورةاٟتػ ﴿«أضواءالبياف»اُبكتابووانظرلالستزادةُبىذاالبابماقالوالشنقيطيرٛتو
منقبلكمنرسوؿوالنيب﴾.

 .ٖٙٔسورةالنساء:ٕ
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فيعتذر الشفاعةأفالناسيأتوفإىلآدـليشفع٢تم أنسبنمالكرضياعنوُبحديثعنو
 ٔ.إىلأىلاألرض ابعثورسولأول فإنو،ائتوانوًحا:إليهمويقوؿ

عليوالسالـأوؿرسوؿلبٍتآدـ؟فإفقيل:أليسآدـ
الشنقيطيرٛتوا:اإلماـفاٞتوابماقالو

الظاىرأنوالطريقللجمعإالمنوجهُت:
لزوجووذريتوُباٞتنة،ونوحأوؿرسوؿأُرِسلُباألرض،ويدؿ٢تذااٞتمع:أفآدـأُرِسلاألول

 ثبتُب أوما فإنو ، نوحا ائتوا ولكن )ويقوؿ: أىلالصحيحُتوغَتمها: إىل ا بعثو رسوؿ ؿ
األرض...(اٟتديث.

لغَتأىلاألرضلكافذلكالكالـفقولو:)إىلأىلاألرض(لومليُػَردبواالحًتازعنرسوٍؿبُِعث
٥تالفتوماذكرنا.حشوا،بليُفهممنمفهوـِ

مليصدرمنهمكفرفأطاعوه،ونوحىو،وىمعلىالفطرةِسلإىلذريتو:أفآدـأُرالوجو الثاني
كافرينأوؿرسوؿٍ ينهاىمعناإلشراؾباتعاىلويأمرىمبإخالصالعبادةلووحده،أُرِسللقـو

وماكافالناسإالأمةواحدة﴾اآلية،أي:علىالديناٟتنيفحىتويدؿ٢تذاالوجوقولوتعاىل﴿
 ٕاآلية.واتعاىلأعلم.﴾كافالناسأمةواحدةفبعثاالنبيُتنوح،وقولو﴿كفرقـو

                                              
(،ولفػ مسػلم:فيػأتوفنوحػاعليػوالسػالـ،فيقولػوف:يػانػوح،أنػتأوؿالرسػلإىلٖٜٔ(،ومسػلم)ٙٚٗٗأخرجوالبخاري)ٔ

ث.أىلاألرض...اٟتدي
.ٖٕ٘،تفسَتسورةالبقرة:«أضواءالبياف»باختصاريسَتمنكتابوٕ
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 ُسوؿََجاِلُكْمَوَلِكنرمنرٍدَكاَف٤ُتَم ٌدأَبَاَأحَ امقاؿتعاىل﴿،محمد واألنبياء وآخر الرسل 
ٕ.ٔ﴾الل ِوَوَخاًَبَالن بِيُِّت

نىإليوبشريعةمَأونيبيوحَ،إىلقومو ريعةمستقلةيبعثواتعاىلبشولم تخل  أمة من رسول
َعثْػَناُبُكلِّأُم ٍةر ُسوالًَأفِ﴿قاؿاتعاىل،قبلوليجددىا ،ٖ﴾َوَواْجَتِنُبواْالط اُغوتَاْعُبُدواْالل  َولََقْدبَػ

فِيَهاُىًدىنػزإِن اأَ﴿ؿتعاىلوقا،ٗ﴾نَِذيرٌ َوِإفمِّْنأُم ٍةِإال خالفِيَها﴿تعاىل وقاؿ َوُنوٌر لَْناالتػ ْورَاَة
 .٘﴾لِل ِذيَنَىاُدواْ ََيُْكُمهِبَاالن ِبي وَفال ِذيَنَأْسَلُمواْ

إىلودعوة الرسل واحدة تعاىل،وىيالدعوة دؿعلىذلكقولو كما ﴿وماتوحيداأللوىية،
.ٙأنوالإلػٰوإالأنافاعبدوف﴾أرسلنامنقبلكمنرسوؿإالنوحيإليو

 

 

                                              
.ٓٗ:سورةاألحزابٔ
 :مليقل)وخاًبا١ترسلُت(،ألفالنبوةإذاختمتفقدختمتالرسالةمنبابأوىل.تنبيوٕ

ُبآخرالزماف؟خاًبالنبيُتونػزوؿعيسىفإفقيل:كيفاٞتمعبُتكوف٤تمد
.،فهوتابعمدالينػزؿبشريعةمستقلة،بلينػزؿوَيكمبشريعة٤تمدابأفعيسىفاٞتو
ا١تكي»انظر  (.ٙٙ/ٔ«)شرحالواسطية»(البنعثيمُت،وكذاٖٚ/ٔ«)فتاوىاٟتـر

.ٖٙ:سورةالنحلٖ
.ٕٗ:سورةفاطرٗ
.ٗٗسورةا١تائدة:٘
 .ٕ٘سورةاألنبياء:ٙ
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الرسالة لحملاصطفاىم اهلل والرسل بشر  علىوحباىم، والصرب بأعبائها القياـ على قدرة
منهم،هامشاقِّ .ٕقاؿتعاىل﴿ايصطفيمنا١تالئكةرسالومنالناس﴾،ٔالسيماأولوالعـز

قاؿتعاىلعننبيو٤تمد،لوىيةشيءواأل ليس٢تممنخصائصالربوبية،والرسل بشر مخلوقون
أَْمِلُكلِنَػْفِسينَػْفًعاَواَلَضرًّاِإال َما ُقلال ﴿-وىوسيدا١ترسلُتوأعظمهمجاًىاعندا -

 ِإال نَِذيٌرَوَبِشٌَتلَِّقْوـٍَمس ٍِتَالس وُءِإْفأَنَاْ َوَلْوُكنُتَأْعَلُماْلغَْيَباَلْسَتْكثَػْرُتِمَنا٠ْتََْتَِوَما َشاءالل وُ
َلنُيََُِتّن*الأَْمِلُكَلُكْمَضرًّاَوالَرَشًدا ُقْلِإّنِّ﴿وقاؿتعاىل،ٖ﴾يُػْؤِمُنوفَ َأَحٌد ُقْلِإّنِّ ِمَنالل ِو

 .ٗ﴾ُمْلَتَحًدا َوَلْنَأِجَدِمنُدونِوِ

،وغَتذلكالطعاـوالشراب جةإىلواٟتاوا١توتمنا١ترضخصائص البشرية همتلحقوالرسل 
*ُىَوُيْطِعُمٍِتَوَيْسِقُِت َوال ِذي﴿والسالـُبوصفولربوتعاىل قاؿاتعاىلعنإبراىيمعليوالصالة

 .٘﴾َوال ِذيُِيِيُتٍِتٍُب َُيِْيُتِفَػُهَوَيْشِفُت*َوِإَذاَمرِْضتُ
 ٙ.فإذانسيتفذكروّن،كماتنسوف سىأن،إمناأنابشرمثلكم:وقاؿالنيب

إِن ُو﴿فقاؿتعاىلُبنوح،في سياق الثناء عليهمبالعبودية لورسلو وقد وصف اهلل تعالى 
َشُكورا َعْبًدا ٚ﴾َكاَف ال ِذي﴿وقاؿُب٤تمد، َعَلىنػزتَػَباَرَؾ اْلُفْرقَاَف  َؿ لِْلَعالَِمَُتَعْبِدِه لَِيُكوَف

                                              
.التعريفهبمقريباإفشاءاسيأٌبٔ
.٘ٚسورةاٟت :ٕ
.ٛٛٔ:سورةاألعراؼٖ
.ٕٕ-ٕٔ:سورةاٞتنٗ
.ٔٛ-ٜٚسورةالشعراء:٘
 (،عنعبدابنمسعودرضياعنو.ٕٚ٘(،ومسلم)ٔٓٗرواهالبخاري)ٙ
.ٖ:سورةاإلسراءٚ
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ٔ﴾انَِذير إبراىيم، ُب وسلموقاؿ عليهم ا صلى ويعقوب إبْػَراِىيَم﴿وإسحاؽ ِعَباَدنَا َواذُْكْر
َواألَْبَصارَويَػْعُقوبَ ؽَاَوِإْسحَ األَْيِدي ٕ﴾ُأْوِل ، ُبعيسى اوقاؿ مرمي ِإال َعْبٌد﴿بن ُىَو ِإْف

.ٖ﴾ائِيلُهَمَثالًلَِّبٍِتِإْسرََوَجَعْلَنا أَنْػَعْمَناَعلَْيوِ

الدعاءوالذبحوالنذرمنالعبادات،شيءصرؼ٢تمالُيوزأفيُوعليوفلرسلعبيد،اف
جمععليوُبػأمرمُوىذاا١تستحقلذلكىواوحده،بل،والغَتىامنالعباداتوالسجود

يإليوأنوالإلػٰوإال﴿وماأرسلنامنقبلكمنرسوؿإالنوحكماقاؿتعاىلٚتيعالشرائعالسماوية
.ٗأنافاعبدوف﴾

وقد فضل اهلل بعض النبيين على بعض على، بعضالنبيُت فضلنا ﴿ولقد تعاىل قاؿ كما
.٘بعض﴾

نوحوإبراىيموموسىوعيسىو٤تمد،صلىوىم، وىم خمسة أولو العزم ىموأفضل الرسل
اتعاىل ذكرىم وقد ، وسلم ال اعليهم األحزابوُبسورةُبموضعُتمن ُبسورة قرآف؛

َوِمنَكَوِمنن وحٍ َوِإذْالشورى،ُبقولو﴿ ِمَنالن ِبيَُِّتِميثَاقَػُهْم َوإِبْػَراِىيَمَوُموَسىَوِعيَسىاْبِن َأَخْذنَا

                                              
.ٔ:الفرقاف سورةٔ
.٘ٗ:سورةصٕ
.ٜ٘:الزخرؼ سورةٖ
 .ٕ٘سورةاألنبياء:ٗ
 .٘٘:سورةاإلسراء٘
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﴿َٔمْرمَيَ﴾ وُبقولو َلُكم، نَ َشرََع َوال ِذيَأْوَحيػْ ُنوًحا بِِو َوص ى َما الدِّيِن ِإلَْيكَمَِّن ِبِو ا َنا َوص يػْ َوَما
.ٕالدِّيَنَوالتَػتَػَفر ُقوافِيِو﴾ إِبْػَراِىيَمَوُموَسىَوِعيَسىَأْفأَقِيُموا

واضحة،فمحمد ودالئلتفضيلىؤالءا٠تمسةعلىغَتىممناألنبياءوكوهنممنأوِلالعـز
قدتقدـالكالـعنو.

ىلاألرضبعدماطرأالشرؾعليهم،وقدلبث٨توعشرةفإنوأوؿرسوؿبُعثإىلأوأمانوح
قروفيدعوإىلالتوحيد.

فإنوأبواألنبياءكلهم٦تنأتىبعده،و٢تذاأخربتعاىلعنوأنوجعلُبذريتوالنبوةوأماإبراىيم
ولقدأرسلنانوحاوإبراىيموجعلناُبذريتهماالنبوةوالكتابوالكتاب،قاؿتعاىل

.ٖ

ُبكم صدقو لشدة ، الصِّدؽ من مبالغة صيغة وىي ، ِصدِّيقا كاف السالـ عليو إبراىيم أف ا
وإذابتلى،وقولووإبراىيمالذيوف ػىمعاملتومعربو،وقدشهدلوابذلكُبقولوتعاىل

بذبحولدهمنهارضاه،،ودالئلصدقوُبمعاملتومعربوعديدةهنم ػإبراىيمربوبكلماتفأت
ٗوصربهعلىاإللقاءُبالنار،وصربهعلىمفارقةاألىلوالوطنفرارابدينو.استػػػػػجابًةألمرربو،

                                              
 .ٚ:سورةاألحزابٔ
مػنالرسػل،وانظرتقريرابنكثَت٢تذها١تسألةعنػدتفسػَتهلقولػوتعػاىلٖٔ :سورةالشورىٕ .سػورةفاصػربكمػاصػربأولػواالعػـز

.ٖ٘األحقاؼ،اآلية
دفػػػعإيهػػػاـاإلضػػػطرابعػػػنآيػػػات»ابوػػػػػمواُبىػػػذاالبػػػابُبكتػ،وانظػػػرمػػػاقالػػػوالعالمػػػةالشػػػنقيطيرحػػػٕٙسػػورةاٟتديػػػد:ٖ

 ،سورةالعنكبوت.«الكتاب
واذكػرُب،تفسػَتسػورةمػرمي،تفسػَتقولػوتعػاىل«أضواءالبياف»انظرماقالوالعالمةالشنقيطيرٛتواُبىذاالبابُبكتابوٗ

 .براىيمإنوكافصديقانبياالكتابإ
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تفضيلهماعلىغَتمهامناألنبياءأفاتعاىلوُػػػػػػجْوَػػػػوأماموسىوعيسىعليهماالصالةوالسالـف
بٍتإسرائيل،وأنزؿعليهماأفضلالكتببعد،وىيأمةأرسلهماإىلأعظمأمةبعدأمة٤تمد

القرآفومهاالتوراةواإل٧تيل،وقدلقياُبسبيلٖتملأعباءالدعوةمنا١تشاؽالشيءالعظيم٦تاىو
ٔمذكورُبالقرآفالعظيم.

ا والسالـ،وذلكظاىرُبكوفاآلياتاليتآتاىا الصالة وموسىأفضلمنعيسىعليهما
ىأعظممناآلياتاليتآتاىاالعيسى،قاؿابنتيميةرٛتوا:تعاىل١توس

وأىلالكتابعندىمُبكتبهمأفغَتا١تسيحأحيااعلىيديوا١توتى،وموسىبنعمرافمن
ٚتلةآياتوالعصااليتانقلبتفصارتثعبانامبيناحىتبلعتاٟتباؿوالِعِصياليتللسحرة،وكاف

 يهافتصَتثعباناٍبِيسكهافتعودعصا.غَتمرةيلق

أفىذهآيةملتكنلغَته،وىيأعظممنإحياءا١توتى،فإفاإلنسافكانتفيواٟتياة، ومعلـو
فإذاعاشفقدعادإىلمثلحالواألوؿ،واتعاىلَيييا١توتىبإقامتهممنقبورىم،وقدأحيا

انقالبخشبةتصَتحيواناٍبتعودخشبةمرةبعدمرةوتبتلعغَتواحدمنا١توتىُبالدنيا،وأما
اٟتباؿوالعصيفهذاأعجبمنحياةا١تيت.

٦تن بٍتإسرائيلأعظم أنبياء من موسىوغَته ا١توتىعلىيد من أحيا أخربأنو فاقد وأيضا
 تعاىل قاؿ ، ا١تسيح يد على اأحياىم نرى حىت لك نؤمن لن موسى يا قلتم جهرةوإذ

                                              
ُبكتابؤ ،تفسػَت«أضػواءالبيػاف»انظرللفائدةماقالوالعالمةالشنقيطيرٛتواُبعلةكوفآدـعليوالسالـليسمنأوِلالعـز

 .ولقدعهدناإىلآدـمنقبلفنسيومل٧تدلوعزماسورةطػٰو،تفسَتقولوتعاىل
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فأخذتكمالصاعقةوأنتمتنظروف*ٍببعثناكممنبعدموتكملعلكمتشكروف
،وقاؿتعاىلٔ

فقلنااضربوهببعضهاكذلكَييياا١توتى
أملترإىلالذينخرجوامنديارىم،وقاؿتعاىلٕ

وىمألوؼحذرا١توتفقاؿ٢تماموتواٍبأحياىم
.ٖ

ةوالسالـكافُُيرجيدهبيضاءمنغَتسوء،وىذاأعظممنإبراءأثروأيضافموسىعليوالصال
الربصالذيفعلوا١تسيحعليوالسالـ،فإفالربصمرضمعتاد،وإمناالَعَجباإلبراءمنو،وأما

بياضاليدمنغَتبرصٍبعودىاإىلحا٢تااألوؿ،ففيوأمرافعجيبافاليُعرؼ٢تمانظَت.

فموسى أمروأيضا ،وىذا فيوفرعوفوجنوده بنوإسرائيلوغرِؽ البحرحىتعربفيو فلقالو
باىرفيومنعظمةىذهاآليةومنإىالؾالعدوموسىمامليكنمثلوللمسيح.

معكثرةبٍتإسرائيل،ويفجر٢تمبضربوٗوالسلوىن مَػوأيضافموسىكافاُيطعمهمعلىيدهال
ـاثٍتعشرعينايكفيهم،وىذاأعظممنإنزاؿا١تسيحعليوالسالـللمائدة،ومنجركليوللحَ

قلبا١تاءٜتراو٨توذلك٦تاَيكىعنوصلواتاوسالموعليهمأٚتعُت.

 ٔ والدـوسائراآلياتمامليكنمثلوللمسيح.٘لوالضفادعم ػػوكاف١توسىُبعدوهمنالقُ

                                              
 .ٙ٘–٘٘سورةالبقرة:ٔ
 .ٖٚسورةالبقرة:ٕ
 .ٖٕٗسورةالبقرة:ٖ
وىػي٦تػاَمػػن اهبػاعلػػى،والبػذرأيػاـاألمطػاربػدوفسػقيىػونبػاتالكمػأ،وىػونػوعمػنا٠تضػرواتُيػرجمػػناألرضن مَػالػٗ

(مػػنحػػديثٗٚٛٗ)البخػػاريرواهشػػفاءٌللعػػُت.امػػنالػَمػػػن،وماؤىػػةأوقػػدقػػاؿفيػػوالنػػيبصػػلىاعليػػووسػػلم:الكْمػػعبػػاده،
البناألثَت.«النهايةُبغريباٟتديث»وانظر.سعيدبنزيدرضياعنو

 «.ا١تفرداتُبغريبالقرآف»والسلوىطائركالس ػػػػػم اىن.قالواألصبهاّنُب
 انظرالكالـعلىىاتُتاآليتُتُباٟتاشيةالتالية.٘
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 ُبموضعُتمنالقرآف:الدالةعلىنبوتوالتسعموسىآياتأشاراتعاىلإىلٔ

نَاُموَسٰىِتْسَعآيَاٍتبَػيػِّنَاٍتفَاْسأَْؿَبٍِتِإْسرَائِيَلإِْذَجاَءُىْمفَػَقاَؿلَُوفِْرَعْوُف:ٔٓٔ،اآليةرقماإلسراءُبسورةاألوؿ: َولََقْدآتَػيػْ
أَلَظُن َكيَاُموَسٰىَمْسُحورًا  .ِإّنِّ

فِْرَعْوَفَوقَػْوِمِو:ٕٔ،اآليةرقمالثانيةُبسورةالنملواآلية َوأَْدِخْلَيَدَؾُِبَجْيِبَكَٗتْرُْجبَػْيَضاَءِمْنَغَْتُِسوٍءُِبتِْسِعآيَاٍتِإىَلٰ
.ِإنػ ُهْمَكانُواقَػْوًمافَاِسِقُت

اليتؽنبوتووىي:العصاواليدوالسنواتالعجاؼ:ولقدآتيناموسىتسعمعجزاتواضحاتشاىداتعلىِصدُْتتومعٌتاآلي
والضفادعلم ػػالقُووالطوفافواٞترادعليهمنقصالثمراتوابتلىهبااآؿفرعوف،ٍبكشفهااعنهمبسببدعاءموسى٢تم،

.الذيابتالىمابووالدـ
آيةالعصافمعروفة.فأما

.والمرضجيبوفتخرجبيضاءكالثل منغَتبَػَرصاليدفهيإدخاؿموسىيدهُبوأماآية
ولقدأخذناآؿفرعوفبالسنُتونقصاآلياتالسبعالباقيةفهياليتذكرىااُبالقرآفُبسورةاألعراؼُبقولوتعاىلوأما

ٔتوسىومنمعوأالإمناطائرىمعنداػػروايػط ػػي منالثمراتلعلهميذ ك روف*فإذاجاءهتماٟتسنةقالوالناىذهوإفتصبهمسيئة
ػلولكنأكثرىماليعلموف*وقالوامهماتأتِنابومنآيةلتسحرناهبافما٨تنلكٔتؤمنُت*فأرسلناعليهمالطوفافواٞترادوالػُقػم 

قالواياِيوسىادعلناربكٔتاعِهدعندؾوالضفادعوالدـآياتمفصالتفاستكربواوكانواقوما٣ترمُت*و١تاوقععليهمالػرِّجػزُ
لئنكشفتعناالرجزلنؤمننلكولنُرِسلنمعكبٍتإسرائيل*فلماكشفناعنهمالػرِّجػَزإىلأجلىمبالغوهإذاىمينكثوف*إ

الذينك القـو غافلُت*وأورثنا عنها بآياتناوكانوا منهمفأغرقناىمُباليمبأهنمكذبوا يُستضعفوفمشارؽاألرضفانتقمنا انوا
.ومغارهبااليتباركنافيهاو٘تتكلمةربكاٟتسٌتعلىبٍتإسرائيلٔتاصربواودمرناماكافيصنعفرعوفوقومووماكانوايعرشوف

،جرواعنضالالهتموينز،ليتذكروا،الثمارالقحطونَػْقصآيتُتومهاولقدابتلينافرعوفوقوموبوتفسَتاآلياتا١تتقدمةكالتاِل:
ويفزعواإىلرهبمبالتوبة.
،يتشاءموايتطَتواأيوإفُيِصْبهمجدبوقحط،قالوا:ىذالنأتانستحقوسنةفيهاِخصبوسعةرزؽفإذاجاءفرعوَفوقوَمو

وبسببذنوهبم،وقدرهمايصيبهممناٞتدبوالقحطإمناىوبقضاءافرداعليهمأفويقولوا:ىذابسببموسىوَمنمعو.
فرعوفاليعلموفذلك،وكفرىم النغمارىمُباٞتهلوالضالؿ.،ولكنأكثرقـو

فرعوف١توسى:أي  .هبافما٨تنلكٔتصدِّقُت،نالتصرفناعما٨تنعليومندينتأتِناهباوحجةٍوداللةٍآيةٍوقاؿقـو
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ٔانتهىكالمورٛتوا.

،إبراىيمو٤تمدعليهماالصالةوالسالـ،ألفامليتخذالخليلينىما وأفضل الرسل قاطبة 
خليلُتإالمهاعليهماالصالةوالسالـ.

محمد ىو وأفضل الخليلين  جف، على ا فضلو األنبياءػقد ، وآخرىم أو٢تم ا٠تلق ميع
القيامة(:)أناسيوغَتىم،فهوإمامهموسيدىم،كماقاؿ  .ٕدولدآدـيـو

                                                                                                                             

فأكل،اٞترادوكذلك،أغرؽالزروعوالثمارٌؼجارلسيالطوفاف،وىوالباليا،أو٢تامنٜتس،وىوالػرِّجػػزأوقعاعليهمف
وأرسلعليهم،الُقم لالذييفسدالثمارويقضيعلىاٟتيوافوالنباتعليهموأرسل،زروعهموٙتارىموأبواهبموسقوفهموثياهبم

.وملُيدواماءصاٟتًاللشرب،لدـفصارتأهنارىموآبارىمدًمااعليهموأرسل،الضفادعفمألتآنيتهموأطعمتهمومضاجعهم
وداالتعلىأفموسىنيبمنعندا،،آياتمنآياتااليقدرعليهاغَتهىياليتابتلىاهبابٍتإسرائيلالبالياىذه

ا.عصاهفرعوفوقوموفابتالىماهب
لئن،واإىلموسىوقالوا:ياموسىادعلناربكٔتاأوحىبوإليكِمنرَْفعالعذاببالتوبةعو١تانزؿالعذابعلىفرعوفوقوموفزِ
ٔتاجئتبورفعتعناالعذابالذي٨تنفيولنصَ قن  معكبٍتإسرائيل،ونتبعمادعوتإليو،دِّ فالمننعهممنأف،ولنطلقن 

يذىبواحيثشاؤوا.
ويقيموفعلى،ىأنزلوهبمإىلأجٍلإذاىمينقضوفعهودىماليتعاىدواعليهارهبموموسىفلمارفعاعنهمالعذابالذ

،وىيإغراقهمُبالبحر،وذلكبإحالؿنقمتناعليهم،فانتقمنامنهمحُتجاءاألجلاددإلىالكهم،كفرىموضال٢تم
نبوتو.والدالةعلى،بسببتكذيبهمبا١تعجزاتاليتظهرتعلىيدموسى

يُسَتَذل وف-بٍتإسرائيلٍبأورثنا فرعوفالذينكانوا ،وىيبالدالشاـاليتباركنافيهامشارؽاألرضومغارهبا،-٠تدمةقـو
ربكاٟتسٌتعلىبٍتإسرائيلبالتمكُت٢تمُباألرضبسببصربىمعلىأذى،بإخراجالزروعوالثمارواألهنار و٘تتكلمة

ويتخذوهناعروشاوماكانوايبنوفمناألبنيةوالقصور،ودم رناماكافيصنعفرعوفوقومومنالعماراتوا١تزارع،فرعوفوقومو
 ١تلكهم.

 (.ٜٔ–ٚٔ/ٗ«)اٞتوابالصحيح»اإلسالـرٛتواُبانظرماقالوشيخٔ
(عنأيبىريرةرضياعنو.ٕٕٛٚرواهمسلم)ٕ
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كمااختصوابآياتتفوؽتلكاليتآتاىااغَتهمناألنبياء،وآمنعليهاأكثرماآمنعليو
فآية القرآف أما ، انتهتٔتوهتم آياتاألنبياء أف ا١تعلـو ومن ، الكرمي القرآف وأعظمها ، البشر

 خالدة.
تفرؽُبغَتهمناألنبياءأفعلىسائراألنبياءتفضيلوومندالئل مناتعاىلٚتعفيوما
ل خُػ،وىوالا٠تصائص والرسالة، ةوالكالـوالنبوة فهو-ابةأعلىدرجاتىيو-ا٠تلةفأما

:ىذها٠تصلةمعإبراىيمعليوالصالةوالسالـ،قاؿيشًتؾُب،وىوخليلا،واخليلو
 ٔاحبكمخليال.وقداٗتذاعزوجلص

الصلواتا٠تمس وفرضتعليو إىلالسماء بو ُعرِج ايـو كلمو فقد ؛ وكذلكالكالـ وىو،
 .عليوالصالةوالسالـموسىيشًتؾُبىذها٠تصلةمع

النبوةوالرسالةوأماوصفوب تعاىلمنفمعلـو ياأيهاالنيببلغماأنزؿإليكآياتكثَتة،كقولو
.وأرسلناؾللناسرسوال،وقولومنربك

٤تمدػػػجتمعُبنيبقطإالُبنبػملت،الػُخل ةوالكالـوالنبوةوالرسالة،وىذهالصفاتاألربع ينا
.،وىذامندالئلتفضيلوعلىسائراألنبياء

عليوالقرآفالكرميمنتفضيلبعضاألنبياءعلىبعضفإفقيل:ومااٞتمعبُت وبُتمامانص 
؟ٕ(أنبياءاالتُفضِّلوابُت)قاؿ:أنورسوؿاعنثبت

                                              
 مسعودرضياعنو.(عنابنٖٖٕٛرواهمسلم)ٔ
(عنأيبىريرةرضياعنو.ٖٖٕٚ(ومسلم)ٖٗٔٗرواهالبخاري)ٕ
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ىوالتفضيلٔتجردٔ:ا١ترادمنذلكُبتفسَتاآليةا١تتقدمةفاٞتوابمنكالـابنكثَترٛتوا
دؿالدليلعلىشيءوجباتباعو،والخالؼأف فإذا التشهيوالعصبيةالٔتقتضىالدليل،

منهمأفضلهمالرسلأفضلمنبقيةا انتهىكالمو..ألنبياء،وأفأوِلالعـز

 فائدة
يقرف ما اسبحانووتعاىلُبالقرآفكثَتا ٤تمد موسىبُتنبوة ونبوة وبُتكتابيهما،
،ونبوتيهماأعلىالنبوات،وشريعتيهماأكملالشرائع،ألفكتابيهماأفضلالكتب،وشريعتيهما

 ُٕت.وأتباعهماأكثرا١تؤمن

وأفضلية من كان عبدا رسوال على من   ، مِلك   ونبي   رسول   عبد  فائدة في انقسام األنبياء إلى 
 كان مِلكا نبيا

التقسيمحديثأيبىريرةاألنبياءوالرسلينقسموفإىلعبدرسوؿونيبمِلك ،والدليلعلىىذا
ؿ،فقاؿلوجربيل:ينزِذامَلكٌفنظرإىلالسماء،فإجلسجربيلإىلالنيبرضياعنوقاؿ:

ا١تلَإف كمانزؿمنذػػىذا ،ٍتإليكربكأرسلَ،ُخِلققبلالساعة،فلمانزؿقاؿ:يا٤تمديـو
عبدارسوال؟نبياُيعُلكأومِلكافأ

.قاؿجربيل:تواضعلربكيا٤تمد
ٖ.:بلعبدارسوالفقاؿرسوؿا

ِلكالنيبمنوجهُت:والعبدالرسوؿأفضلمنا١تقلت:
                                              

أي:منذلكالنهي.ٔ
 مقدمةتفسَتسورةاإلسراء.ُببنسعديرٛتواُبتفسَتهالرٛتٰػنعبدقالوالشيخٕ
إسنادهصحيحعلىشرطالشيخُت.«:ا١تسند»(،وقاؿ٤تققوٚٚ/ٕٔرواهأٛتد)ٖ
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مؤمنُت،فمهمة كافرين،وأماالنيبفيكوفمبعوثاإىلقـو األوؿ:أفالرسوؿيكوفمبعوثاإىلقـو
الرسوؿأصعبفلهذاكافأفضل،وقدتقدـمعنابيافالفرؽبُتالنيبوالرسوؿ.
منكافعبدافإنواليتصرؼفيماٖتتُملكوإالبإذفا إمناأنا:قاؿ،الوجوالثاّن:أف 

ٔقاسم،وايعطي.
وأمامنكافمِلكافإنويتصرؼكمايشاءمنغَتإٍبعليو.

فحاؿاألوؿأكملمنحاؿالثاّنفيمايتعلقبالعبوديةتعاىل.
انقساـاألنبياءعليهمالسالـإىلعبٍدرسوؿونيٍبمِلك:مسألةقاؿابنتيميةرٛتواُب

لرسوؿأكملمنالنيبالػػػمِلك،ويوسفوداودوسليمافعليهمالسالـأنبياءملوؾ.العبدا
فهوعبٌدرسوؿ،كإبراىيموموسىوا١تسيحعليهمالسالـ،وىذاالصنفأفضل،وأما٤تمد

ٕوأتباعهمأفضل.
 اسبحانو٤تمدا بيامِلكا،بُتأفيكوفعبدارسوالوبُتأفيكوفنوقاؿأيضا:وقدخَت 

فاختارأفيكوفعبدارسوال.
فالنيبا١تِلكمثلداودوسليمافو٨تومهاعليهماالصالةوالسالـ،قاؿاتعاىلُبقصةسليماف

يَنَبِغيأِلََحٍدمِّنبَػْعِديإِن َكأَنَتاْلَوى ابالذي اْغِفْرِلَوَىْبِلُمْلًكاال  ْرنَا*قَاَؿَربِّ لَوَُفَسخ 
*َوآَخرِيَنُمَقر ِنَُتُباأْلَْصَفاد*َوالش َياِطَُتُكل بَػن اٍءَوَغو اص*الرِّيَحَٕتْرِيبِأَْمرِِهُرَخاًءَحْيُثَأَصاب

َذاَعطَاُؤنَافَاْمُنْنَأْوأَْمِسْكبَِغَْتِِحَساب .ىَٰ
منِشئت،الحسابعليك. أي:أعِطَمنشئت،واحـر

                                              

 (.ٔٚرواهالبخاري)ٔ
(.ٖٙٔ/ٔالنبوات)ٕ
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ا١تِلكيفعلمافرضاعليو،ويًتؾماحر ـاعليو،ويتصرؼُبالواليةوا١تاؿٔتاَيبوفالنيب
وُيتارمنغَتإٍبعليو.

منيشاء... وأماالعبدالرسوؿفاليُعطيأحداإالبأمرربو،واليُعطيمنيشاءويَػحـر
الػمِلك،كماأفإبراىيموموسىوعيسىٍبقاؿ:وا١تقصودىناأفالعبدالرسوؿىوأفضلمنالنيب

و٤تمداعليهمالصالةوالسالـأفضلمنيوسفوداودوسليمافعليهمالسالـ،كماأفا١تقربُت
السابقُتأفضلمناألبرارأصحاباليمُت،الذينليسوامقربُتسابقُت،فمنأدىماأوجبا

،ومنكافإمنايفعلماَيبواويرضاهويقصدٔعليووفعلمنا١تباحاتماَيبوفهومنىؤالء
ٖ.ٕأفيستعُتٔتاأُبيحلوعلىماأمرهافهومنأولئك

 والذيأوتيو أيضا: اوقاؿ استعملاٞتنواإلنسُبعبادة فإنو ، سليماف أوتيو ٦تا أعظم
ٗغاءوجواوطلبمرضاتو.وحده،وسعادهتمُبالدنياواآلخرة،اللغرضيَػػػػرجعإليوإالابت

طاعةفإهناانطاعةاٞتنلنبي،أماكيةػػػػلَطاعةمَعليوالسالـطاعةاٞتنلسليمافأيضا:وقاؿ
 ٘.نبوية



                                              
أيمناألبرارأصحاباليمُت.ٔ
أيمنا١تقربُتالسابقُت.ٕ
(.ٕٛٔ-ٓٛٔ/ٔٔ«)٣تموعالفتاوى»انظرٖ
(.ٜٛ/ٖٔ«)٣تموعالفتاوى»انظرٗ
.ٔٗٛ،ص«النبوات»انظركتاب٘



 في العقيدة اإلسالميةنبذة 
 

  
70 

 
  

تعاىلعناٞتن ومصداؽذلكُبكتاباقولو بعدقلت: أنزؿمن كتابا ٝتعنا إنا قومنا يا
يا * منموسىيهديإىلاٟتقوإىلطريقمستقيم لكم يغفر بو داعياوآمنوا أجيبوا قومنا

ٔ.ذنوبكموُيركممنعذابأليم
قلأوحيإِلأنواستمعنفرمناٞتنفقالواإناٝتعناقرآناعجباوقاؿتعاىلعنهمُبسورةاٞتن

...اآليات.*يهديإىلالرشدفآمنابوولننشرؾبربناأحدا
مليستخلفمنبعدهأحدامنأىلبيتوومليُػػَخلِّف٢تمماال،وقاؿأيضاما٤تص ُلوأفالنيب
،فدؿذلكعلىحرصوعلىمقاـالعبوديةوالرسالةعلىمقاـوإفكافذلكمباحاُبحقو

ٕا١تلكوالنبوة.

قاؿتعاىلالرسل غالبون دائماو  كما ،ورسليإفاقويعزيز كتباألغلنبأنا
قاؿٖ

:ُبتفسَتاآليةالكرِيةيرٛتواالشنقيط

غالبهم،والغلبةنوعاف:غلبةباٟتجةقددلتىذهاآليةالكرِيةعلىأفُرُسِلاغالبوفلكلمن
والبياف،وىيثابتةٞتميعالرسل،وغلبةبالسيفوالسناف،وىيثابتة١تنأُِمربالقتاؿمنهمدوف

ولقدسبقتكلمتنايةالكرِيةوأمثا٢تامناآلياتكقولوتعاىلمنمليؤمربو،وقددلتىذهاآل
أنولنيقتلنيبُبجهادقط،ٗفلعبادناا١ترسلُت*إهنم٢تما١تنصوروف*وإفجندنا٢تمالغالبو

ألفالقتلقِ للغلبةِمقابلٌسمٌألفا١تقتوؿليسبغالب، تعاىلُبقولو بينو ومنيقاتلُبكما

                                              
.ٖٔ–ٖٓسورةاألحقاؼ:ٔ
(.ٚٙٗ/ٚ«)منهاجالسنةالنبوية»انظرٕ
.ٕٔسورةاجملادلة:ٖ
.ٖٚٔ-ٔٚٔسورةالصافات:ٗ
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فيقتلأويغلبسبيلا
إنالننصررسلنااآلية،وقاؿتعاىلٔ

اآلية،وقدنفىعنا١تنصورٕ
إفينصركمافالغالبلكمكونومغلوبانفياباتاُبقولوتعاىل

ٗ.ٖ

وقاؿابنتيميةما٤تص لوأفظهوراألنبياءعلىمنخالفهمباٟتجةوالعلممنجنساجملاىدالذي
عدوه،وظهو راألنبياءعلىمنخالفهمبالسيفوغلبَتهمعليهممنجنساجملاىدالذيقتلىـز

٘عدوه.

 ئدةفا
بتلىوتكوفػػعادةالرسلأفتُٚتلةفوائدمنغزوةأحدمنها"أفرٛتواداٟتاف ابنحجررَػػػػسَ

،ومليتميزٙنهمدخلُبا١تؤمنُتمنليسمواٟتكمةُبذلك:أهنملوانتصروادائما،٢تاالعاقبة
فاقتضتاٟتكمةاٞتمعبُت،ولوانكسروادائماملَيصلا١تقصودمنالبعثة،الصادؽمنغَته

 ٚ."األمرينلتمييزالصادؽمنالكاذب
 في بيان ما يتضمنو اإليمان بالرسل فصل

 :أمورسبعةاإلِيافبالرسليتضمن

                                              
.ٗٚسورةالنساء:ٔ
.ٔ٘سورةغافر:ٕ
.ٓٙٔسورةآؿعمراف:ٖ
«.أضواءالبياف»انظرٗ
.ٜٕٓ،ص«النبوات»انظر٘
يعٍتمنا١تنافقُتالذينيظهروفاإلسالـويبطنوفالكفر.ٙ
كتابا١تغازي،ٖتتقولو:)بابغزوةأحد(.،«فتحالباري»باختصاريسَتمنٚ
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اإلسالـٔتعناهالعاـ،وىواالستسالـ،وىوًتؾبينهمقاسممشاألنبياءكلهماإلِيافبأف:األول
منكاف)وىوإفرادابالعبادةالتوحيدب كائنا (وترؾعبادةمنسواه وماقاؿاتعاىل،

إالأنافاعبدوفإلػٰوأرسلنامنقبلكمنرسوؿإالنوحيإليوأنوال
.ٔ


ػػػقولو:واألنبياءإخوةلِبُتاألنبياءُبإىلىذااالتفاؽُبأصلالدينأشارالنيبوقد َعال ت،ػػ

ٕأمهاهتمشىتودينهمواحد.
ال النيبػففيىذا الػَعػػال حديثشبو من باإلخوة زوجاألنبياء األمهاتالذين٢تم وىن ت،

،وىو آنفا الذيتقدـ العاـ فاألمهاتىنالشرائع،واألبواحدوىواإلسالـٔتعناه واحد،
.)وىوإفرادابالعبادة(التوحيدالستسالـبا

بإبراىيموموسىوعيسىكلهم فاألنبياءٚتيعهممنآدـإىل٤تمدمرورا القاعدة فبناءعلىىذه
مشًتكوفمعالديناإلسالميالذيجاءبو٤تمدُبالتمسكباإلسالـٔتعناهالعاـ،ليسبينهم

اٞتانب منىذا إليهم نظرنا فرؽإذا لكل ُبحُتأف اليتأُرِسل، األمم من األنبياءإليهاأمة
.لكلجعلنامنكمِشرعةومنهاجا،كماقاؿتعاىلاألخرىاليتمعاألمةغَتاشريعةوِمنهاج

حيث،حكمةاتعاىلُبشرعووىذامن،فقدجعلنالكلأمةشريعةوطريقةيعملوفهباأي:
مايناسبأحو شرّعلكل  .ا٢تمقـو

                                              
.ٕ٘سورةاألنبياء:ٔ
تقدـٗترُيو.ٕ
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وضدىذااإلِيافببعضهموالكفرببعضهماآلخر اإلِيافهبمٚتيعامنغَتتفريقبينهم،:الثاني
قولواآمناباوماأنزؿإليناوماُبوجوباإلِيافّتميعاألنبياءحدا،قاؿتعاىلاولوكافنبياو

ىوعيسىوماأوٌبالنبيوفمنأنزؿإىلإبراىيموإٝتاعيلوإسحاؽويعقوبواألسباطوماأوٌبموس
.رهبمالنفرؽبُتأحدمنهمو٨تنلومسلموف
النػػؤمنبػػبعضاألنبيػػاء:النُفػػرِّؽبَػػَُتأحػػدمػػنهمقػػاؿابػػنجريػػررٛتػػواُبتفسػػَتقولػػوتعػػاىل
كمػػاتػػربأتاليهػػوُدمػنعيسػػىو٤تمػػدعليهمػػاالسػػالـ،ونكفػربػػبعضونتػػرب أمػػنبعػػٍضونتػوىلبعًضػػا

بـل نشـهد ،وأقّرتبغَتهمػناألنبيػاءوكماتربأتالنصاَرىمن٤تمد،قّرتبغَتمهامناألنبياءوأ
انتهى..ثوا بالحق والهدىــــعِ ــــب  ،  لجميعهم أّنهم كانوا رسَل اهلل وأنبياَءه

نووجوكوفعدـاإلِيافبرسوؿواحدكفراأفىذاالفعليقتضياالمتناعمنقبوؿرسالةمقلت:
هباذلكالرسوؿ،واالعًتاضعلىعبوديةااليتأمرهبابُػػعِػػػثرساالتا،وىيالرسالةاليت

 ذلكالرسوؿقومو.
قاؿابنتيميةرٛتوا:

بكلبوفقدكذّؽكلنيب،ومنأطاعوفقدأطاعكلنيب،ومنكذّؽ٤تمدافقدصدّمنصدّ
ومنعصاه إفالذينيكفروفباورسلوويريدوفأفقاؿتعاىلفقدعصىكلنيب،ٔنيب،

بُتذلكسبيال* ببعضونكفرببعضويريدوفأفيتخذوا بُتاورسلوويقولوفنؤمن يفرقوا
أولئكىمالكافروفحقا

أفتؤمنوفببعضالكتابوتكفروفببعضفماجزاءمن،وقاؿتعاىلٕ

                                              
 أيعصياناكليا.ٔ
.ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔسورةالنساء:ٕ
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القيامةيردوفإىلأشدالعذابوماابغافلعمايفعلذلكمنكمإالخزيُباٟتياةالدن ياويـو
تعملوف

.ٔ


كذبتحبأنويكذباٞتميع،و٢تذايقوؿتعاىلبىؤالءتكذيباّتنسالرسالةفقدصر ومنكذ 
نوحا١ترسلُت قـو تعاىل وقاؿ ، قبلنوحأحدا إليهم ومليرسل ،الرسل كذبوا نوح١تا وقـو

أغرقناىم
ٕ.ٖ 

ذلكو٨توكذبتٙتودا١ترسلُت،وقولوكذبتعادا١ترسلُتلت:ونظَتهقوؿاتعاىلق
مناآليات.

وقاؿالعالمةالشنقيطيرٛتوا:
كػذ بنػذيراواحػدافقػدكػذ بٚتيػعالنػذر،منكذ برسوالواحدافقدكذ بٚتيعا١ترسلُت،ومػن

كمػػػاأوضػػػحوتعػػػاىلبقولػػػو«الإلػػػػٰوإالا»مضػػػموفألفأصػػػلدعػػػوةٚتيػػػعالرسػػػلواحػػػدة،وىػػػي
﴿ومػػاأرسػلنامػػن،وقولػػوتعػاىلٗ﴾ولقػدبعثنػاُبكػػلأمػةرسػػوالأفاعبػدوااواجتنبػػواالطػاغوت﴿

﴿واسػػأؿمػػنأرسػػلنامػػنوقولػػوتعػاىل٘قبلػكمػػنرسػػوؿإالنػػوحيإليػػوأنػوالإلػػػٰوإالأنػػافاعبػػدوف﴾
.ٙ﴾آ٢تةيُعبدوفالرٛتٰػنقبلكمنرسلناأجعلنامندوف

                                              
.٘ٛسورةالبقرة:ٔ
.ٖٚسورةالفرقاف:ٕ
 (.٘ٛٔ/ٜٔ«)٣تموعالفتاوى»قالوابنتيميةرٛتواكماُبٖ
.ٖٙ:سورةالنحلٗ
 .ٕ٘نبياء:سورةاأل٘
.٘ٗسورةالزخرؼ:ٙ
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ويقولوفنػؤمنبػبعضونكفػرُبقولوتعاىل﴿وأوضحتعاىلأفمنكذ ببعَضهمفقدكذ بٚتيعهم
،وأشػارإىلذلػػكٔاآليػة﴾بػبعضويريػدوفأفيتخػذوابػُتذلػكسػبيال*أولئػػكىػمالكػافروفحقػا

،ٖدمػنهمو٨تػنلػومسػلموف﴾﴿النفػرؽبػُتأحػ،وقولػوٕ﴾﴿النفرؽبُتأحدمنرسػلوُبقولو
ٗ﴿والػػذينآمنػػوابػػاورسػػلوومليفرقػػوابػػُتأحػػدمػػنهمأولئػػكسػػوؼيػػؤتيهمأجػػورىم﴾وقولػػوتعػػاىل

٘انتهىكالمورٛتوا..اآلية
تنبيو : ٤تمًدا تّيػَوملالنصارىكذبوا فبعوه هم، مكذبوفللمسيحبنمرميغَتمتبعُتلوهبذا
.نسأؿاالعافيةوالسالمة،فلميتبعوهوأمرىمباإلِيافبؤتحمدبشرىم نوقدأل،أيًضا

،بنمرميعيسىوالبنبوةا١تسيحمليصدقوابنبوة٤تمدوكذلكاألمربالنسبةلليهود،فهم
فهمهبذاكفارليسوامؤمنُت،ولوكانوايؤمنوفٔتوسىواألنبياءقبلو.

اإلي كوفعدـ برسوػػػػووجو منماف قبوؿرسالة يقتضياالمتناعمن الفعل أفىذا كفرا ؿواحد
رساالتا،وىيالرسالةاليتهباذلكالرسوؿ،واالعًتاضعلىعبوديةااليتأمرهباذلك

 الرسوؿقومو.
،ُبالقرآفأوصحيحالسنةاإلِيافٔتنعلمنااٝتومنهم:مما يتضمنو اإليمان بالرسلالثالث
نوحوإبراىيموإسحاؽويعقوبوإٝتاعيلآدـُو،وىمنبيانيوعشرالقرآففجاءفيوذكرستةفأما

                                              
.ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔسورةالنساء:ٔ
 .ٕ٘ٛسورةالبقرة:ٕ
 .ٖٙٔسورةالبقرة:ٖ
 .ٕ٘ٔسورةالنساء:ٗ
 .ٔٗ،تفسَتسورةالقمر:«أضواءالبياف»٘



 في العقيدة اإلسالميةنبذة 
 

  
76 

 
  

وأيوب وسليماف الِكفِلوداود وذو وصاحٌل وشعيٌب وىوٌد ولوطوإدريُس وإلياسويونسواليسع
 ويوسفوموسىوىاروف وَيِتوعيسىوالػِخضر تسليماوزكريا وسلم صلىاعليهم ، و٤تمد

.كثَتا

ُبالقرآفُبنظٍملطيففقاؿ:ذكرىمٜتسةوعشريننبياوردأٝتاءنظمأحدالشعراءوقد

مُػمنبعِدعشٍريبقىسبعٌةوىُٙتانيةٌمُهُػػػمنُٔب﴿تلكحجتنا﴾
قدُخػِتمواوبا١تختارِآدـُفلِذوالكِىوٌدشعيٌبصاحلٌوكذاإدريسُ

ػػػػػن ػػػػػالس وقدجاءُب نبة يمناألنبياءمليأتذكرهُبالقرآف،وىويوشػػػػػػػػػػعبننوفبنػػػػػػػذكر
السالـ ا٠تليلعليهم إبراىيم يعقوببنإسحاؽبن بنيوسفبن بٍتٕأفراىيم أنبياء من ،

إسرائيل،وكافقائدبٍتإسرائيلبعدوفاةموسىعليوالصالةوالسالـ،فعنأيبىريرةرضيا
 قاؿ: إفالشمسملتُػحبَػػسعلىبشرإالليوشعلياِلسارإىلبيتقاؿرسوؿاعنو :
ٖا١تقدس.

فيحلالظالـفاليستطيعوافتحالبلداليتعليهمالشمسإمناىوليستمرالنهارفالتغربسُػػػػوحبْ
ال،وىيبيتا١تقدسقصدوىا ٚتعة،ولودخلعليهما١تغيبلدخليـو سبت،وكانواُبيـو

عليهمفيوالعمل،فنظرالنيبيوشع إىلالشمسفاليتمكنوفمعومنالقتاؿ،ألفاليهود٤تـر

                                              
رسوال.اءٙتانيةعشرٝتأفيهنورد(منسورةاألنعاـحيثٙٛ–ٖٛ)اتيشَتإىلاآلئ
إسنادهصحيحعلىشرطالبخاري.«:ا١تسند»(،وقاؿ٤تققوٕٖ٘/ٕ«)ا١تسند»دُبرواهأٛتٕ
،ذكرنبوةيوشع.«البدايةوالنهاية»انظرٖ
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والنصر،وبقدرةاكافلوذلك،ودعىربوبأ ساالشمسفحبَفالتغيبحىتيتما٢تجـو
ٔحاجتهموفتحواالبلد،واٟتمد.ُبمكاهناحىتقضوا
 منملنعلماٝتو تعاىلوأما القرآفإليهمُبقولو فنؤمنبوإٚتاال،وقدأومأ َولََقْد﴿مناألنبياء

ْنَػْقُصْصَعلَْيك﴾ أَْرَسْلَناُرُسالًمنقَػْبِلَكِمنػُْهم  .ٕمنَقَصْصَناَعلَْيَكَوِمنػُْهممنمل 
الذينملنعلمأٝتا يعقوبعلئويدخلُبىؤالء يهمالصالةهماألسباط،وىماألنبياءمنذرية

،إذالسبطُببٍتإسرائيليكاَبءالقبيلةُببٍتإٝتاعيل،والشعوبُبوالسالـ،وىوإسرائيل
األسباطبذلكمنالػس العجم، ،وُسػم وا عشرَرجالوىمػبطوىوالتتابع اثنا كلرجل، َولَد

،إاليوسفعليوالسالـيانبذريةيعقوب،وليسأحدمنٖأسباطا فسموا،منهمأّمةمنالناس
ٗكماسيأٌببيانو.

حىتجاءا١تسيحعليوالسالـ.ُبظهورىموكافىؤالءاألسباطمتتابعوف
ا١تذكورينُبالكتابوالسنةسبعةوعشرين،واٟتمد.والرسلفاٟتاصلأفعدداألنبياء

سنةبأٝتائهموقدتقدموا،منهمالرسلالذينصرحالقرآفوال،ورسل اهلل ثالثمائة وخمسة عشر
يارسوؿ:حديثأيبأمامةرضياعنوأفرجاًلقاؿعلىعددىموالدليلوالبقيةالنعلمهم،

؟كافآدـا،أنيبي

                                              
،ذكرنبوةيوشع.«البدايةوالنهاية»،وكذلك(ٚٗٚٔ«)مسلم»،وٕٖٗٔ«)صحيحالبخاري»وانظرالقصةمفصلةُبٔ
.ٛٚ:سورةغافرٕ
.ٖٙٔ،سورةالبقرة:«تفسَتالطربي»انظرٖ
.ٛ،سورةيوسف:«تفسَتابنكثَت»انظرٗ
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.مكل ممٌنعم،معل :قاؿ
؟كمبينووبُتنوح:قاؿ
.قروفةعشر:قاؿ
؟كمكافبُتنوحوإبراىيم:قاؿ
.قروفةعشر:قاؿ
؟يارسوؿا،كمكانتالرسل:قالوا
ٔ.اغفَتامًّػج،ثالٙتائةوٜتسعشرة:قاؿ

كاألخبارالواردةُب،اصحعنهممنأخبارىمٔتتصديقال:مما يتضمنو اإليمان بالرسلالرابع
 ا١تطهرة والسنة الكرمي القرآف أصحابالسِّ، اليتذكرىا الصحيحة وكتبالتاريخ،ػيَػػػػواألخبار ر

واليتعنالرسلُبكتبأىلالكتابا١ترويةوأمااألخبارواليتتتضمنقصصهموخصائصهم،
 ما ٢تا ليس ا١تذكورة الصحيحة األخبار من ا١تسيعضدىا يلـز ال فهذه ا١تسلمُت كتب لمُب

 ، تكذيبها وال كانتتصديقها إف لإال ػمنافية ا١تسلمُت كتب ُب ما ُيبالصحيحة فعندئذ
آمنا:تكذبوىم،وقولواالتصدقواأىلالكتابوال»:يلعلىذلكقوؿالنيبلوالد،تكذيبها
ٖ.اآليةٕ«وماأنزؿإليكمؿإلينانػزباوماأ

                                              
«الكبػػػػػَت»(،واللفػػػػ لػػػػػو،وقػػػػاؿالػػػػذىيب:علػػػػىشػػػػػرطمسػػػػلم،وكػػػػذارواهالطػػػػرباّنُبٕٕٙ/ٕ«)مسػػػػتدركو»رواهاٟتػػػػاكمُبٔ
 (.ٕٛٙٙ«)سلسلةالصحيحةال»(،وفيو:)ثالٙتائةوثالثةعشر(،وصححواأللباّنكماُبٜٔٔ-ٛٔٔ/ٛ)
(مػنسػػورةالبقػػرة.ٖٙٔ﴾اآليػػة)أنػزؿإلينػػاومػاأنػػزؿإىلإبػراىيملعػلىنػػاؾخطػأمػػنالنسػاخ،فلفػػ اآليػة﴿قولػػواآمنػابػػاومػػإ

وانظرتعليق٤تققيصحيحالبخاريعلىاٟتديث،طبعةمؤسسةالرسالةالعا١تية.
 اعنو.(عنأيبىريرةرضيٕٖٙٚرواهالبخاري)ٖ
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٢تااعلىموسىوعيسى،وليستنػزأالتوراةواإل٧تيلاألصليُتاليتاؿإليهممهنػزأٔتاوا١تقصود
 .اآلفاليهودوالنصارىيالتوراةواإل٧تيلارفةاليتبأيد

وىوخا٘تهم٤تمد، منهم رسلإليناالعملبشريعةمنأُ:من مقتضيات اإليمان بالرسلالخامس 
نَػُهْم َورَبَِّكاَليُػْؤِمُنوَفَحىت ََُيَكُِّموَؾِفيَماَشَجرَ َفالَ﴿قاؿاتعاىل،ٚتيعالناس ا١ترسلإىل بَػيػْ

انُفِسِهْمَحَرًجاٍُب الَُيَُِدواُْبأَ .ْٔيَتَوُيَسلُِّمواَْتْسِليًما﴾َقضَ ِمػم 
أمرىمماَوْفقبوعلىأرسلواغواٚتيعمااإلِيافبأهنمبل  :مما يتضمنو اإليمان بالرسلالسادس 
فهلعلىالرسل﴿قاؿتعاىل،جهلوإليوأرسلوااليسعأحدا٦تنشافيابينوهبياناوأهنم،ابو
ٕ﴾البالغا١تبُتإال عليكالبالغا١تبُت﴿، فإمنا تولوا ٖ﴾فإف البالغ﴿، إال علىالرسوؿ وما
ٙ.٘اعلىرسولناالبالغا١تبُت﴾وأطيعواالرسوؿفإفتوليتمفإمنوأطيعواا﴿،ٗ﴾ا١تبُت

اىُتآيات،وتسمىأيضابردىمابومناإلِيافٔتاأي  :مما يتضمنو اإليمان بالرسل السابع
ٚودالئل اعلىأيد، اليتُيريها للعادة يبقىولئال،علىنبوهتمداللةهميوىياألمورا٠تارقة

                                              
.٘ٙ:سورةالنساءٔ
.ٖ٘سورةالنحل:ٕ
.ٕٛسورةالنحل:ٖ
.ٛٔسورةالعنكبوت:ٗ
.ٕٔسورةالتغابن:٘
 بَتوت.–،الناشر:ا١تكتباإلسالمئٖٔالبنأيبالعزاٟتنفي،ص«شرحالطحاوية»انظرٙ
مػورا٠تارقػةللعػادة،وقػدذكػرابػنتيميػةرٛتػواأفلفػ اآليػةوالبَػػيِّنةىيالتسػميةالدقيقػةلأل«اآليات»َيسنىناالتنبيوإىلأفٚ

فلػميػردُبالقػرآف،واليػدؿعلػى«ا١تعجػزة»والبُػرىافىوالواردُبالكتػابوالسػنة،وذكػرٚتلػةمػناألمثلػةعلػىىػذا،وأمػالفػ 
وشروطوصفاتكوهنابينةوآية.كوفا١تقصودآيةأودليالإالإذافُػسِّربو،وإفكافكوهنا معجزةوخرقاللعادةمنلواـز

 (.ٕٛٛ)ص«النبوات»(،ؤٜٗ-ٕٔٗ/٘«)اٞتوابالصحيح١تنبد ؿدينا١تسيح»انظر
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؛وطاقتهمفوؽقدرةالبشربأموردواػػػػػػيِّأُقدرسلهموارأإذافإفالناس،ىممشكالعلىالناسأمرُ
.علىالدينوثبتتقلوهبمهبمنواوآمأمرىمفاستيقنوا،نداتعاىلأهنممرسلوفمنععِلموا

موسىاآلياتومنتلك ىيحيةتسعىعصا فرعوففإذا بُتأيديسحرة اليتألقاىا تلقف،
ألهنمعِلمواأفماأتىبوموسىمنعنداوليسفآمنوا،،وهمناٟتباؿوالعصيوتلتهمماألقَ
، معو،فسحرا ساربقومووبعدإِياهنمبقيتالعصا البحرفرارامنفرعوفلما ذهضربهبٕتاه
 العصا فانفلقفسارُبطريقيابسمعقومو االبحر فنجاه وُبصحراءسيناءضرببعصاه،
فعصاموسىليستإالآيةعيناعلىقدرأسباطبٍتإسرائيل،فانفجرتمنواثنتاعشرةاٟتجر

فحجةعلىمنمليؤمن،وتثبيتا١تنآمنمنعنداليعلمالناسأنورسوؿمنعندا،فيكو
.بو

 اآلياتومن أيضا عيسى ابو أيد ما ، كاف فينفخفيوفقد الطَت الطُتكهيئة ُيلقمن
بإذففآواألبرصفيرب-عمىدألِوُوىوالذي–ِيسحبيدهعلىاألكموو،فيكوفطَتابإذفا

.وابلى؟أفليسىذادليلعلىأنورسوؿمنعندا،يا١توتىبإذفاحيِػافيُوك،ا

أيدانبيو بآياتاحمدػمكما تدؿعلىصدؽنبوت،كثَتة ووأنورسوؿمنعنداػكلها
.فهواآليةالكربىالدالةعلىنبوة٤تمدأشهرىاالقرآفالكرمي،حقا،

                                                                                                                             

بػذلكاآليػاتالػيتوردت ُبكماُيدرالتنبيوإىلأنوليستكػلاآليػاتالػيتأي ػداُهبػاأنبيػاءهمػنقبيػلاإلعجػاز،وإمنػااخػُتص 
وفيػوٖتػد،،فيكػوفمعجػزة،أمػاحنػُتاٞتػذعإليػو،آيةعلىنبوة٤تمد-مثال–سياؽالتحديواإلعجازللخصم،فالقرآف
وليسفيوٖتد،،فاليوصفبأنومعجزة.وتسليمالػَحَجرعليوفإنوآيةعلىنبوتو
،باب:)نكتُبإعجازالقػرآف،وشػرائطا١تعجػزةوحقيقتهػا(«لقرآفاٞتامعألحكاـا»وقدذكرالقرطيبرٛتواُبمقدمةكتابو

ٜتسةشروطللمعجزة،فلَتاجعهامنأرادالتوسع.
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 األنبياء عليهم الصالة والسالما رسل بهالتي أ   اإليمان باآلياتفائدتان في باب 
 الفائدة األولى:

أىل فيو برز منجنسما اتعاىلأفجعلكربياتاآلياتعلىأيديرسلو إفمنحكمة
العصرالذيبُعثفيوذلكالرسوؿ،ليكوفذلكأبلغُباٟتجةواإلقناعبأفذلكالرسوؿمرسل

 الصالة موسىعليو ففيعصر ، احقا فكانتآيةمنعند ، بالسحر قومو اشتهر والسالـ
موسىمنجنسمااشتهروافيووزادتعليو،بأفكانتحقيقةالخيااًل.

من فجاءتآيتو كبَت، إىلحد الطبمًتقيًا علم كاف والسالـ الصالة عيسىعليو وُبعصر
الشفاءمنأمراضاليستط بأفجعلاعلىيده ، فيووزيادة برزوا يعقوموعالجهاجنسما

وىيالعمىوالربص،بلوإحياءا١توتى،كلهابإذفاتعاىل.
٤تمدةوكذلكاألمربالنسب ،فُكتبتلنبينا فقدترقىالناسُبعصرهُبجانبالفصاحة ،

ا١تعلقاتالفصيحةوُنظمتالقواُبالبليغة،فجاءالقرآفمعجزاً٢تمأفيأتوأتثلو،ٍبأعجزىمأف
 وابسورةمثلو،فلميستطيعواذلكوالبآيةواحدة.يأت

قاؿاإلماـابنكثَترٛتوا:
قاؿكثَتمنالعلماء:بعثاكلنيبمناألنبياءٔتايناسبأىلزمانو،فكافالغالبعلىزماف

سّحار،موسىعليوالسالـالسِّحروتعظيمالّسحرة،فبعثوأتعجزةهبرتاألبصاروحيّػرتكل
فلمااستيقنواأهنامنعندالعظيماٞتبارانقادوالإلسالـ،وصاروامنِعبادااألبرار.
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وأماعيسىعليوالسالـفُبِعثُبزمناألطباءوأصحابعلمالطبيعة،فجاءىممناآلياتٔتاال
قدرةعلىإحياءسبيلألحدإليوإالأفيكوفمؤيدامنالذيشرَعالشريعة،فمنأينللطبيب
التناد ؟ٔاٞتماد،أوعلىمداواةاألْكموواألبرص،وبْعثمنىوُبقربهرىُتإىليـو

الشعراء،فأتاىمبكتابمناعزٕبعثواُبزمافالفصحاءوالبُػػلغاءو٨تاريروكذلك٤تمد
رمنمثلو،أوبسورةمنجنعلىأفيأتوأتثلو،أوبَعْشرُسوػوجل،فلواجتمعتاإلنسوال

،وماذاؾإالألفكالـالربعزوجلالٖمثلو؛مليستطيعواأبداولوكافبعضهملبعضظهَتا
يشبوكالـا٠تلقأبدا.

ٗانتهىكالـاٟتاف ابنكثَترٛتوا.

 الفائدة الثانية:
أمامعجزاتالنيب ، القرآفخالدة األخرىوكذلكإفمنحكمةاتعاىلأفجعلمعجزة

إىلىذاُباٟتديثالذيرواهأبوىريرةمعجزاتاألنبياءقبلوفقدانقرضت،وقدأشارالنيب
قاؿ:ماِمناألنبياءمننيبإالقدُأعطيمناآلياتمامثلوآمنرضياعنوأفرسوؿا

                                              
1

  القيامة،ُسػػمِّيبذلكألفا١تالئكةتناديأىلاٞتنةبأعما٢تموأىلالناروأعما٢تم،وقيلألفالناسينادينادػػػػػت ػػػػاليـو ىويـو
إذااشتدا٢توؿوالفزع.بعضهمبعضاُب  ذلكاليـو

 ،مادة)٨تر(.«لسافالعرب»٨تاريرٚتع٨ترير،وىواٟتاذؽا١تاىرالعاقلاجملرب.انظرٕ
،مادة)ظهر(.«لسافالعرب»الظهَتىوا١تعُت.انظرٖ
،خا٘تػػة«اٞتػػامعألحكػاـالقػػرآف»ابػػو،وللقػرطيبكػػالـمثلػػوُبمقدمػةكتٜٗ،سػورةآؿعمػػراف،اآليػػة«تفسػَتالقػػرآفالعظػػيم»ٗ

(،شػرححػديث:)وإمنػإٕٙ/ٛ«)فػتحالبػاري»باب:)نكتُبإعجازالقرآف،وشرائطا١تعجزةوحقيقتها(،وكذاابػنحجػرُب
كافالذيأوتيتووحياأوحاهاإِل(.
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فأرج ، إِل ا أوحى ُأوتيتوحيا الذي كاف وإمنا ، البشر يوـعليو تابعا أكثرىم أكوف أف و
 ٔ.القيامة

قاؿالنوويرٛتوا:
ُكّلَنيبُّأْعِطَيِمْناْلُمْعِجَزاتَماَكافَ ِمْثلوأَم اَمَعاّناْٟتَِديثفَاْخُتِلَففِيِوَعَلىأَقْػَواؿ؛َأَحدَىاَأف 

الَْبَشر،َوأَ ياْلَعِظيَمةالظ اِىَرةَفِهَيالُْقْرآفال ِذيمَلْػِم اُمْعِجزَتلَِمْنَكاَفقَػْبلوِمْناألنبياء،َفآَمَنبِِو
يُػْعَطَأَحدِمْثلو،فَِلَهَذاقَاَؿ:أَنَاَأْكَثرىْمتَابًِعا.

َوُشبػَْهة،ِٓتِاَلِؼُمْعِجزَ َٗتْيِيلِبِسْحٍر ال ِذيُأوتِيَتواليَػَتَطر ؽِإلَْيِو َأف  قَْدَوالث اّنَمْعَناُه ةَغَْتِي؛فَِإن ُو
َعَصاُموَسى ،َكَماَخيػ َلْتالس َحَرةُبُصورَة ،َوا٠ْتََياؿُُيَيِّلالس اِحرِبَشْيٍء٦ت ايُػَقارِبُصوَرهتَا

َوالت ْخيِيلََيَْتاجإِ َوالسِّػػْحر اْلُمْعػػِجَزة َوالَْفْرؽبَػُْت ، ـّ يَػُروجَعَلىبَػْعضالَْعَوا َوقَْدقَْد ، َوَنظَر ِفْكر ىَل
ُُيِْطئالن اِظرفَػيَػْعَتِقدمُهَاَسَواء.

َحَضرَ َمْن إال ُيَشاِىدَىا وملَْ َأْعَصارىْم بِاْنِقَراِض اِنْػَقَرَضْت اأْلَْنبَِياء ُمْعِجَزات َأف  َمْعَناُه َىاَوالث اِلث
 ،َوُمْعِجَزةنَبِيّػَنا ِإىَليَػْوـاْلِقَياَمة،َمَعَخْرؽاْلَعاَدةُبُأْسُلوبوَوَباَلَغتواْلُقْرآفاْلمُِْتَْضَرهِتِْم ْسَتِمّر

يعَوِإْخَبارهبِاْلُمَغي َباِت،َوَعْجزاٞتِّْنَواإْلِْنسَعْنَأْفيَأُْتواِبُسورٍَةِمْنِمْثلو٣ُتَْتِمِعَُتَأْوُمتَػفَ رِِّقَُتُبٚتَِ
اِئِهْمٔتَُعاَرَضِتِوفَػَلْميَػْقِدُرواَوُىْمأَْفَصحاْلُقُروف،َمَعَغَْتَذِلَكِمْنُوُجوهِإْعَجازهاأَلْعَصار،َوَمَعِاْعتِنَ
اْلَمْعُروفَة.َواَلل وَأْعَلم.

ْيِوالس الـهِبََذاُب:)فَأَْرُجوَأْفَأُكوفَأْكَثرىْمتَابًِعا(َعَلمِمْنَأْعالـالن بُػو ة،فَِإن ُوَأْخبَػَرَعلََوقَػْولو
اِ الل وتَػَعاىَلَوفَػَتَحَعَلىاْلُمْسِلِمَُتالِْبالدَوبَاَرَؾفِيِهْم،َحىت  نػْتَػَهىاألْمرزََمنِقل ةاْلُمْسِلِمَُت،ٍُب َمن 

                                              
 (.ٕ٘ٔرواهمسلم)ٔ
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َولِل وِ ، اْلَمْعُروفَة الَْغايَة َىِذِه ِإىَل اإْلِْسالـُباْلُمْسِلِمَُت نَِعموَوات َسَع َوَساِئر النػِّْعَمة اْٟتَْمدَعَلىَىِذِه
 ال يِتالُٖتَْصى،َواَلل وَأْعَلم.انتهىباختصار.

(:وإمناكافالذيُأوتيتوحياأوحىاإِلوقاؿمشسالدينالذىيبرٛتواُبشرحقولو)
همالسػػػالـكػػافيػػػأٌبباآليػػػةىػػذهىػػػيا١تعجػػزةالعظمػػػى،وىػػيالقػػػرآف،فػػإفالنػػػيبمػػناألنبيػػػاءعلػػي

لكػػوفمعجزتػػوالكػػربىباقيػػةبعػػده،وتنقضػػئتوتػػو،فَقػػل لػػذلكمػػنيت ػػػػػػِبعو،وَكػػثُػػػػَرأتبػػاعنبينػػا
فيؤمنباورسولوكثػٌَتِمػم ػػنيسػمعالقػرآفعلػىمػراألزمػاف،و٢تػذاقػاؿ:فػأرجوأفأكػوفأكثػرىم

القيامة.انتهى. ٔتابعايـو
أيأفمعجػػزٌبالػػػيتٖتػػديتبػػػها؛الػػػوحي:ُبشػػرحاٞتملػػػةا١تتقدمػػة«الفػػتح»ابػػنحجػػػرُبوقػػاؿ

الذيأُنػػزِؿعلي،وىوالقرآف،١تااشتملعليومػناإلعجػازالواضػح،ولػيسا١تػرادحصػرمعجزاتػو
فيو،بلا١ترادأنوا١تعجزةالعظمىاليتاخُتصهبادوفغَته.انتهى٥تتصرا.

 ي الركن الثالث بيان وجوه إعجاز القرآن وخصائصو.وقد تقدم ف

                                              
 بَتوت.–(،بابجامعُبدالئلالنبوة،الناشر:مؤسسةالرسالةٖٔ٘/ٕٚقسمالسَتةالنبوية،)،«سَتأعالـالنبالء»1
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 فصل في بيان نواقض اإليمان بالرسل
:أمورفإفاإلِيافهبمينتقضبأمور؛بإاليتحققبالرسلالاإلِيافاعلمرٛتكاأنوكماأف

كافالتكذيبمتعلقبرسوؿواحد،إفوأيتكذيبأهنمرسلمنعندا،  :تكذيبهماألول
التكذيبأل يقتضي منهم بواحد والتكذيب ، باٞتميع اإلِياف يقتضي منهم بواحد اإلِياف ف

 .حاصلُبٚتيعاألمممنعهدنوحإىلقياـالساعةوىذاالناقضباٞتميع،
بوالثاني:  بوولوكافجزءامنالشريعة،فلوأفرجالزعمأنوآمنٔتاجاء تكذيبماجاؤوا
يؤالنيب مل ولكنو بالنيب، اليعتربمؤمنا ُباٟتقيقة فهذا ؛ خاًباألنبياء بأنو ألفمن ،

ٔيقتضياإلِيافٔتاجاءبووعدـتكذيبوُبشيءمنوولوكافشيئاواحدا.اإلِيافبالنيب

،ولكنومرسلمنربو٤تمدأفلشريعتهم،فلوأفرجالزعمأنوآمنباالنقيادعدـ:الثالث
،اليُعدمؤمناحىتينقادلشريعتو،فإفدليلاإلِيافالعمليعتو،فإفىذاالرجلالعملبشرأىب

اليُعتربمسلمامعكونوآمنبأفابنأخيورسوؿمنعنداطالبعمالنيبو٢تذافإفأبا
اآل دين بًتؾ الناس يُعَته ولئال لقومو تقليدا لشريعتو االنقياد أىب ألنو إال ذاؾ وما ، باءحقا

 واألجداد.
وىذاالفعلالتعديعليهمُبحياهتم،تنقصهمأوىم،بسبهمأواالستهزاءهبمأوؤإيذا: الرابع
.ٕقاؿتعاىل﴿قلأباوآياتوورسولوكنتمتستهزئوف*التعتذرواقدكفرًببعدإِيانكم﴾كفر،

                                              
–،د.غالػببػنعلػيعػواجي،الناشػر:دارالنصػيحة«ا١تتنبئوفُباإلسالـوخطػرىمعلػىالفكػرواجملتمػع»يراجعللفائدةكتابٔ

 ا١تدينة.
 .ٙٙ-٘ٙسورةالتوبة:ٕ
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غالةالصوفيةلألولياءعلىكتفضيلمنليسوابأنبياءعليهم،األنبياءتفضيلويدخلُبتنقص
األنبياء،وىذاكفر،ألنويقتضيتكذيبالقرآف،ألفافضلاألنبياءعلىالعا١تُت،فقدقاؿ

 األنبياء من عددا ذكر أف بعد تعاىل علىا فضلنا وكال ولوطا ويونس واليسع وإٝتاعيل
العا١تُت

.ٔ

النيبأفضلمنالوِل،وىذاأمرمقطوعبوعقالؿأفالإشكاقاؿأبوالعباسالقرطيبرٛتوا:
منالشرائعبالضرورة.اونقال،والصائرإىلخالفوك ٕفر،فإنوأمرمعلـو

،وكذلكالصوُب«ختماألنبياء»و٦تنقاؿبتفضيلاألولياءعلىاألنبياءاٟتكيمالًتمذيُبكتابو
الضاؿابنعريب.

تعظي: خامسال أي ، فيهم فالغلو ،ومهم العبادات٢تم من بصرؼشيء ، الشرعي اٟتد ؽ
أووصفهمبشيءمنصفا الربعزتكدعائهموالسجود٢تموالطواؼبقبورىموالذبح٢تم،

فهذهكلوشرؾُب يتصرفوفُبالكوف،و٨توذلك، أو وجل،كادعاءأهنميعلموفالغيب،
العبادةوُبأٝتاءاوصفاتو.

 تنبيو
أنبياءأومنليسواالغلوُب الصاٟتُتمنأعظمأسباباال٨تراؼ،سواءكافُبحقمنكانوا
حمدػنوحإىلأمةمأمةوىوالذيأدىبكثَتمناألممإىلالوقوعُبالشرؾ،بدءامن،بأنبياء

منش كاف فقد ؤ، الصاٟتُت، تعظيم والسالـمن الصالة نوحعليو الشرؾُبعهد ُبكما
                                              

 .ٙٛ:األنعاـسورةٔ
 ،الطبعةاألوىل.دارالكلمالطيب-دارابنكثَت(،الناشر:ٕٚٔ/ٙ«)ما١تفهمعلىصحيحمسل»ٕ
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فآ٢تتكموقالواالتذرُخاريعنابنعباسرضياعنهماُبتفسَتقوؿاتعاىلصحيحالب
فودًّاوالسواعاواليغوثويعوؽونسراوالتذرُ

نوح،فلما:قاؿٔ أٝتاءرجاؿصاٟتُتمنقـو
انصِٕىلكوا أف إىلقومهم أنصاباأوحىالشيطاف ُيلسوف اليتكانوا إىل٣تالِػسهم وٝتٖبوا وىا،

ُ٘عبدت.ٗالعلمبأٝتائهم،ففعلوا،فلمتُعبد،حىتإذاىلكأولئكوتػنس خ
وروىابنجريربإسنادهإىلالثوريعنموسىعن٤تمدبنقيسأنوقاؿعنيغوثويعوؽونسرا:
اكانواقوًماصاٟتُتمنبٍتآدـ،وكاف٢تمأتباعيقتدوفهبم،فلماماتواقاؿأصحاهبمالذينكانو
وجاء ماتوا فلما ذكرناىم،فصّوروىم، إذا إىلالعبادة كافأشوؽلنا لوصورناىم يقتدوفهبم:

إليهمإبليس،فقاؿ:إمناكانوايعبدوهنم،وهبميُ ٙ.فعبدوىمسقوفا١تطر،آخروفدب 
نوحعليوالسٚوقاؿابنالقيم:قاؿغَتواحدمنالسلف:كافىؤالء الـ،قوًماصاٟتُتُبقـو

ٛفلماماتواعكفواعلىقبورىم،ٍبصوروا٘تاثيلهم،ٍبطاؿعليهماألمدفعبدوىم.
نوحتػػتابعالناسعلىذلكوانتشربينهمكماقاؿابن وبعدنشوءالشرؾوعبادةاألصناـُبقـو

ُبالعرببعدُ نوح كانتُبقـو اليت صارتاألوثاف فكانٔعباسرضياعنو: ُود أما ت،
                                              

 .ٖٕسورةنوح:ٔ
 أيماتوا.ٕ

أياصنعواأنصابا،وىي٘تاثيلتصنععلىىيئتهمٍبتػنصبُباجملالسلَتاىاالنػاسفيقتػدواهبػمُبأفعػا٢تمكوىكػذادخػلعلػيهمٖ
الشيطاف.

 قاؿمقيده:وسببالتحوؿوالتحريفىوعدـاٟتف .«.النهاية»ظرأيٖتوؿمنحاؿإىلحاؿ.انٗ

(.ٕٜٓٗرواهالبخاري)٘
.ٕٗ،تفسَتسورةنوح:«تفسَتابنجرير»ٙ
أيودًّاوسواعاويغوثويعوؽونسرا.ٚ

(،ٖتقيق٤تمدحامدالفقي.ٗٛٔ/ٔ،)«إغاثةاللهفاف»ٛ
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،وأماسواعفكانت٢تذيل،وأمايغوثفكانت١ترادٍبلبٍتغطيفباٞترؼٕلكلببدومةاٞتندؿ
ٖعندسبأ،وأمايعوؽفكانت٢تمداف،وأمانسرفكانتٟتِمَتآلؿذيالكالع.

نوح، ٗ.ثم اتخذىا العرب بعد ذلكوقاؿقتادة:كانتىذهاآل٢تةيعبدىاقـو
أفغالبشرؾاألمم«زادا١تعاد»قائقالتارُيية،فقدقررابنالقيمُبوبناءعلىماتقدـمناٟت

٘كافمنجهةالصوروالقبور.
 الغلو عن قبلنا الكتابمن هنىاأىل الدينوقد أمور وُبسائر ُباألنبياء ، عموما فلم،

قدقلياأىلالكتابالتغلواُبدينقاؿتعاىليستجيبوافضل واوأضل وا، كموالتػػتبعواأىواءقـو
ضلوامنقبلوأضلواكثَتاوضلواعنسواءالسبػيل

.ٙ
منأُمرًبٚقاؿابنكثَترٛتواُبتفسَتىذهاآلية:أيالُٕتاوزوااٟتدُباتباعاٟتق،والُتطروا

تمُبا١تسيح،وىوية،كماصنعلٰػهبتعظيمو،فتبالغوافيوحىتٗترجوهعنحيزالنبوةإىلمقاـاإل
األنب من ػػنيب فجعلتمػوه ، شيػوخإلٰػهاياء ، بشيوخكم القتدائكم ذلكإال وما ، ا دوف من

.كالموالضالؿ،الذينىمسلفكم٦تنضلقدِياً.انتهى

                                                                                                                             
أيبعدذلكالزماف،كماسيأٌبُبكالمو.ٔ

موضعُبمشاؿجزيرةالعرب.ٕ

(.ٕٜٓٗرواهالبخاري)ٖ
.ٕٗ،تفسَتسورةنوح:«تفسَتابنجرير»ٗ
بَتوت.–(،الناشر:مؤسسةالرسالةٛ٘ٗ/ٖ«)زادا١تعاد»٘

.ٚٚسورةا١تائدة:ٙ
اإلطراءىو٣تاوزةاٟتدُبا١تدح.ٚ
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 اوقاؿ النساءرٛتو آية علىاإالُبتفسَت والتقولوا ُبدينكم تغلوا الكتابال أىل يا
:اٟتق
تعاىلأىلالكتابعنالغلوواإلطراء،وىذاكثَتُبالنصارى،فإهنمٕتاوزوااٟتدُبعيسىىينه

حىترفعوهفوؽا١تنػزلةاليتأعطاهاإياىا،فنقلوهمنحيزالنبوةإىلأفاٗتذوهإلٰػهاًمندوفا،
م وأشياعو أتباعو ُب غلوا قد بل ، يعبدونو كما زػيعبدونو فيهممن فادعوا ، دينو على أنو عم

العصمة،واتبعوىمُبكلماقالوهسواءكافحقاًأوباطالً،أوضالاًلأورشاداً،أوصحيحاًأو
اٗتذواأحبارىمورىباهنمأرباباًمندوفاكذباً،و٢تذاقاؿاتعاىل

.ٔ
طروّنكماأطرتالنصارىعيسىقاؿ:التٍبساؽحديثعمررضياعنو،أفرسوؿا

انتهى.ٕ بنمرمي،فإمناأناعبد،فقولوا:عبداورسولو.ا

                                              
 .ٖٔسورةالتوبة:ٔ
(.ٕٚٛٚ(،والدارمي)٘٘/ٔو،وأٛتد)(واللف لٖ٘ٗٗرواهالبخاري)ٕ
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 ٔاإليمان بالرسلثمرات بيان في  فصل
 اإلِيافبالرسللوٙتراتجليلة،منها:

بعباده:األولى  العلمبرٛتواتعاىلوعنايتو حيثأرسلإليهمالرسلليهدوىمإىلصراطا،
 .بنفسومعرفةذلكيستطيعألفالعقلالبشريال،بينوا٢تمكيفيعبدوفاويُ،ىلتعا

 .شكرهتعاىلعلىىذهالنعمةالكربى:الثانية
ألهنمرسلا،والثناءعليهمٔتايليقهبم وتعظيمهم ٤تبةالرسلعليهمالصالةوالسالـ:الثالثة
 .ذلكسبيل،وجاىدواُبوالنصحلعباده،ليغرسالتووتب،وألهنمقاموابعبادتو،تعاىل

الدينالصحيحالذيارتضاهاسبحانووتعاىل،وذلكبالعملٔتاأمرتبو ا٢تدايةإىلالرابعة: 
الرسلعليهمالصالةوالسالـمنالشرائعا١تنزلة.

الخامسة: والسالـ الصالة عليهم باألنبياء منعاالقتداء بو جاؤوا فيما عماوسؤا٢تمبادات،
كماقاؿبعد٦تاهتم،-وىمالعلماء–والرجوعإىلورثتهم،ُبحياهتمأشكلمنأمورالدين

.ٖ،وقاؿ﴿منيطعالرسوؿفقدأطاعا﴾ٕتعاىل﴿أولئكالذينىدىافبهداىماقتده﴾

                                              
 .ٜٜالبنعثيمُت،ص«شرحثالثةاألصوؿ»ىذاالفصلمستفادأكثرهمنٔ
 .ٜٓسورةاألنعاـ:ٕ
 .ٓٛسورةالنساء:ٖ
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 ٔفي الرد على شبهة المكذبين بالرسل فصل
وقػدذكػراتعػاىل،يكونوفمػنالبشػر زاعمُتأفرسلاتعاىلال،مهلَسُبا١تعاندوفرُوقدكذ 
قَػاُلواْأَبَػَعػَثالل ػُوَبَشػًرا َمنَػَعالن ػاَسَأفيُػْؤِمنُػواِْإْذَجػاءُىُما٢ْتُػَدىِإال َأف َوَمػا﴿عموأبطلػوبقولػوىػذاالػز 
،ٕ﴾مِّػَنالس ػَماءَمَلًكػار ُسػوالً لَْناَعلَػْيِهمنػػزُمْطَمئِنِّػَُتلََِيُْشػوفَمالئكػةٌاألَْرِض قُػلل ػْوَكػاَفُب*رسوال

إىلأىػػلرسػلٌألنػومُمػنجنسػػهم،الرسػػوؿبشػًرا عمبأنػوالبػدأفيكػػوففأبطػلاتعػاىلىػذاالػػز 
،رسػػوالؿاعلػػيهممػػنالسػػماءملًكػػانػػػز مالئكػػةل كػػافأىػػلاألرضولػػو،وىػػمبشػػر،األرض
.وفمثلهمليك

                                              
 .ٜٜالبنعثيمُت،ص«شرحثالثةاألصوؿ»ىذاالفصلمنقوؿمنٔ
.ٜ٘-ٜٗ:سورةاإلسراءٕ
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 اليوم اآلخراإليمان بالركن الخامس: 
والبعث ىو ، للحساب واجلزاء فيو بعث الناس الذي يُ وىو اليـو ، ر ىو يـو القيامة اليـو اآلخِ 
حيث يستقر ، بذلك ألنو ال يـو بعده ر اليـو اآلخِ ومسي ، أي إخراج الناس من قبورىم ، اإلخراج 

 .أىل اجلنة يف منازذلم وأىل النار يف منازذلم
بذلك ألف الناس تقـو فيو  جل وعبل ، كما قاؿ تعاىل ﴿أال يظن أولئك فسمي يـو القيامة أما و 

  .ٔأهنم مبعوثوف * ليـو عظيم * يـو يقـو الناس لرب العادلُت﴾

 في بيان ما يتضمنو اإليمان باليوم اآلخر فصل
سَّرد مث نفصل الكبلـ يف كل ، نذكرىا على سبيل ال أمور ستةاإلؽلاف ب اإلؽلاف باليـو اآلخر يتضمن

 :واحدة منها
 فخ يف الصُّورػػػػالنَّ   : األول

 بعث اخلبلئقالثاني: 
 األخرى : حدوث عبلمات الساعة الكربىالثالث
 : حشر الناس يف أرض اشرالرابع

 احلساب واجلزاء  : الخامس
 اجلنة والناردخوؿ   : السادس

                                              
 . ٙ - ٗسورة ادلطففُت:  ٔ
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 تفصيل
و أوؿ عبلمات الساعة الكربى ، وبو يكوف اإليذاف بيـو القيامة ، وىور ، فخ يف الصُّ النَّ   : األول
دليلها قولو اخلبلئق كلهم وؽلوتوف ،  صعقُ  ، ففي األوىل يُ ُتنفخت ورِ الصُّ  فيو ملكُ  خُ ينفُ  رفٌ ػػػور قَ والصُّ 

 أي: ما ذلا من إفاقة ورجوع للدنيا.،  ٔواؽ﴾تعاىل ﴿وما ينظر ىؤالء إال صيحة واحدة ما ذلا من فَ 
تعاىل ﴿فإظلا  دؿ على ذلك قوؿ اكما يقوموف من قبورىم ،  فالثانية النفخة مث يُنفخ يف الصور 

 .ٕىي زجرة واحدة فإذا ىم ينظروف﴾
األموات ، وإىل النفختُت أشار احلق تبارؾ  يالثانية ػلي فبالنفخة األوىل ؽلوت األحياء ، وبالنفخة

، فالراجفة ىي النفخة األوىل ، والرادفة ىي  ٖالرادفة﴾وتعاىل بقولو ﴿يـو ترجف الراجفة * تتبعها 
 .ٗ، وبينهما أربعوف سنة النفخة الثانية ، مسيت بذلك ألهنا ترُدؼ النفخة األوىل وتتلوىا

 .٘وقد جاء يف التػنزيل تسمية الصور بالناقور ، كما يف سورة ادلدثر ﴿فإذا نقر يف الناقور﴾
حق ثابت ، دؿ   والبعث،  يف الصور النفخة الثانية حُت ينفخإحياء ادلوتى  وىو،   البعث :الثاني

إِنَُّكْم يَػْوـَ  ا تعاىل ﴿مُثَّ إِنَُّكْم بَػْعَد َذِلَك لََميُّْتوَف * مُثَّ  ، قاؿ  عليو الكتاب والسنة وإمجاع ادلسلمُت
َعُثوَف﴾ اْلِقَياَمِة تُػبػْ

ٙ. 

                                              
 . ٘ٔسورة ص:  ٔ
 . ٜٔ: سورة الصافات ٕ
 . ٓٔ - ٜسورة النازعات:  ٖ
 (.ٜٕ٘٘( ومسلم )ٗٔٛٗ« )صحيح البخاري»انظر  ٗ
 . ٛسورة ادلدثر:  ٘
 . ٙٔ-٘ٔ  : ادلؤمنوف سورة ٙ
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فػيُػنػزُِؿ ا من السماء ماء فينبُتوف كما ... :  والدليل من السنة على ثبوت البعث قوؿ النيب 
، ومنو يُػرَكَّب  ينُبت البقل ، ليس من اإلنساف شيٌء إال يبلى إال عظما واحدا وىو َعػْجُب الذنب

  ٔ.اخللق يـو القيامة
،  نُتػػػتػػػختػغَت م رالً ػغُ ،  رينػِ تػغَت مست عراةً ،  غَت منتعلُت حفاةً ،  يقـو الناس لرب العادلُتعندئذ ف
 قاؿ ا تعاىل،  من العاىات اليت تكوف يف الدنيا كالعرج والعمى وضلوىا ليس ّٔم شيءٌ أي ، مًا ُّٔ 
 .ٕ﴾فَاِعِلُتَ  بََدأْنَا َأوََّؿ َخْلٍق نُّعِيُدُه َوْعًدا َعلَيػَْنا إِنَّا ُكنَّا َكَما ﴿

 .بعثسلموف على ثبوت الب األدلة الواردة يف الكتاب والسنة أمجع ادلودبوجَ 
على ألسنة  فهم بوأف غلعل ا تعاىل ذلذه اخلليقة معاًدا غلازيهم فيو على ما كلَّ  تقتضياحلكمة و 

َا َخَلْقَناُكْم َعبًَثا ﴿ قاؿ ا تعاىل، رسلو   .ٖ﴾َوأَنَُّكْم ِإلَيػَْنا ال تُػْرَجُعوفَ  أََفَحِسْبُتْم َأظلَّ
غَت النفخ يف الصور بلمات الساعة الكربى ع اليـو اآلخر حدوثاإلؽلاف بيف  يدخلوشلا  :الثالث

شلا يكوف من األىواؿ يـو القيامة حدوث زلزاؿ ومن ذلك زلزلة األرض ، فإنو ، وبعث اخلبلئق 
 . ٗحسي لؤلرض كما يف قولو تعاىل ﴿إذا زلزلت األرض زلزاذلا﴾ ، وقولو ﴿إذا رجت األرض رجا﴾

 . ٗرجا﴾

                                              
 .(ٖٜ٘ٗجزء من حديث رواه البخاري )  ٔ
 . ٗٓٔ  : سورة األنبياء  ٕ
 . ٘ٔٔ  ادلؤمنوف: سورة  ٖ
 . ٗسورة الواقعة:  ٗ
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تعاىل ﴿فإذا انشقت السماء فكانت وردة   ق السماء كما قاؿشقُّ تَ ومن عبلمات الساعة الكربى 
 ، أي تكوف كاجللد األمحر ، ألف الوردة محراء ، والدىاف ىو اجللد. ٔكالدّْىاف﴾

، أي  ٕو ا السماء يف ذلك اليـو بالػُمهل يف قولو ﴿يـو تكوف السماء كادلهل﴾ويف آية أخرى شبَّ 
 الشيء الذائب.

حىت تكوف كالرمل ادلتهايل أو الصوؼ ادلنفوش ، كبل  ويف ذلك اليـو ُتطحن اجلباؿ طحنا فتتفتت
، وأما تفتتها  ٖالوصفُت متقارب ، فأما طحن اجلباؿ فمذكور يف قولو تعاىل ﴿وُبسَّت اجلباؿ بسا﴾

 .ٗفمذكور يف قولو تعاىل ﴿وتكوف اجلباؿ كالعهن ادلنفوش﴾ وقولو ﴿وكانت اجلباؿ كثيبا مهيبل﴾
راب ، قاؿ تعاىل ﴿وُسَتت اجلباؿ فكانت ُترى كالسَّ  أماكنها حىت ويف ذلك اليـو ُتسَتَّ اجلباؿ عن

وقاؿ تعاىل ﴿وترى اجلباؿ ربسبها جامدة وىي سبر مر السحاب صنع ا الذي أتقن كل ،  ٘سرابا﴾
 .ٙشيء﴾

، قاؿ تعاىل ﴿إذا الشمس كورت﴾ ، وتكوير الشمس  تكوير الشمسومن عبلمات الساعة الكربى 
 ٚرمى فيذىب ضوؤىا.كالعمامة ، مث تُ ها فتكوف  فُّ ػػػىو لَ 

                                              
 . ٖٚسورة الرمحٰػن:  ٔ
 . ٛة ادلعارج: سور  ٕ
 . ٘سورة الواقعة:  ٖ
 . ٗٔسورة ادلزمل:  ٗ
 . ٕٓسورة النبأ:  ٘
 . ٛٛسورة النمل:  ٙ
 انظر تفسَت ابن جرير رمحو ا لآلية. ٚ
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 ، أي تساقطها بعدما كانت عالية يف السماء ، قاؿدار النجـو ومن عبلمات الساعة الكربى انكِ 
 .تعاىل ﴿وإذا النجـو انكدرت﴾

ومن عبلماهتا تسجَت البحار نارا ، قاؿ تعاىل ﴿وإذا البحار سجرت﴾ ، فسبحاف من بيده القدرة 
بأمره الكوين القدري ﴿إظلا أمرنا لشيء إذا أردناه أف نقوؿ لو  إىل خبلفها  على قلب قوانُت الطبيعة

 كن فيكوف﴾.
واحلشر ىو َسوٌؽ أرض اشر ،  إىلحشر الناس وشلا يدخل يف اإلؽلاف باليـو اآلخر : الرابع

قولو تعاىل ﴿وىو الذي  ودليل احلشراخلبلئق بعد بعثهم من قبورىم ومجعهم يف أرض اشر ، 
 .ٕ، وقولو تعاىل ﴿ يـو ينفخ يف الصور فتأتوف أفواجا﴾ ٔيف األرض وإليو ربشروف﴾ ذرأكم
شروف يا أيها الناس ، إنكم ربُ   :ؼلطب فقاؿ قاـ فينا النيب  :قاؿرضي ا عنهما ابن عباس  وعن

 ٖ . الً رْ ػػػغُ عراة حفاة إىل ا 
هم عُ سمِ يُ ،  ٙألحدٍ  ٘لمٌ عْ يها مَ ، ليس ف ٗبيضاء ، عفراءأرض  علىحشر الناس يـو القيامة فيُ 

 ٜ.كما جاء يف صحيح البخاري عن أيب ىريرة رضي ا عنو،   ٛم البصرىُ ذُ ػػػػنفُ ويَ  ٚالداعي
                                              

 . ٜٚ  ادلؤمنوف: سورة  ٔ
 . ٛٔ  النبأ: سورة  ٕ
 (.ٕٓٙٛومسلم )  ( ،ٕٙ٘ٙرواه البخاري )  ٖ
 «.النهاية»ر عفراء أي بيضاء بياضا ليس بالناصع. انظ ٗ
 البن األثَت رمحو ا.« النهاية»معلم أي عبلمة ، كعبلمات الطريق وضلوه ، وقيل: ادلعلم األثر. انظر  ٘
 ( ، عن سهل بن سعد رضي ا عنو.ٜٕٓٚ( ومسلم )ٕٔ٘ٙانظر البخاري ) ٙ
 من جدار وضلوه. أي أنو إذا دعاىم داٍع فإهنم يسمعونو كلهم ألف الرض ليس فيها ما ؽلنع نفوذ الصوت ٚ
 (.ٕٔٚٗشرح حديث )« فتح الباري»أي أف البصر يبلغ أوذلم وآخرىم الستواء األرض وعدـ تَػَكػوُّرِىا. انظر  ٛ
 (.ٖٖٔٙبرقم ) ٜ
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اآلية عمـو حشر اإلنس واجلن وادلبلئكة والبهائم ، فأما حشر اإلنس واجلن فدليلو ػويف ذلك اليـو يُ 
﴿وما من دابة يف األرض وال طائر يطَت جبناحيو إال ، وأما حشر البهائم فدليلو قولو تعاىل ادلتقدمة 

، وقولو تعاىل ﴿وإذا الوحوش  ٔأمم أمثالكم ما فرطنا يف الكتاب من شيء مث إىل رّٔم ػلشروف﴾
 .ٕشرت﴾ػػػحُ 

حشروف ػ، فادلبلئكة يُ  ٖوأما دليل حشر ادلبلئكة فدليلو قولو تعاىل ﴿وجاء ربك وادللك صفا صفا﴾
ن على القياـ دبا أمرىم يمفطور لكوهنم ، ال ػلاسبوف  همولكن، صفوفا لرب بُت يدي ايـو القيامة 
ال يعصوف ا ما أمرىم ويفعلوف ما  بقولو كما وصفهم ا تعاىل،  وعدـ عصيانو بو ا تعاىل 

يؤمروف
ٗ. 

وبعد احلشر العاـ الذي غلتمع فيو الناس يف أرض اشر يكوف احلشر اخلاص ، والذي ػُلشر فيو 
دلكذبوف للرسل ألجل توبيِخِهم ، دؿ على ذلك قولو تعاىل ﴿ويـو ضلشر من كل أمة فوجا شلن ا

يكذب بآياتنا فهم يوزعوف * حىت إذا جاؤوا قاؿ أكذبتم بآيايت ومل ربيطوا ّٔا علما أمَّاذا كنتم 
، فاحلشر األوؿ عاـ للناس كلهم لفصل القضاء ، والثاين خاص للمكذبُت للرسل  ٘تعملوف﴾

                                              
 . ٖٛسورة األنعاـ:  ٔ
 . ٘سورة التكوير:  ٕ
 . ٕٕسورة الفجر:  ٖ
 . ٙ:  سورة التحرمي  ٗ
 . ٗٛ – ٖٛسورة النمل:  ٘
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مث ُيساقوف إىل  وف، ومعٌت يوزعوف أي ػُلبس أوذلم على آخرىم ليجتمع ٔوبيخهم أماـ الناس كلهملت
 .ٕالنار
 :أمور أربعة ػلصل يف أرض اشروشلا 

* يـو تروهنا  فزع الناس ، ودليلو قولو تعاىل يف مطلع سورة احلج ﴿إف زلزلة الساعة شيء عظيم .ٔ
لها وترى الناس سكارى وما ىم بسكارى ولكن تذىل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات مح

 ﴾.عذاب ا شديد
وليس ادلقصود بالزلزلة يف ىذه اآلية الزلزلة احلسية لؤلرض ، وإظلا ادلقصود ىنا شدة ىوؿ يـو القيامة  

 ٗ.ٖكما قاؿ تعاىل واصفا يـو األحزاب ﴿ىنالك ابتلي ادلؤمنوف وزلزلوا زلزاال شديدا﴾
فثابت يف قولو تعاىل ﴿إذا زلزلت األرض زلزاذلا﴾ ، وقولو يـو القيامة ض وأما الزلزاؿ احلسي لؤلر 

 . ٘﴿إذا رجت األرض رجا﴾

حديد مدة لبثهم يف ػفإف فهـو الناس تضطرب وتطيش يف ت؛ من شدة ذلك اليـو وعظيم َكْربو و 
فاسأؿ  ، ومنهم من يقوؿ ﴿لبثنا يوما أو بعض يـو ٙالدنيا ، فمنهم من يقوؿ ﴿إف لبثتم إال عشرا﴾

                                              
، سورة النمل ، عند الكبلـ على قولو تعاىل ﴿ويـو ضلشر من كل أمة فوجا شلن « االضطراب عن آيات الكتابدفع إيهاـ »انظر  ٔ

 يكذب بآياتنا فهم يوزعوف﴾.
 قالو ابن جرير يف تفسَت اآلية. ٕ
 . ٔٔسورة األحزاب:  ٖ
هنا تذىل كل مرضعة عما أرضعت﴾ ... رمحو ا يف خاسبة تفسَت قولو تعاىل من سورة احلج ﴿يـو ترو  انظر ما قالو الشنقيطي ٗ

 اآلية.
 . ٗسورة الواقعة:  ٘
 . ٖٓٔسورة طػٰو:  ٙ
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، ويف آية أخرى يقوؿ احلق عنهم ﴿ويـو تقـو الساعة يقسم آّرموف ما لبثوا غَت  ٔفاسأؿ العادين﴾
 .ٕساعة﴾

بعضهم عن بعض ، قاؿ تعاىل ﴿يـو يفر ادلرء من الناس يذىل  ؛ومن شدة ذلك اليـو وعظيم ىولو 
 .ٖأخيو * وأمو وأبيو * وصاحبتو وبنيو * لكل امرىء منهم يومئذ شأف يغنيو﴾

 نبيوت
أما أىل ادلعاصي من الكافرين وادلبتدعُت وعصاة ادلؤمنُت ، صيبهم الفزع يـو القيامة ىم الذين يُ و 

، قاؿ الشنقيطي رمحو ا ما  ٗقاؿ تعاىل ﴿وكاف يوما على الكافرين عسَتا﴾ل فبل ، ػمَّ ادلؤمنُت الكُ 
 ٘و أف ىذا يدؿ دبفهومو على أنو يسَت على ادلؤمنُت.زلصَّلُ 

ادلؤمنُت الُكمَّل ، الذين قاموا بطاعة ا واجتنبوا ما حـر ا ، فإف من خاؼ ا يف قلت: أي 
الدنيا أمَّنو يف اآلخرة ، ومن أِمنو يف الدنيا أفزعو يف اآلخرة ، قاؿ تعاىل عن ادلؤمنُت الصادقُت ﴿ال 

                                              
 . ٖٔٔسورة ادلؤمنوف:  ٔ
ٕ  :  . ٘٘سورة الرـو
 . ٕٚ – ٕٗسورة عبس:  ٖ
 . ٕٙسورة الفرقاف:  ٗ
اجلنة يومئذ خَت مستقرا  ، سورة الفرقاف ، عند الكبلـ على قولو تعاىل ﴿أصحاب« دفع إيهاـ االضطراب عن آيات الكتاب»انظر  ٘

 مستقرا وأحسن مقيبل﴾.
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، وقولو  ٕآمنوف﴾، وقولو تعاىل ﴿وىم من فزع يومئذ  ٔػلزهنم الفزع األكرب وتتلقاىم ادلبلئكة﴾
 .ٖتعاىل ﴿أفمن يُلقى يف النار خَت أمَّن يأيت آمنا يـو القيامة﴾

وروى ابن جرير بإسناده عن ابن عباس رضي ا عنهما يف قولو ﴿أصحاب اجلنة يومئذ خَت مستقرا 
،  ٙ، وقاؿ القـو حُت قالوا يف منازذلم يف اجلنة ٘: كاف احلساب من ذلك يف أوَّلوٗوأحسن مقيبل﴾

 قرأ ﴿أصحاب اجلنة يومئذ خَت مستقرا وأحسن مقيبل﴾.، و 
يل يل ، قيل مِ و الشمس من اخلبلئق حىت تكوف دبقدار مِ نُ دُ حشر ػوشلا يكوف يف أرض ادل .ٕ
 ٚ.الشمس ستكوف قريبة جدا من الرؤوسكحلة ، وقيل ميل ادلسافة ، وسواء ىذا أو ذاؾ فمِ ػال

 !طيق ذلكإف اجلسم البشري ال يُ  :فإف قيل
بعث بعثا تُ  بلب أف األجساـ يـو القيامة تبعث على غَت الصفة اليت ىي عليها يف الدنيا ، فاجلوا

كجبل أحد ليتناسب مع العذاب ،   وُ رسُ ضِ  يكوف -مثبل  –الكافر ف،  يتناسب مع مواقف القيامة
يـو  الكافرِ  رسُ : ضِ  قاؿ رسوؿ ا  :حديث أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿعلى ذلك والدليل 

                                              
 . ٖٓٔسورة األنبياء:  ٔ
 . ٜٛسورة النمل:  ٕ
 . ٓٗسورة فصلت:  ٖ
 . ٕٗسورة الفرقاف:  ٗ
 أي يف أوؿ يـو القيامة. ٘
 أي صاروا وقت القيلولة يف منازذلم باجلنة. ٙ
 (.ٕٗٙٛانظر صحيح مسلم ) ٚ



 يةنبذة في العقيدة اإلسالم
 

 

 
 

110 
 

  

، ومقعده من النار مثل ما  ٔمثل َورِقاف هُ ذُ خِ سبعوف ذراعا ، وفَ  هِ لدِ جِ  د ، وعرضُ حُ قيامة مثل أُ ال
 ٖ.ٕةذَ ػػػػبْ ي وبُت الرَّ ػبينِ 

صل الشدائد اليت ربتتناسب مع  لقةٍ يبعث الناس يـو القيامة على خِ  بقدرتوأف ا تعاىل فاخلبلصة 
 .يف ذلك اليـو ، نسأؿ ا النجاة والعافية

 ؟أحد من الشمس َيسلمُ ىل  :فإف قيل
السبعة الذين يظلهم ىناؾ أصناؼ من الناس يَقيُهُم ا مشس ذلك اليـو ، منهم فاجلواب نعم ، 

الناس أصناؼ من قي بو ػػفيتَّ قو ا عز وجل ، خلُ ػيَ  لّّ ا يف ظلو ، يـو ال ظل إال ظلو ، وىو ظِ 
ورجبلف ربابا إماـ عادؿ ، وشاب نشأ يف طاعة ا ، مشس ذلك اليـو ، جعلنا ا منهم ، وىم 

،  د ، إذا خرج منو حىت يعود إليوق بادلسجورجل قلبو معلَّ اجتمعا عليو وتفرقا عليو ، يف ا ، 
ي أخاؼ ػإن) :ماؿ فقاؿػدعتو امرأة ذات منصب وجورُجػػػٌل ورجل ذكر ا خاليا ففاضت عيناه ، 

 ٗ.تعلم مشالو ما أنفقت ؽلينوال  دقة فأخفاىا حىتبص ؽَ تصدَّ  لٌ ػػػ، ورجُ  (ا

                                              
 «.ةالنهاي»َورِقاف جبل بُت ادلدينة ومكة. انظر  ٔ
 «.النهاية»الرَّْبذة قرية قرب ادلدينة. انظر  ٕ
( عن أيب ٕٕ٘ٛ( ومسلم )ٔ٘٘ٙ( ، وىو عند البخاري )ٖٙٙ/ٗ، )« ادلسند»( ، وحسن إسناده زلققو ٕٖٛ/ٕرواه أمحد ) ٖ

ـ.  ىريرة أيضا بلفظ أخصر من ىذا ، وفيو أف عرض جلده مسَتة ثبلثة أيا
 ( عن أيب ىريرة رضي ا عنو.ٖٔٓٔ)( ومسلم ٓٙٙروى ىذا احلديث البخاري ) ٗ

والظل ليس زلصورا يف السبعة ، فهناؾ أصناؼ ُأَخر من الناس يقيهم ا حر ذلك اليـو ويُِظلهم ربت ظلو بسبب أعماؿ صاحلة 
، ودليلو يف شرح احلديث ، منها إنظار ادلعسر « فتح الباري»قاموا ّٔا ، وقد جاء ذلك يف أحاديث مجعها ابن حجر رمحو ا يف 

 (.ٕٔ٘ٚمن أنظر معسرا أو َوضع عنو ؛ أظلو ا يف ظلو. رواه مسلم )حديث أيب اليسر رضي ا عنو مرفوعا: 
 ويف الباب عن أيب ىريرة رضي ا عنو ، انظر احلديث أعبله.
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 بن إمساعيل فقاؿ:الرمحٰػن الذين يظلهم ا يف ظلو العبلمة أبو شامة ، عبد  وقد نظم السبعةَ 
 ُيظلُّهم ا الكرمي بظلوِ  ...  وقاؿ النيب ادلصطفى إفَّ سبعةً 
ـُ بعدلوِ  ...  زلبّّ عفيٌف ناشٌئ متصدٌؽ   ٔوباٍؾ مصلٍّ واإلما

ربت ظل تعاىل سبعة يظلهم ا : الظل بظل العرش ، ولفظها زبصيصُ  قد جاء يف روايةٍ للفائدة فو 
 ٕ.... احلديثعرشو

: من أنظر معسرا أو َوضع لو ؛ أظلو ا يـو  ىريرة رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا عن أيب و 
 ٖيـو ال ظل إال ظلو. ربت ظل عرشوالقيامة 

 ٗوقد بلغ يف ظل العرش أحاديث تبلغ التواتر.«: علوال»قاؿ الذىيب يف 
 فإف قيل: أليست الشمس ُتكوَّر يف ذلك اليـو ، أي تُلف مث ُترمى ويذىب ضوؤىا؟

موقف احلشر والذي تدنو فيو الشمس ، مجعا بُت اآلية  فاجلواب: بلى ، ولكن ىذا يكوف بعد
 .واحلديث

                                                                                                                             

 –، الناشر: دار الشريف  ، إلبراىيم بن عبد ا احلازمي« سطوع اذلبلؿ يف اخلصاؿ ادلوجبة للظبلؿ»وانظر لبلستزادة كتاب 
 الرياض.

ـ.« فتح الباري»حجر رمحو ا يف  نقلو ابن ٔ  يف شرح احلديث ادلتقد
( ، وصححها الشيخ ربيع بن ىادي ٘ٗٛ٘) «مشكل اآلثار»( ، والطحاوي يف ٖٜٚ) «األمساء والصفات» يفرواىا البيهقي  ٕ

 –، وىو من منشورات رلالس اذلدى «  الذي وعد بو ادلؤمنُت العاملُتالقوؿ الواضح ادلبُت يف ادلراد بظل ا»ادلدخلي يف كتابو 
 اجلزائر.

 ( ، وصححو األلباين.ٖٙٓٔرواه الًتمذي ) ٖ
 (.ٜٔٔ« )العلو»ٗ 
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الذي يف أرض اشر ، فيشرب  النيب ورود الناس على حوض يكوف يف أرض اشر وشلا  .ٖ
 اس:صنفاف من النذاد عنو منو ادلؤمنوف ادلستقيموف على الشريعة ، ويُ 

 من ارتد أيضا شلن جاء بعدىمو ،  من ارتدوا عن اإلسبلـ ، كالذين ارتدوا بعد وفاة النيب  األول
 .إىل يـو القيامة

عن احلوض كما ُتذاد الغريبة من  -ُيطردوف  أي -، فإهنم يُذاُدوف ع أىل البدَ ىم  الصنف الثانيو 
 ٔ.اإلبل

وطوؿ ومعٌت الكوثر اخلَت الكثَت ، الكوثر الذي باجلنة ،  ٖنَػَهرمن  ٕيزاباففيو مِ  بُّ صُ وىذا احلوض يَ 
صلـو السماء ، ماؤه أشد بياضا من اللنب ، ورائحتو عدد كفيو من األباريق  مسَتة شهر ، احلوض 

، من يشرب منو شربة فإنو ال يظمأ بعدىا أبدا أحلى من العسل ،  ومذاقوأطيب من ادلسك ، 
ما بُت كعرضو مثل طولو ،  أحدعلا من ذىب ، واآلخر من فضة ، فيو ميزاباف من اجلنة ،  يصب

 ٗ.صنعاء وادلدينة
وما أشد حاجة الناس للشرب منو يف ذلك اليـو الشديد احلر ، الطويل الوقوؼ ، فمن أراد قلت: 

 .كثر الشرب من شريعتو يف الدنيايـو القيامة فليُ  حوض النيب  أف يشرب من

                                              
 (.ٕٖٕٓ« )صحيح مسلم»انظر  ٔ
تاج »اب الكعبة. انظر ادليزاب ويسمى أيضا بادلرزاب ، وىو آّرى الذي يُعد ليسيل منو ادلاء من موضع عاؿ ، كسطح البيت وميز  ٕ

 «.العروس
(: أما النهر ففيو لغتاف معروفتاف ، فتح اذلاء وإسكاهنا ، والفتح أجود ، وبو ٖٛٔقاؿ النووي رمحو ا يف شرح حديث مسلم ) ٖ

 جاء القرآف العزيز.
، كتاب « حيح مسلمص»، كتاب الرقاؽ ، باب يف احلوض ، وكذلك « صحيح البخاري»انظر األخبار الواردة يف احلوض يف  ٗ

 وصفاتو. الفضائل ، باب إثبات حوض نبينا 
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 ٔ.: وإين وا ألنظر إىل حوضي اآلف قاؿ النيب كما اآلف ،   موجودٌ  وحوض النيب 
ؤلنبياء ف لو ادلتبع، وىذا من حكمتو تعاىل ورمحتو بعباده ، ليشرب ادلؤمنوف  ٕولكل نيب حوض

 .السابقُت
حيث إف الناس يـو القيامة يطوؿ ّٔم ادلوقف ، ظمى ، ػػفاعة العػػالش يكوف يف أرض اشروشلا  .ٗ

سبيلو إما  مؤمنهم وكافرىم ، فيذىبوف إىل األنبياء ليشفعوا ذلم عند رّٔم لبدء احلساب ، لَتى كلّّ 
إىل اجلنة وإما إىل النار ، فيعتذر عنها األنبياء اخلمسة ، آدـ ونوح وإبراىيم وموسى وعيسى عليهم 

)أنا ذلا( ، فيسجد  :فيقوؿ إليو، فيذىبوف  إىل زلمد  ة والسبلـ ، مث يُػحيلهم عيسى الصبل
فتح ا عليو من زلامده وحسن الثناء عليو شيئا مل يَػْفػػَتحُو ربت العرش ما شاء ا أف يسجد ، مث يَ 

َسل تُعَط( ، فيشفع قاؿ لو: )ارفع زلمد ، وُقل ُيسمع ، واشفع ُتَشفَّع ، و ػػػعلى أحد قبلو ، مث يُ 
بدء احلساب فيقبل ا شفاعتو ، فيبدأ احلساب وفصل القضاء بُت العباد  لألىل ادلوقف عند ا 

 ٖكلهم ، مؤمنهم وكافرىم ، من لدف آدـ إىل قياـ الساعة.
لم قاؿ: أعطيت مخسا  أف النيب  ما، فعن جابر رضي ا عنه وىذه الشفاعة خاصة بالنيب 

فأيُّػما يل األرض مسجدا وطهورا ، وُجػػػِعلت بالرعب مسَتة شهر ، ُنِصرت ؛  قبلي أحد يُعطهن  

                                              
 ( عن عقبة بن عامر رضي ا عنو.ٜٕٕٙ( ومسلم )ٜٓ٘ٙرواه البخاري ) ٔ
 (.ٜٛ٘ٔ« )الصحيحة»( عن مسرة رضي ا عنو ، وصححو األلباين كما يف ٖٕٗٗرواه الًتمذي ) ٕ
،  ٕٔٚٗ،  ٙٚٗٗ« )صحيح البخاري»يف الصحيحُت وغَتعلا ، انظر  أحاديث الشفاعة متواترة ، وردت عن مجع من الصحابة ٖ

( عن أنس وأيب ىريرة وأيب سعيد ٜ٘ٔ - ٖٜٔ« )صحيح مسلم»( ، و ٓٔ٘ٚ،  ٓٗٗٚ،  ٜٖٗٚ،  ٓٔٗٚ،  ٘ٙ٘ٙ
 اخلدري وحذيفة ، رضي ا عنهم.



 يةنبذة في العقيدة اإلسالم
 

 

 
 

114 
 

  

 وُأِعطيتُ ألحد قبلي ،  لْ حَ ػيل الغنائم ومل تُ وُأِحػلَّت ،  صلّْ ي أدركتو الصبلة فليُ ػرجل من أمت
 ٔ، وكاف النيب يبعث إىل قومو خاصة وبعثت إىل الناس عامة. الشفاعة

عسى أف يبعثك ربك مقاما حمود الوارد ذكره يف قولو تعاىل ػمػـ الوىذه الشفاعة ىي ادلقا
زلمودا

، وىو ادلقاـ الذي ػلمده فيو األولوف واآلِخروف يـو القيامة ، ويغِبطونو عليو ، إذ تكوف  ٕ
 .يف بدء احلساب ، مؤمنهم وكافرىم ، إنسهم وِجػػنُّهم لو ادلنة على مجيع اخللق

حمود ، فعن جابر بن عبد ا رضي ا ػلو بنواؿ ىذ ادلقاـ ادل على الدعاء وقد حث النيب 
قاؿ: من قاؿ حُت يسمع النداء: )اللهم رب ىذه الدعوة التامة والصبلة  ، أف رسوؿ ا  ماعنه

( ؛ حلت لو شفاعيت وابعثو مقاما محمودا الذي وعدتوالوسيلة والفضيلة ، آِت زلمدا ، القائمة 
  ٖيـو القيامة.

وىي أوَّؿ الشفاعات اليت تكوف ،  م شأف ىذه الشفاعة ؛ مساىا أىل العلم بالشفاعة العظمىظَ عِ ولِ 
 .يـو القيامة

كبلـ بعد ال سيأيت الكبلـ عليهامشًتكة مع غَته ، و بعضها شفاعات أخرى خاصة بو و  وللنيب 
فاعات تكوف بعد تلك الش ألف،  لنار مراعاة للًتتيب الزمٍتدخوؿ أىل الكبائر من ادلؤمنُت لعلى 

 .دخوؿ الناس اجلنة والنار
 .ى الكبلـ عما يكوف يف موقف احلشروىنا انته

                                              
 ( ، واللفظ للبخاري.ٕٔ٘( ومسلم )ٖٖ٘رواه البخاري ) ٔ
 . ٜٚسورة اإلسراء:  ٕ
 (.ٗٔٙه البخاري )روا ٖ
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ا قوؿ  ماثبوهت والدليل على، احلساب واجلزاء   ؛ مما يدخل في اإليمان باليوم اآلخر  الخامس
َمن َجاء بِاحلََْسَنِة فَػَلُو َعْشُر  ﴿ اىلوقولو تع،  ِٔحَسابَػُهْم﴾مُثَّ ِإفَّ َعلَيػَْنا  ِإفَّ ِإلَيػَْنا إِيَابَػُهْم * ﴿ تعاىل
َوَنَضُع اْلَمَوازِيَن  ﴿  وقولو تعاىل   ،  ُٕيْظَلُموَف﴾ َوَمن َجاء بِالسَّيَّْئِة َفبَل غُلَْزى ِإالَّ ِمثْػَلَها َوُىْم الَ  أَْمثَاذِلَا

 َحبٍَّة مّْْن َخْرَدٍؿ أَتَػيػَْنا َِّٔا وََكَفى بَِنا َقاؿَ ا َوِإف َكاَف ِمثػْ َمِة َفبل ُتْظَلُم نَػْفٌس َشْيئاْلِقَيا اْلِقْسَط لِيَػْوـِ 
  . ٖ َحاِسِبَُت﴾
مقتضى احلكمة ، فإف ا تعاىل أنػزؿ الكتب وأرسل الرسل ، وفرض على واجلزاء ىو واحلساب 

قتاؿ ادلعارضُت لو ، وأحل دماءىم  العباد قَبػوؿ ما جاؤوا بو ، والعمل دبا غلب العمل بو ، وأوجب
يكن حساب وال جزاء لكاف ىذا التشريع من العبِث الذي  فلو مل  ،   ياهتم ونساءىم وأمواذلموذر 

 يُنػزَّه الرب احلكيم عنو.
ليس :  يدؿ ذلذا قوؿ النيب ،  وعذابٍ  مناقشةٍ  وحسابُ  رضٍ عَ  واحلساب حساباف ؛ حسابُ 

 .كػػلَ ػػب يـو القيامة إال ىَ أحد ػلاسَ 
ػلاسب  ؼفسو فأما من أويت كتابو بيمينو ﴿أليس قد قاؿ ا تعاىل  يا رسوؿ ا ، :فقالت عائشة

 ؟ ٗ ﴾احسابا يسَت 
 ٘.ناقش احلساب يـو القيامة إال ُعػػػػذّْبػػػ، وليس أحد يُ ض رْ ػَ ذلك العإظلا :  رسوؿ ا فقاؿ 

                                              
 . ٕٙ -ٕ٘  : سورة الغاشية  ٔ
 . ٓٙٔ  : سورة األنعاـ  ٕ
 . ٚٗ  : سورة األنبياء  ٖ
 . ٚسورة االنشقاؽ:   ٗ
 ( عن عائشة رضي ا عنها.ٕٙٚٛ( ومسلم )ٖٚ٘ٙرواه البخاري ) ٘
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ي ػدنِ  يُ إف ا   : قاؿ أف النيب ، ابن عمر رضي ا عنهما نفُت يف حديث وقد جاء ذكر حاؿ الصّْ 
  ؟ أتعرؼ ذنب كذا  ؟ ؼ ذنب كذاأتعر   : فيقوؿ، ه رُ ػستُ ويَ  ٔوفَ نػَ ػػػع عليو كَ ادلؤمن فيضَ 

 سًتهتا عليك يف)  : ىلك قاؿ يف نفسو أنوورأى ، ره بذنوبو حىت إذا قرَّ رب( ،  نعم أيْ )  : فيقوؿ
 .وسناتِ حَ  عطى كتابَ فيُ ( ، وأنا أغفرىا لك اليـو، الدنيا 

، قاؿ تعاىل ﴿ونضع ادلوازين إلظهار عدؿ ا يف الناس دبوازين الناس ـو توزف أعماؿ يف ذلك اليو 
القسط ليـو القيامة فبل تظلم نفس شيئا وإف كاف مثقاؿ حبة من خردؿ أتينا ّٔا وكفى بنا 

 .ٕحاسبُت﴾

اثية والناس إذا ُدعوا إىل حسأّم جثوا على ركبهم شلا أصأّم من اذلم ، قاؿ تعاىل يف سورة اجل
كلُّ أمة تُدعى إىل كتأّا اليـو ذبزوف ما كنتم تعملوف * ىذا كتابنا ينطق   جاثية﴿وترى كل أمة 

 .ٖعليكم باحلق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملوف﴾

وبُت قولو تعاىل  عن ذنؤّملناس يـو القيامة اجلمع بُت ما ورد من سؤاؿ ا ا فإف قيل: وما
 وال جاف﴾؟ ﴿فيومئذ ال ُيسأؿ عن ذنبو إنس

خبار ألف ا أعلم بذنوب عبلـ واالستِ فاجلواب أف السؤاؿ ادلنفي يف ىذه اآلية ىو سؤاؿ االستِ 
 الناس منهم.

                                              

 «.النهاية»كنَػفو أي سًته ، وقيل رمحتو ولطفو. انظر  ٔ 
 . ٚٗسورة األنبياء:  ٕ
 . ٜٕ – ٕٛ  : رة اجلاثيةسو   ٖ



 يةنبذة في العقيدة اإلسالم
 

 

 
 

117 
 

  

وأما السؤاؿ الػُمػثبت يف النصوص األخرى فهو إما للتوبيخ والتقريع كما يف قولو تعاىل ﴿فأما الذين 
ًته وفضلو على ادلؤمن كما يف حديث ابن اسودَّت وجوىهم أكفرمت بعد إؽلانكم﴾ ، وإما إلظهار س

 ٔعمر ادلتقدـ.

 فصل
صبلتُُو ، فإف َصلحت َصَلَح سائُر عملو ، وإف فسدت  أعمالووأوؿ ما ػلاسب عليو العبد من 

 ٕ.َفسد سائُر عملو

: أوؿ ما يقضى  وأوؿ ما ػلاسب عليو العبد فيما يتعلق حبقوؽ اآلدميُت الدماء ، لقوؿ النيب 
 ٖ.ـ القيامة يف الدماءبُت الناس يو 

ويف ذلك اليـو تشهد أعضاء اإلنساف عليو إذا أنكر ما عملو من السيئات ، فيشهُد عليو مسعو 
وبصره وجلده ، قاؿ تعاىل ﴿ويـو ػلشر أعداء ا إىل النار فهم يوزعوف * حىت إذا ما جاءوىا 

ودىم مل شهدمت علينا قالوا شهد عليهم مسعهم وأبصارىم وجلودىم دبا كانوا يكسبوف * وقالوا جلل
 ٘.ٗأنطقنا ا الذي أنطق كل شيء وىو خلقكم أوؿ مرة وإليو ترجعوف﴾

                                              
للشنقيطي رمحو ا عند تفسَت قولو تعاىل من سورة الرمحٰػن ﴿فيومئذ ال ُيسأؿ عن ذنبو إنس وال جاف﴾ ، « أضواء البياف»انظر  ٔ

دفع إيهاـ »وتفسَت قولو تعاىل من سورة األعراؼ ﴿فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن ادلرسلُت﴾ ، وانظر أيضا ما قالو يف 
 عند الكبلـ على اآلية نفسها من سورة األعراؼ.« االضطراب عن آيات الكتاب

القاىرة( ، عن أنس بن مالك رضي ا عنو ، وصححو األلباين   -( ، ) الناشر: دار احلديث ٓٛٛٔرواه الطرباين يف األوسط ) ٕ
 (.ٖٛ٘ٔ« )الصحيحة»كما يف 

 ي ا عنو.( عن ابن عمر رضٛٚٙٔ( ومسلم )ٖٖ٘ٙرواه البخاري ) ٖ
 . ٕٔ - ٜٔسورة فصلت:  ٗ
 (.ٜٕٛٙانظر صحيح مسلم ) ٘
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: يا ابن آدـ ،  ٔ كفى بنفسك اليـو عليك حسيبايف قوؿ ا تعاىل البصري قاؿ احلسن و 
 ٕ.أَنَصَفك من َخلقك ، َجػَعػلَػَك حسيَب نفِسك

 ـ احلسن رمحو ا.قاؿ ابن كثَت يف تفسَته: ىذا من ُحسن كبل
كفى بنفسك اليـو عليك عن قتادة يف قوؿ ا تعاىل  «تفسَته»وروى ابن جرير الطربي يف 

 : سيقرأ يومئذ من مل يكن قارئا يف الدنيا.حسيبا
جعلنا ا منهم  -ويف ذلك اليـو ُيستثٌت من احلساب سبعوف ألفا ، ال حساب عليهم وال عذاب 

قاموا دبا أوجب ا عليهم من الطاعات ، وساَرعوا يف اخلَتات ،  نل ، الذيوىم ادلؤمنوف الُكػمَّ  -
 مايف حديث ابن عباس رضي ا عنهوصفتهم وتركوا ارمات وادلكروىات ، وقد جاء ذكرىم 

  ٖ.ادلخرج يف الصحيحُت

أيب وقد جاء يف حديث آخر ما يدؿ على أف ادلشمولُت ّٔذا الفضل أكثر من ىذا العدد ، فعن 
ال  وعدين ريب أف يُدِخَل اجلنة من أميت سبعُت ألفا :قاؿ أمامة رضي ا عنو ، أف رسوؿ ا 

 ٗ .حساب عليهم وال عذاب ، مع كل ألف سبعوف ألفا ، وثبلث حثيات من حثياتو
 .اللهم اجعلنا منهم ، آمُت

                                              
 . ٗٔسورة اإلسراء:   ٔ
 (.ٖٙ٘ٔ« )الزىد»رواه ابن ادلبارؾ يف  ٕ
 (.ٕٔٚ/ٔ( وأمحد )ٕٙٗٗ( والًتمذي )ٕٕٓ( ، ومسلم )ٔٗ٘ٙانظر صحيح البخاري )ٖ 
( والطرباين يف ٜٛ٘( وابن أيب عاصم يف السنة )ٕٓ٘/٘( وأمحد )ٕٙٛٗ( ، وابن ماجو )ٖٕٚٗأخرجو الًتمذي واللفظ لو ) ٗ

« الصحيحة»( عن أيب أمامة رضي ا عنو ، وصحح إسناده األلباين رمحو ا كما يف ٕٚٙٚ،  ٘ٙٙٚ،  ٕٓ٘ٚ« )الكبَت»
(ٜٜٔٓ.) 
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معلـو ، وىم  جن واإلنس ، فإف اجلن داخلوف يف عمـو الرسالة كما ىوػواحلساب يشمل ال
،   ٔ فوف ، قاؿ تعاىل ﴿قاؿ ادخلوا يف أمم قد خلت من قبلكم من اجلن واإلنس يف النار﴾مكلَّ 

يف اجلنة ِجنِّا ، أف على  ت اآلية، فدل  ٕ وقاؿ يف حور اجلنة ﴿مل يطمثهن إنس قبلهم وال جاف﴾
 .دخلوىا كما دخلها اإلنس دلا استجابوا لرسلهم

ا من البهائِم بعضها لبعض ، فعن أيب ىريرة رضي ا عنو ، أف رسوؿ ا  ويف ذلك اليـو َيقتَػػػػصُّ 
 للشاة اجللحاء من الشاة القرناء ٖلتؤدَّفَّ احلقوَؽ إىل أىلها يـو القيامة ، حىت يُقاد :قاؿ.ٗ 

قتص للشاة اليت ال قروف ذلا من ذات القروف اليت نطحتها ، فسبحاف من أّٔر بعدلو وحكمتو أي يُ 
 .العقوؿ

 وىنا انتهى الكبلـ على موقف احلساب واجلزاء.

،  للخلق األبدي ادلآؿوأهنما ،  اجلنة والنارشلا يدخل يف اإلؽلاف باليـو اآلخر اإلؽلاف ب  سادسال
الذين آمنوا دبا أوجب ا عليهم اإلؽلاف ،  جنة دار النعيم اليت أعدىا ا تعاىل للمؤمنُت ادلتقُتػفال
،  رأت فيها من أنواع النعيم ما ال عُت  ،   سللصُت  متبعُت لرسولو،  ورسولو بطاعة اوقاموا ،  بو

الَِّذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّاحِلَاِت  ِإفَّ  ﴿ قاؿ ا تعاىل،   على قلب بشر رَ طَ وال خَ ،  وال أذف مسعت
رُ  رَبِْتَها األَنْػَهاُر َخاِلِديَن فِيَها أََبًدا  ْم َجنَّاُت َعْدٍف ذَبْرِي ِمنَجَزاُؤُىْم ِعنَد َرِّّْٔ  *اْلرَبِيَِّة  ُأْولَِئَك ُىْم َخيػْ

                                              
 . ٖٛسورة األعراؼ:   ٔ
 . ٗٚسورة الرمحٰػن:   ٕ
 «.النهاية»يُػقاد للشاة أي يُػقتص ذلا. انظر  ٖ
 (.ٕٕٛ٘مسلم )رواه  ٗ
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تَػْعَلُم نَػْفٌس مَّا ُأْخِفَي ذَلُم  َفبل ﴿ وقاؿ تعاىل،  ٔ﴾َعنػُْهْم َوَرُضوا َعْنُو َذِلَك لَِمْن َخِشَي رَبَّوُ  رِضَي اللَّوُ 
 .َٕف﴾دبَا َكاُنوا يَػْعَمُلو  قُػرَِّة َأْعُُتٍ َجَزاء من

اجلنة مئة درجة ، ما  :قاؿ ، عن النيب رضي ا عنو بن الصامت عبادة واجلنة مئة درجة ، فعن 
، والفردوس أعبلىا  -كما بُت السماء إىل األرض   :ٖبُت كل درجتُت مسَتة مئة عاـ ، وقاؿ عفاف

 ٘.سألوه الفردوسمن فوقها ، وإذا سألتم ا فا ، والعرشُ  ٗدرجة ، ومنها زبرج األهنار األربعة
، والكافرين ، لصنفُت من الناس ؛ عصاة ادلؤمنُت  وأما النار فهي دار العذاب اليت أعدىا ا تعاىل

لِلظَّالِِمَُت َناًرا  ِإنَّا َأْعَتْدَنا ﴿ قاؿ ا تعاىل، كاؿ ما ال ؼلطر على الباؿ والنَّ  فيها من أنواع العذاب
َراُب َوَساءْت  َماء َكاْلُمْهِل َيْشِوي اْلُوُجوَه بِْئسَ ػَيْسَتِغيُثوا يُػَغاُثوا بِ  َأَحاَط ِِّْٔم ُسَراِدقُػَها َوِإف الشَّ

فِيَها أَبًَدا الَّ غلَُِدوَف َولِيِّا  َخاِلِدينَ  *اللََّو لََعَن اْلَكاِفرِيَن َوأََعدَّ ذَلُْم َسِعَتًا  ِإفَّ  ﴿  وقاؿ تعاىل،  ٙ﴾اُمْرتَػَفقَ 
 .ٚ﴾ للََّو َوَأطَْعَنا الرَُّسوالَأطَْعَنا ا تُػَقلَُّب ُوُجوُىُهْم يف النَّاِر يَػُقوُلوَف يَا لَْيتَػَنا يَػْوـَ  *َوال َنِصَتًا 

بوف فيها بقدر عذَّ يُ ، صاة ادلؤمنُت فيعذبوف فيها إىل أمد وأما عُ ، ف يبقوف يف النار إىل أبد و فالكافر 
نظر الأو ، ـر اسماع الأو الرحم ، قطيعة و أ، أو الفرج ، خطايا اللساف ك،  اليت وقعوا فيها ذنؤّم 

                                              
 . ٛ - ٚ  : سورة البينة ٔ
 . ٚٔ:  سورة السجدة ٕ
 .أحد رواة احلديثعفاف ىو  ٖ
مثل اجلنة اليت وعد أهنار اجلنة أربعة أجناس: ادلاء واللنب واخلمر والعسل ، وقد جاء ذكر ذكرىا يف قولو تعاىل يف سورة زلمد  ٗ

 . يتغَت طعمو وأهنار من مخر لذة للشاربُت وأهنار من عسل مصفىادلتقوف فيها أهنار من ماء غَت آسن وأهنار من لنب مل
 «.ادلسند»( ، وصحح إسناده زلققو ٖٙٔ/٘رواه أمحد ) ٘
 «.تفسَت الطربي»ُسرادقها أي جدارىا ، وقيل غَت ذلك. انظر معٌت اآلية يف ، وللفائدة فمعٌت  ٜٕ  سورة الكهف:  ٙ
 .  ٙٙ -ٗٙ  : األحزاب سورة ٚ
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 ، ويف ىذا تشريفٌ غَت أف النار ال سبس أعضاء السجود ماؿ زلـر وضلو ذلك ،  أكلأو ، ـر ا
فإذا إىل أنصاؼ ساقيو ،  يغيبفمنهم من يعذب يف النار إىل قدمو ، ومنهم من لعبادة الصبلة ، 

يقاؿ لو  ٕاجلنةِ  بأفواهِ  رٍ هَ ػيف نَ  وفَ ػػلقَ فيُ ،  ٔشواحِ ا وقد امتُ رجوف منهؼلُ إهنم فمت استحقاقهم من النار 
 ٗ.، أي جانبو يلِ السَّ  يلِ مِ ػيف ح ٖةُ بَّ ػػحِ ػال تُ توف كما تنبُ ػفينبُ ماء احلياة ، 

 .جوا إىل اجلنةخرِ ادلؤمنُت من ذنؤّم أُ  عصاةُ  فإذا ُطهّْرَ 

 في صفة النار فصل
حديث عبد  فمستفاد منم بنياهنا ظَ ، شديدة احلر ، فأما عِ  وجهنم عظيمة البنياف ، فظيعة ادلنظر

،  ٘: يؤتى جبهنم يومئذ ذلا سبعوف ألف زِماـ ا بن مسعود رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسوؿ ا 
 ٙمع كل زماـ سبعوف ألف ملك يَػجػرُّوهنا.

شرار النار يف حجمو  فلًتمي بشرر كالقصر﴾ ،  إهناوأما فظاعة منظرىا فمعلـو من قوؿ ا تعاىل ﴿
، فشرارة النار ادلتطايرة منها كحجم الواحدة من  ٚ، مجع قَػَصػرة ، وىي أصل الشجرة رصْ القَ ك

 أصوؿ الشجر ، نعوذ با منها.
                                              

 «.النهاية»ا ، والػَمػْحش احًتاؽ اجللد وظهور العظم. انظر أي احًتقو  ٔ
 (.ٖٛٔأفواه مجع فُػوَّىة ، وأفواه اجلنة أي أوائلها. قالو النووي رمحو ا يف شرح حديث مسلم ) ٕ
عَت وضلوعلا. انظر فهي احلنطة والش -بفتح احلاء  -بزور البقوؿ وحب الرياحُت ، خببلؼ احلَػبة  -بكسر احلاء  -احلِػػػػبَّػػػػة  ٖ

 «.النهاية»
 ( عن أيب ىريرة رضي ا عنو.ٕٛٔ( ومسلم )ٜٖٗٚ،  ٖٚٗٚ« )صحيح البخاري»انظر  ٗ
 «.لساف العرب»الػزّْماـ ىو احلبل الذي تُػربط فيو الناقة وضلوىا شلا يُػقاد. انظر  ٘
 (.ٕٕٗٛ« )صحيح مسلم»انظر  ٙ
 .«تفسَته»انظر تفسَت اآلية عند ابن جرير الطربي يف  ٚ
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 : ناركم جزء من سبعُت جزءا من نار جهنم. وأما شدة حرىا فيدؿ لو قوؿ النيب 
 قيل: يا رسوؿ ا ، إف كانت لكافية.

  ٔلت عليهن بتسعة وستُت جزءا كلهن مثل حرىا.قاؿ: ُفضّْ 

وجلهنم سبعة أبواب ، يدخل من كل باب من تلك األبواب نصيب مقسـو معلـو من الناس ، قاؿ 
﴾  .ٕتعاىل ﴿وإف جهنم دلوعدىم أمجعُت * ذلا سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسـو

 فصل
ا ، أّم فيها حبسب سيئاهتم كمِّا وكيفً وطعاـ أىل النار ؼلتلف حبسبهم ، إذ أىل النار يتفاوت عذ

، والغسلُت ىو ما  ٖفِمن أىل النار من طعامو الِغسلُت ، قاؿ تعاىل ﴿وال طعاـ إال من غسلُت﴾
 .يسيل من صديد أىل النار من ُغسالة القروح

وىو نبات الشَّربؽ اليابس ، قاؿ تعاىل ﴿ليس ذلم طعاـ إال من ، ومنهم من طعامو الضَّريع 
 .ٗضريع﴾

ومنهم من طعامو الزَّقـو ، قاؿ تعاىل ﴿إف شجرة الزقـو * طعاـ األثيم * كادلهل يغلي يف البطوف *  
 ٙ.٘كغلي احلميم﴾

                                              
 ( عن أيب ىريرة رضي ا عنو ، واللفظ للبخاري.ٖٕٗٛ( ومسلم )ٕٖ٘ٙرواه البخاري ) ٔ
 . ٗٗ - ٖٗسورة احلجر:  ٕ
 . ٖٙسورة احلاقة:  ٖ
 . ٙسورة الغاشية:  ٗ
 . ٙٗ – ٖٗسورة الدخاف:  ٘
 إال من غسلُت﴾. ، سورة احلاقة ، قولو تعاىل ﴿وال طعاـ« دفع إيهاـ االضطراب عن آيات الكتاب»انظر  ٙ
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والزقـو شجرة زبرج يف أصل اجلحيم ، كريهة ادلنظر ، كريهة ادلأكل ، قاؿ تعاىل ﴿أذلك خَت نزال أـ 
رج يف أصل اجلحيم * طلعها كأنو رؤوس شجرة الزقـز * إنا جعلناىا فتنة للظادلُت * إهنا شجرة زب

 .ٔالشياطُت * فإهنم آلكلوف منها فمالئوف منها البطوف﴾

وُيصبُّ عليهم منو من فوؽ  -وىو ادلاء احلار  -ُيسقوف من احلميم فإهنم أىل النار أما شراب و 
وتتقطع تنصهر جلودىم ف، ويف داخل أجوافهم رؤوسهم ، فُيعذبوف بو من خارج أجسامهم 

، قاؿ تعاىل ﴿فالذين كفروا قطعت ذلم ثياب من نار ُيصب من فوؽ رؤوسهم احلميم * ؤىم أمعا
 .ٖ، وقاؿ تعاىل ﴿وُسقوا ماء محيما فقطع أمعاءىم﴾ ُٕيصهر بو ما يف بطوهنم واجللود﴾

﴿ىذا إليها يف قولو أشار ا تعاىل سقى ّٔا أىل النار ، قد وىناؾ أنواع أخرى من األشربة يُ 
، والغسَّاؽ ىو ما يَقِطُر من جلود أىل النار ،  ٗيم وغسَّاؽ * وآخر من شكلو أزواج﴾فليذوقوه مح

 «.مفردات ألفاظ القرآف»ذكره الراغب األصفهاين يف كتابو 
وأشد الناس عذابا يـو القيامة ثبلثة أصناؼ ؛ آؿ فرعوف ، وىم فرعوف وأتباعو ، ومن كفر من 

على ما تقدـ قوؿ احلق تبارؾ وتعاىل ﴿ويـو تقـو الساعة  والدليلوادلنافقوف ، أصحاب ادلائدة ، 
، وقولو تعاىل عن أصحاب ادلائدة ﴿فمن يكفر بعد منكم فإين  ٘أدخلوا آؿ فرعوف أشد العذاب﴾

                                              
 . ٙٙ – ٕٙسورة الصافات:  ٔ
 . ٜٔسورة احلج:  ٕ
 . ٘ٔسورة زلمد:  ٖ
 . ٛ٘ - ٚ٘سورة ص:  ٗ
 . ٙٗسورة غافر:  ٘



 يةنبذة في العقيدة اإلسالم
 

 

 
 

124 
 

  

، وقولو تعاىل عن ادلنافقُت ﴿إف ادلنافقُت يف الدَّْرؾ  ٔأعذبو عذابا ال أعذبو أحدا من العادلُت﴾
 .ٕاألسفل من النار﴾

 
 فصل

كما قاؿ تعاىل ﴿وإف منكم إال  ،مؤمنهم وكافرىم  ،لناس كلهم يرِدوف النار أي يَػُمػرُّوف عليها وا
و ، ، ولكن من أراد ا صلاتو من ادلؤمنُت فإف النار ال سبسُّ  ٖواردىا كاف على ربك حتما مقضيا﴾

ؤمنُت والكافرين فإف أما من أراد ا عذابو من ادلو بسوء ، بل ؽلر من فوقها على الصراط وال سبسُّ 
الكبلليب ادلعلقة بالصراط زبِطُفو وتُلقيو يف النار ، فأما ادلؤمنُت فيعذبوف فيها بقدر معاصيهم مث 

ىو معٌت قولو تعاىل يف اآلية بعدىا ؼلرجوف إىل اجلنة ، وأما الكافرين فيبقوف فيها أبد اآلباد ، وىذا 
 ٘.ٗثػيا﴾﴿مث ننجي الذين اتقوا ونذر الظادلُت فيها ِجػ

إذا اجللوس ، ال غللس الرجل جاثيا إال  روؾ على الركب ، وىو شرُّ ػىو البُ يف اآلية  ػيّْ الػِجػثِ معٌت و 
 ٙ.نزؿ بو كرب

                                              
 . ٘ٔٔسورة ادلائدة:  ٔ
 . ٘ٗٔسورة النساء:  ٕ
 . ٔٚسورة مرمي:  ٖ
 . ٕٚسورة مرمي:  ٗ
 قدمة من سورة مرمي.انظر للفائدة ما قالو الشنقيطي رمحو ا يف تفسَت اآلية ادلت ٘
 انظر تفسَت ابن جرير لآلية الكرؽلة. ٙ
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، أي ِعطاشا ،  ٔوأىل النار ُيساقوف إليها ِعطاشا كما قاؿ تعاىل ﴿ونسوؽ آّرمُت إىل جهنم وِردا﴾
كاف االتياف إىل ادلاء ال يكوف إال من عطٍش ُأطلق اسم االتياف إىل ادلاء ، ودلا  ىو فإف أصل الوِرد 

 الورد على اجلماعة العطاش ، قالو الشنقيطي رمحو ا يف تفسَت اآلية.
هم تْ كَ م أمسَ هُ تػْ ػتَعرفهم ّٔا مبلئكة النار ، فإذا عرفَ  ويف ذلك اليـو يكوف ألىل النار عبلماتٌ 

م ، مث تقذفهم يف النار بقوة وعنف عياذا هِ قدامِ وأ -والناصية ىي ُمقدَّـ شعر الرأس  –بنواصيهم 
، وقاؿ تعاىل ﴿يـو  ٕبا ، قاؿ تعاىل ﴿يُعرؼ آّرموف بسيماىم فيؤخُذ بالنواصي واألقداـ﴾

 ، ومعٌت يُدعُّوف أي يدفعوف فيها بقوة وعنف. ٖا﴾يُدعُّوف إىل نار جهنم دعَّ 

 ؟فإف قيل: وما تلك العبلمات اليت يُعرؼ ّٔا أىل النار
فاجلواب أف ا تعاىل قد بُت يف كتابو عبلماهِتِم ادلميزة ذلم وىي سواد الوجوه وزرقة العيوف كما يف 

، وقاؿ تعاىل ﴿ويـو القيامة ترى الذين كذبوا على ا  ٗقولو ﴿يـو تبيض وجوه وتسود وجوه﴾
، وقاؿ تعاىل  ٙ، وقاؿ تعاىل ﴿كأظلا ُأغِشيت وجوىهم قطعا من الليل مظلما﴾ ٘وجوىهم مسودة﴾

 ، والقًتة ىي السواد. ٚتعاىل ﴿ووجوه يومئذ عليها غربة * ترىقها قًتة * أولئك ىم الكفرة الفجرة﴾
 السواد.

                                              
 . ٙٛسورة مرمي:  ٔ
 . ٔٗسورة الرمحٰػن:  ٕ
 . ٖٔسورة الطور:  ٖ
 . ٙٓٔسورة آؿ عمراف:  ٗ
 . ٓٙسورة الزمر:  ٘
 . ٕٚسورة يونس:  ٙ
 . ٕٗ – ٓٗسورة عبس:  ٚ
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 .ٔرقة العيوف فمذكورة يف قولو تعاىل ﴿وضلشر آّرمُت يومئذ زرقا﴾وأما زُ 
أقوؿ: وىذا خببلؼ وجوه أىل اإلؽلاف ، فإف وجوىهم بيضاء وضيئة ، كما قاؿ تعاىل ﴿يـو تبيض 

وه وتسود وجوه﴾ ، مث قاؿ بعدىا ﴿فأما الذين ابيضت وجوىهم ففي رمحة ا ىم فيها وج
 خالدوف﴾.

 
 

 ٖ، أي حسنة مشرقة. ٕوقاؿ تعاىل ﴿وجوه يومئذ ناضرة﴾

فيها على وجوىهم كما يف قولو تعاىل ﴿يـو ُيسحبوف يف النار على وجوىهم  وفوأىل النار ُيسحب
 .ٗذوقوا مسَّ سقر﴾

،  ٘عت ذلم ثياب من نار﴾سوف ثيابا من نار كما يف اآلية ادلتقدمة ﴿فالذين كفروا ُقطّْ وأىل النار يُلبَ 
، والسرابيل  ٍٙب بالنار كما يف قولو ﴿سرابيلهم من َقِطراف﴾، ويُلبسوف أيضا أقمصٍة من ضلاس ملهَ 

 ىي الػُقػُمػص ، مجع قميص ، والَقِطراف ىو النحاس ادلذاب بالنار.

                                              
 . ٕٓٔسورة طػٰو:  ٔ
 . ٕٕسورة القيامة:  ٕ
 «.يطادلعجم الوس»انظر  ٖ
 . ٛٗسورة القمر:  ٗ
 . ٜٔسورة احلج:  ٘
 . ٓ٘سورة إبراىيم:  ٙ
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، وادلقامع يف  ٔدبطارؽ من حديد كما قاؿ تعاىل ﴿وذلم مقامع من حديد﴾ها فيوأىل النار ُيضربوف 
اللغة مجع ِمقمعة ، وىي حديدة كاجن ُيضرب ّٔا على رأس الفيل ، ومعناىا يف اآلية مرزبة 

َتضرب ّٔا خزنة النار أىلها عياذا با ، ذكره  -وتعرؼ يف زماننا بادلطرقة  –من حديد عظيمة 
 ا يف تفسَت اآلية. الشنقيطي رمحو

بعد ذلك ا مث يؤويهم ، من عذاب ا ألىل النار من ادلؤمنُت تطهَتىم من الذنوب  والحكمة
جب التطهَت منها أوال ، وأما و ، ف ةوالذنوب صلسجلنتو ، إذ اجلنة طيبة فبل يدخلها إال نفس طيبة ، 

ألف ًتتب على ذلك سبحيص وال تطهَت ، الكافر فإف احلكمة من عذاب ا لو إىانتو وخزيو ، وال ي
 ٕفيبقى فيها أبد اآلباد عياذا با.ال يزوؿ بالنار ، فيو بث متأصل خُ ػال

 فصل

من مكاف  رأتهموالنار أعاذنا ا منها تُبصر وَتشهق وَتزِفر ، فأما اإلبصار فورد يف قولو تعاىل ﴿إذا 
الكفار وىم يف اشر مِسعوا تغيظها وىو صوت  ، أي إذا رأت النار ٖبعيد مسعوا ذلا تغيظا وزفَتا﴾

 الغلياف ، ومسعوا زفَتىا وشهيقها ، وعلا صوتاف معلوماف ، وا أعلم بكنِهِهما.
 .ٗوالنار تضطـر وزببو كما قاؿ تعاىل ﴿كلما خبت زدناىم سعَتا﴾

                                              
 . ٕٔسورة احلج:  ٔ
 . ٜيف الكبلـ على تفسَت قولو تعاىل يف سورة اجلاثية ﴿وذلم عذاب مهُت﴾ ، اآلية: « أضواء البياف»انظر  ٕ

مثواكم فيها إال ما شاء ا﴾ ، األنعاـ:  يف خاسبة كبلمو على قوؿ ا تعاىل ﴿قاؿ النار« دفع إيهاـ االضطراب»كذلك انظر  و 
ٕٔٛ . 

 . ٕٔسورة الفرقاف:  ٖ
 . ٜٚسورة اإلسراء:  ٗ
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لناس والنار موعودة ملؤىا كما قاؿ تعاىل ﴿ولكن حق القوؿ مٍت ألمؤلف جهنم من اجلنة وا
 .ٔأمجعُت﴾

 فصل في صفة الجنة
فيها حبسب  يتفرقوفالنعيم فيها ُمتفاوت ، وأىلها ليست نعيما متساويا ، بل جناف متعددة ، اجلنة 

أعماذلم الصاحلة ، فجنتاف مجيع ما فيهما من ذىب ، وجنتاف مجيع ما فيهما من فضة ، كما قاؿ 
، مث قاؿ يف اجلنتُت اللتُت علا دوهنما يف  ٕجنتاف﴾تعاىل يف اجلنتُت اأُلولَيُت ﴿ودلن خاؼ مقاـ ربو 

 .ٖالنعيم ﴿وِمن دوهنما جنتاف﴾
و أف اجلنتُت اأُلوليُت لُ روى ابن جرير الطربي بسنده عن ابن زيد يف تفسَت ىاتُت اآليتُت ما زلصَّ 

 أصحاب اليمُت. لؤلبرار ، واجلنتُت اأُلخريُت ادلقربُت للسابقُت 
قاؿ: جنتاف من فضة آنيتهما وما فيهما ،  ا عنو عن النيب  وعن عبد ا بن قيس رضي

وجنتاف من ذىب آنيتهما وما فيهما ، وما بُت القـو وبُت أف ينظروا إىل رّٔم إال رداء الكربياء على 
 ٗوجهو يف جنة عدف.

لنوافل ، فالسابقوف ىم القائموف بالفرائض وا واألبراروػلسن ىنا التنبيو إىل الفرؽ بُت السابقُت 
، أما فهم القائموف بالفرائض ادلنتهوف عن ادلعاصي األبرار ادلنتهوف عن ادلعاصي وادلكروىات ، وأما 

، وأما ادلعاصي  لم ػلرصوا عليها على الوجو األكمل ، وردبا وقعوا يف بعض ادلكروىاتفالنوافل 

                                              
 . ٖٔسورة السجدة:  ٔ
 . ٙٗ سورة الرمحٰػن: ٕ
 . ٕٙسورة الرمحٰػن:  ٖ
 (.ٓٛٔ( ومسلم )ٗٗٗٚرواه البخاري ) ٗ
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كفاؼ السابقُت عنها فكبل الفريقُت منكفّّ عنها سواء كانت من الصغائر أو الكبائر ، ولكن ان
 .أعظم

بذلوا وسعهم يف طاعة ا وتفضيل السابقُت على األبرار يف الثواب ظاىر سببو ، فإف السابقُت قد 
نفع ا ّٔم غَتىم من الناس ، من دعوة وأمر دبعروؼ وهني عن منكر  كما،   واحلذر من معصية ا

 ضلو ذلك.و  وجهاد وصدقة وإصبلح ذات البُت وقياـ ليل وبناء مساجد
إصبلح النفس وإصبلح الغَت ، السبيلُت ، ىػٰذين يف بذال عظيما فلم يبذلوا أنفسهم األبرار أما 

 فكانوا أقل من السابقُت يف الثواب.
﴿ػللوف فيها من أساور من عن السابقُت قولو تعاىل األبرار تفضيل السابقُت على  ومن دالئل

 .ٕاور من فضة﴾﴿وُحػػلُّوا أساألبرار ، وقاؿ عن  ٔذىب﴾
يف اجلنة يشربوف من عُت  -أيضا بادلقربُت  فو وادلوصوف –السابقوف كذلك األمر يف الشراب ، فو 

، فادلقربوف  ٖكما قاؿ تعاىل ﴿ومزاجو من تسنيم * عينا يشرب ّٔا ادلقربوف﴾« تسنيم»تسمى 
مزج ذلم يف شرأّم من ، وأما األبرار الذين ىم دوف ادلقربُت يف ادلنزلة في« تسنيم»يشربوف من عُت 

قبلها ﴿إف األبرار لفي نعيم * على  اآلياتوال يشربوف منها ِصرفا ، كما قاؿ يف « تسنيم»عُت 
األرائك ينظروف * تعرؼ يف وجوىهم نضرة النعيم * ُيسقوف من رحيق سلتـو * ختامو مسك ويف 

 ٗيم﴾.﴿ومزاجو من تسنوىو الشاىد ذلك فليتنافس ادلتنافسوف﴾ ، مث قاؿ بعدىا 

                                              
 . ٖٔسورة الكهف:  ٔ
 . ٕٔسورة اإلنساف:  ٕ
 . ٕٚسورة ادلطففُت:  ٖ
 ما نقلو ابن جرير يف تفسَته عن أئمة التفسَت يف ىذه اآلية. انظر ٗ
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واألبرار ؼُللط ذلم شرأّم بالكافور أو الزصلبيل ، ودليل الكافور قولو تعاىل ﴿إف األبرار يشربوف من  
الكافور مذكور يف اآلية  ومنبع، أي سبزج بالكافور فتطيب رائحتها ،  ٔكأس كاف مزاجها كافورا﴾

ا يف اآلية ىم السابقوف  ، وادلقصودوف بعباد تفجَتا﴾بعدىا ﴿عينا يشرب ّٔا عباد ا يفجروهنا 
 .قطعا ، وىم يشربوف منها صرفا

 .ٕودليل الزصلبيل قولو تعاىل ﴿ويسقوف فيها كأسا كاف مزاجها زصلبيبل * عينا فيها تسمى سلسبيبل﴾
 ، ويقاؿ فيو كما قيل يف الكافور. ﴾مزاجها﴿وتأمل قولو 

اصي وادلكروىات ، واإلقباؿ على ليسوا كالسابقُت يف االبتعاد عن ادلع -كما تقدـ   –واألبرار 
الفرائض والنوافل ، ومن تأمل سَتة أئمة اإلسبلـ يف القدمي واحلديث عِلم أوصافهم استحقاقهم 

 لتلك ادلنزلة بإذف ا.
وقد أشار ا تعاىل إىل الفرؽ يف النعيم بُت السابقُت ادلقربُت وبُت األبرار أصحاب اليمُت يف مطلع 

 فلَُتجع إليو. سورة الواقعة وآخرىا

يتفاوت بعضهم عن ف و ادلقربف و يتفاوتوف فيما بينهم ، فالسابق الوصف الواحدوأىل اجلنة من أىل 
، فعن أيب سعيد اخلدري رضي  األبرار أصحاب اليمُتوكذلك ، سب أعماذلم حبيف النعيم بعض 

كما تًتاءوف الكوكب   قاؿ: إف أىل اجلنة ليًتاءوف أىل الغرؼ من فوقهم ا عنو ، أف رسوؿ ا 
 الغابر من األفق من ادلشرؽ أو ادلغرب لتفاضل ما بينهم.ري الدُّ 

 قالوا: يا رسوؿ ا ، تلك منازؿ األنبياء ال يبلغها غَتىم.
 ٔاؿ آمنوا با وصدقوا ادلرسلُت.قاؿ بلى والذي نفسي بيده ، رج

                                              
 . ٘سورة اإلنساف:  ٔ
 . ٚٔسورة اإلنساف:  ٕ
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 قاؿ:  عنو أف رسوؿ ا ونعيم أىل اجلنة يزداد وال يبلى ، فعن أنس بن مالك رضي ا
ب ريح الشماؿ فتحثو يف وجوىهم وثيأّم ، فيزدادوف إف يف اجلنة لسوقا يأتوهنا كل مجعة ، فتهِ 

حسنا ومجاال ، فَتجعوف إىل أىليهم وقد ازدادوا حسنا ومجاال ، فيقوؿ ذلم أىلوىم: وا لقد ازددمت 
 زددمت بعدنا حسنا ومجاال.، لقد ابعدنا حسنا ومجاال ، فيقولوف: وأنتم وا 

 .انتهى الكبلـ ىنا على صفة اجلنة والنار
حادي األرواح »من أراد التوسع يف معرفة اجلنة وأوصافها وأوصاؼ أىلها فعليو بكتاب وللفائدة ، ف

 البن قيم اجلوزية رمحو ا.« إىل ببلد األفراح

 في أن الجنة والنار مخلوقتان فصل
وجودتاف اآلف ، والدليل على ذلك قولو تعاىل ﴿وسارعوا إىل مغفرة من ربكم واجلنة والنار سللوقتاف م

 .للمتقُت﴾ ، والشاىد قولو ﴿أعدت﴾ تعد  أُ وجنة عرضها السماوات واألرض 
حدّْثٍت بأرجى عمٍل عِملتو عندؾ يف اإلسبلـ منفعًة ، فإين  :لببلؿ النيِب  من السُّنِة قوؿُ والدليل 

 ٖ.نعليك بُت يديَّ يف اجلنة ٕمسعت الليلة َخػػػْشفَ 
اللؤلؤ ،  ُٗأدِخلت اجلنة ، فإذا فيها َجنابِػػػذُ  :  قولومن األدلة كذلك على أف اجلنة سللوقة اآلف و 

 ٘.وإذا ترابُػها الػِمسك
                                                                                                                             

 (.ٖٕٔٛ( ومسلم )ٕٖٙ٘رواه البخاري ) ٔ
 «.ادلعجم الوسيط»اخلشف ىو احلركة والصوت. انظر  ٕ
 ( عن أيب ىريرة رضي ا عنو.ٕٛ٘ٗرواه مسلم ) ٖ
 ا َجػػػنبَػػػذة.اجلنابذ ىي القباب ، واحدهت ٗ
 ( عن أنس بن مالك رضي ا عنو.ٖٙٔقطعة من حديث اإلسراء الطويل الذي رواه مسلم ) ٘
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، والشاىد   ٔ ت للكافرين﴾عدَّ قولو تعاىل ﴿واتقوا النار اليت أُ فاآلف الدليل على أف النار سللوقة أما 

 .دت﴾قولو ﴿أع
يف النار ، وىو أوؿ من غيَّػر  -أي أمعاءه  –رأى عمرو بن لُػَحي يَػُجػرُّ قُػػْصػػَبو  ومن السنة أنو 

 ٕدين إبراىيم ، وأتى باألصناـ إىل جزيرة العرب.
ورأى امرأة تعذب يف النار يف ِىرٍة حبستها ، ال ىي أطعمتها ، وال ىي تركتها تأكل من َخشاش 

 ٗ.ٖاألرض

 الجنة والنار باقيتان في أن فصل
واجلنة والنار باقيتاف ال تَػػػِبيداف وال تَػػْفػػَنياف ، والدليل على ىذا ظاىر القرآف والسنة ، وقد ورد تأبيد 
خلود ادلؤمنُت يف اجلنة وخلود الكفار يف النار يف عدة مواضع من القرآف ، ومن قاؿ بأهنما تفنياف 

نو خبلؼ ظاىر النصوص ، وقد خاطب ا الناس دبا يفهموف ، فقولو ضعيف ال يُػػَعػوَّؿ عليو ، أل
 ٘.ففالواجب إمرار النصوص كما جاءت ببل ربريف وال تكلُّ 

                                              
 . ٖٔٔسورة آؿ عمراف:   ٔ
 (.ٕٙ٘ٛ( ومسلم )ٕٖٔ٘انظر حديث أيب ىريرة الذي رواه البخاري ) ٕ
 ش.، مادة خش« النهاية»خشاش األرض أي ىوامها وحشراهتا ، واحدهتا خشاشة. انظر  ٖ
 (.ٕٕٕٗ( ومسلم )ٖٕ٘ٙانظر حديث ابن عمر الذي رواه البخاري ) ٗ
( عند تفسَت قولو تعاىل ﴿قاؿ النار مثواكم خالدين فيها ٖٖٔ)ص: « دفع اإليهاـ»انظر لبلستزادة ما قالو الشنقيطي رمحو ا يف  ٘

 (.ٕٛٔفيها إال ما شاء ا﴾ )األنعاـ: 
 ( عند تفسَت قولو تعاىل من سورة النبأ ﴿البثُت فيها أحقابا﴾.ٖٖٚوانظر كذلك ما قالو يف الكتاب نفسو )ص: 
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 بعض مشاىد القيامةذكر 

 ىذا فصل مفيد يف ذكر بعض مشاىد القيامة ، وربرير الكبلـ يف بعضها ، وىي كالتايل:

 تطاير الصُُّحفُ  .ٔ
 أثناء مرورىم عليوالناس وأصناؼ  ، ضرب الصّْراُط على متػِن جهنم .ٕ

 وقوؼ أناس على قنطرٍة بُت اجلنة والنار .ٖ

 ا على أفواىهم يف مواطن وختمُ  يف مواطن من القيامة ُتادلشرك كبلـ .ٗ

 اعتذار الكفار إىل ا تعاىل .٘

 للمؤمنُت يـو القيامة شفاعات النيب  .ٙ
 شفاعات الشفعاء .ٚ

 تفصيل
 ر الصحفتطايُ  .1

لصُُّحُف ، أي صحائف األعماؿ ، فيأخذىا الناس ، فمنهم من يأخذىا يف ذلك اليـو تتطاير ا
 .باليمُت وىم أىل االستقامة ، ومنهم من يأخذىا بالشماؿ وىم الكفار
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مستبشر ، قاؿ تعاىل ﴿فأما من أويت كتابو بيمينو فيقوؿ ىاـؤ اقرءوا   ادلؤمن يأخذ كتابو وىو فرحٌ و 
و يف عيشة راضية * يف جنة عالية * قطوفها دانية *  كتابيو * إين ظننت أين مبلؽ حسابيو * فه

 . ٔ كلوا واشربوا ىنيئا دبا أسلفتم يف األياـ اخلالية﴾
وأما الكافر فيأخذ كتابو بشمالو من وراء ظهره ، فكما أنو جعل كتاب ا وراء ظهره ؛ فإنو يعطى  

عاىل ﴿وأما من أويت كتابو كتابو من وراء ظهره ، جزاء وفاقا ، فيأخذه وىو حزين مستحسر ، قاؿ ت
بشمالو فيقوؿ يا ليتٍت مل أويت كتابيو * ومل أدر ما حسابيو * يا ليتها كانت القاضية * ما أغٌت عٍت 

، وقاؿ تعاىل ﴿وأما من أويت كتابو وراء ظهره * فسوؼ يدعو ثبورا *   ٕ ماليو * ىلك عٍت سلطانيو﴾
 . ٖ أف لن ػلور * بلى إف ربو كاف بو بصَتا﴾ ويصلى سعَتا * إنو كاف يف أىلو مسرورا * إنو ظن

ماذا عن ادلسلم الفاسق مرتكب الكبائر ، الذي استحق دخوؿ النار ، ىل يأخذ كتابو  :فإف قيل
 ؟بيمينو أـ بشمالو

فاجلواب أنو مل يرد فيو ىذا دليل صريح ، والذي يظهر أنو إف كاف مستحقا لدخوؿ النار فإنو يأخذ  
 ٗ.أعلم كتابو بشمالو ، وا

                                              
 . ٕٗ - ٜٔسورة احلاقة:   ٔ
 . ٜٕ - ٕ٘سورة احلاقة:   ٕ
أي ظن أف لن يرجع إىل ا ويبعث ، لكونو ال يؤمن باليـو اآلخر ، وانظر معٌت اآلية ومعٌت ػلور  . ٘ٔ - ٓٔسورة اإلنشقاؽ:   ٖ

 «.تفسَت الطربي»يف 
 دين ّٔذه الفائدة الشيخ زلمد بن علي آدـ األثيويب حفظو ا.أفا ٗ
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 ضرب الصِّراُط على متـِن جهنم ، وأصناف الناس أثناء مرورىم عليو .2
ويف ذلك اليـو ُيضرُب الصّْراُط على متػِن جهنم أي ظهرِىا ، مث يَػُمرُّ عليو الناس ، وىو َمدَحضةٌ 

أي  -حٌة ، وَحَسكٌة ُمفلط ٖوكبلليب ٕ، عليو خطاطيف َٔمػزِلَّػػػػػة ، أي تزلِق عليو األقداـ وال تثبت
تكوف  - ٘أي ملتوية كالصنارة -، على رأسها شوكٌة َعػػػَِقيػػَفٌة  - ٗساعواتّْ  شوكة صلبة فيها ُعرضٌ 

بَنجٍد ، يُقاؿ ذلا السَّعداف ، فإذا مرَّ الناس عليها صاروا ثبلثة أصناؼ: إما ناٍج ُمَسّلٌم ، أو ناٍج 
طاطيف والكبلليب واألشواؾ ينجو يف نار جهنم ، فاخل -أي مدفوٍع  –سلدوٌش ، أو مكدوٍس 

منها أناس ويسلموف من خدِشها وإمساِكها ، وىم ادلؤمنوف الُكػمَّل الذين قاموا بطاعة ا واجتنبوا 
 معاصي ا.

ىم الذين و والصنف الثاين من الناس زبِدُشهم ولكن َيسَلموف من إمساكها ّٔم ويعربوف الصراط ، 
 ر ، بل اخلدش ىو عقوبتهم يف اآلخرة فحسب مث ينجوف.عندىم معاصي مل تستوجب دخوؿ النا

الثالث ىم الذين زبِطُفهم وهتوي ّٔم إىل النار بدفع وقوة ، وىؤالء ىم ادلؤمنوف الذين  والصنف
استحقوا دخوؿ النار بسبب ما عندىم من ادلعاصي والكبائر ، فالكبلليب زبِطُفهم وهتوي ّٔم يف 

، فإهنم زبطفهم الكبلليب مث تلقي ّٔم يف مر بالنسبة للكافرين نار جهنم عياذا با ، وكذلك األ
 من باب أوىل.النار 

                                              
 «.النهاية»انظر  ٔ
 «.النهاية»اؼ ، وىو احلديدة ادلعوجة كالكلوب ، يُػختطف ّٔا الشيء. انظر خطاطيف مجع خطَّ  ٕ
 «.النهاية»الكبلليب مجع كلُّوب ، بتشديد البلـ ، وىو حديدة معوجة الرأس. انظر  ٖ
 «.لساف العرب»و « ةالنهاي»انظر  ٗ
 «.النهاية»انظر  ٘
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وُسرعُة الناس على الصّْراط ليست باختيارىم ، بل حبسب أعماذلم ، كما جاء يف احلديث )ذبري 
، فمن كاف عملو صاحلا حسناً مرَّ سريعا ، وسرعة الواحد حبسب عملو ، فمنهم من  ّٔٔم أعماذلم(

ُمرُّ على الصّْراط كطرؼ العُت ، ومنهم من يَػُمرُّ كالربؽ ، ومنهم من يَػُمرُّ كالريح ، ومنهم من يَػُمرُّ  يَػ
اخليل والرّْكاب ، ومنهم من ؽلر كعدو الرجاؿ ، حىت ؽلرُّ آخرىم  ٕكالطَت ، ومنهم من يَػُمرُّ كأجاويدِ 

 ُيسحُب سحبًا.
 و الكبلليب إف كاف شلن استحق النار.ومن ساء عملو مرَّ بطيئا ، وردبا َخػػطَفت

، وكذا حديث أيب  ٖوالدليل على ما تقدـ حديث أيب ىريرة رضي ا عنو ادلخرج يف الصحيحُت
 ، وقد تركنا ذكرعلا طلبا لبلختصار. ٗسعيد اخلدري ادلخرج يف الصحيحُت

 وقوف أناس على قنطرة بين الجنة والنار .3
 –أي جسٍر  – على قنطرةٍ  بعد خروجهم منهاذّْبوا يف النار ادلؤمنوف الذين عُ  يقفذلك اليـو  ويف

واحلسد والبغضاء ، فبل يدخلوف اجلنة إال وقد  لّْ ق بقلؤّم من الغِ ليتخلصوا شلا علِ بُت اجلنة والنار 
عنا ما يف صدورىم من نػز و قد أخرج البخاري رمحو ا يف تفسَت قولو تعاىل فرت قلؤّم ، هُ ػطَ 

،  ٙادلؤمنوف من النار صُ خلُ ػ: يَ  قاؿ رسوؿ ا  :قاؿرضي ا عنو سعيد اخلدري عن أيب   ٘ غل

                                              
 ( عن حذيفة رضي ا عنو.ٜ٘ٔ« )صحيح مسلم»انظر  ٔ
 «.النهاية»أجاويد مجع جواد ، وىو الفرس السابق اجليد. انظر  ٕ
 (.ٕٛٔ( وصحيح مسلم )ٖٚٗٚانظر صحيح البخاري ) ٖ
 (.ٖٛٔ( وصحيح مسلم )ٜٖٗٚانظر صحيح البخاري ) ٗ
 . ٚٗسورة احلجر:   ٘
 «.لساف العرب»أي يسَلموف منها فيخرجوف بعدما نِشبوا فيها. انظر  ٙ
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كانت بينهم يف الدنيا ،   مظاملَ  لبعضهم من بعضِ  قتصُّ بُت اجلنة والنار ، فيُ  سوف على قنطرةٍ حبَ ، فيُ 
و يف لِ نػزِ م أىدى دبىف ذلم يف دخوؿ اجلنة ، فوالذي نفس زلمد بيده ؛ ألحدُ ذِ وا أُ قُّ ػػػبوا ونُ ذّْ حىت إذا ىُ 

 ٔ.كاف يف الدنيا  لِػػػوِ نػز دب نوُ اجلنة مِ 
فالنفوس اخلبيثة ال تصلح أف تكوف يف اجلنة الطيبة اليت ليس فيها من  :قاؿ ابن تيمية رمحو ا

ص من الغش ، فتبُت أف اجلنة إظلا خلَّ ب الذىب فيُ هذَّ التخليص كما يُ ىو والتهذيب اخلبث شيء ، 
 ٕ.بعد التهذيب و التنقية من بقايا الذنوبيدخلها ادلؤمنوف 

 وختُم اهلل على أفواىهم في مواطنكالم المشركين في مواطن  .4
احلق تبارؾ وتعاىل يف كتابو إليو أشار ما من ذلك ويف ذلك اليـو يتكلم ادلشركوف يف مواطن ، و 

 .ٖالعزيز يف قولو على لساهنم ﴿وا ربنا ما كنا مشركُت﴾
أفواىهم فتتكلم األيدي واألرجل ، كما يف قولو تعاىل ﴿اليـو طلتم على أفواىهم  ختم ا علىػمث يَ 

 ٘.ٗوتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم دبا كانوا يكسبوف﴾

 

                                              
 (.ٖ٘٘ٙرواه البخاري ) ٔ
 ( ، باختصار.ٖ٘ٗ - ٖٗٗ/ٗٔ« )فتاوى ابن تيمية»انظر  ٕ
 . ٖٕسورة األنعاـ:  ٖ
 . ٘ٙ: يٰػسسورة  ٗ
بلـ على قولو تعاىل ﴿وال يكتموف ا ( يف الكٜٓ)ص « دفع إيهاـ االضطراب»وانظر للفائدة ما قالو الشنقيطي رمحو ا يف  ٘

 (.ٕٗحديثا﴾ )النساء: 
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ويف ذلك اليـو ُيكلّْم ا الكفار تقريعا وتوبيخا كما يف قولو تعاىل ﴿قاؿ اخسئوا فيها وال 
 .ٔتكلموف﴾

 ؟ٕولو تعاىل عن الكفار ﴿وال يكلمهم ا يـو القيامة﴾فإف قيل: وما اجلمع بُت ىذا وبُت ق
فاجلواب ما اختاره الشنقيطي رمحو ا أف الكبلـ الذي نفاه ا ىو الكبلـ الذي فيو خَت ، وأما 

 ٖوىو من جنس عذابو ذلم.، التوبيخ والتقريع واإلىانة فإف ا يكلمهم بو 

 اعتذار الكفار إلى اهلل تعالى .5
وقولو ﴿وا ربنا  ٗيعتذر الكفار إىل ا تعاىل كما يف قولو ﴿ما كنا نعمل من سوء﴾ ويف ذلك اليـو

 .٘ما كنا مشركُت﴾
وبُت قولو تعاىل  إليوفإف قيل: وما وجو اجلمع بُت ما أثبتو ا يف ىذه اآلية من اعتذار ادلشركُت 

 ؟ٙ﴿وال يؤذف ذلم فيعتذروف﴾
 ا:فاجلواب من وجهُت ذكرعلا الشنقيطي رمحو 

 

                                              
 . ٚٓٔسورة ادلؤمنوف:  ٔ
 . ٗٚٔسورة البقرة:  ٕ
ـ ٜٖ)ص « دفع إيهاـ االضطراب»انظر  ٖ ( يف الكبلـ على قولو تعاىل ﴿ أولئك ما يأكلوف يف بطوهنم إال النار وال يكلمهم ا يو

 القيامة﴾.
 . ٕٛالنحل:  سورة ٗ
 . ٖٕألنعاـ: ا سورة ٘
 . ٖٙسورة ادلرسبلت:  ٙ
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: أهنم يعتذروف حىت إذا قيل ذلم تعاىل ﴿اخسئوا فيها وال تكلموف﴾ انقطع نطقهم ومل يبق إال األول
 .ٔالزفَت والشهيق كما قاؿ تعاىل ﴿ووقع القوؿ عليهم دبا ظلموا فهم ال ينطقوف﴾

يس فيو : أف يكوف االعتذار ادلنفي ىنا ىو االعتذار الذي فيو فائدة ، ودلا كاف اعتذارىم لالثاني
 ٕفائدة كاف كالعدـ ، فلذا نفى ا وجوده يف قولو تعاىل ﴿وال يؤذف ذلم فيعتذروف﴾.

 للمؤمنين يوم القيامة ات النبي في شفاع فصل .6

غَت الشفاعة العظمى اليت تقدـ شفاعات  أربع، وىي  وشلا يكوف يـو القيامة شفاعات النيب 
 :ذكرىا

،  مغلقة أبوأّا وجدوااجلنة  أتواادلؤمنُت إذا فإف ، نة دخوؿ اجل يفللمؤمنُت  و شفاعتُ  هافأول
 ؟من أنت :ٖباب اجلنة ، فيقوؿ خازف اجلنة فعندئذ يطرؽ النيب 

 .زلمد :فيقوؿ
 ٗ.قبلك ألحدٍ  ال أفتحُ  رتُ مِ بك أُ  :فيقوؿ

 
 

                                              
 . ٘ٛسورة النمل:  ٔ
 يف الكبلـ على تفسَت قولو تعاىل يف سورة النحل ﴿مث ال يؤذف للذين كفروا وال ىم يستعتبوف﴾.« أضواء البياف»انظر  ٕ
والصواب تسميتو خبازف ، وىذا ال دليل صحيح عليو ، « رضواف»اخلازف ىو احلافظ للشيء ، وقد اشُتهر تسمية خازف اجلنة بػ  ٖ

 اجلنة كما جاء يف احلديث ، أفادين ّٔا الشيخ زلمد بن علي آدـ األثيويب حفظو ا.
 ( عن أنس بن مالك رضي ا عنو.ٜٚٔرواه مسلم ) ٗ
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 وأنا،  أنا أول الناس يشفع في الجنة : قاؿ رسوؿ ا  :أنس بن مالك رضي ا عنو قاؿوعن 
 ٕ.ٔعاً بَ ػػػتَ  أكثر األنبياءِ 

 النيب  لشرؼ ويف ىذا إظهارٌ جنة ، وال يدخلها أحد قبلو ، ػىو أوؿ من يدخل ال فالنيب 
الشفاعة الثانية صاحب و ، إذ أنو صاحب الشفاعة العظمى لَتيح الناس من كربات اشر ، و وفضلِ 
 .الفرح والسرور بدخوؿ اجلنةلنيل 

اعتو دلن ال ِحساب عليهم يـو القيامة يف دخوؿ اجلنة ، ودليلها شف شفاعات النيب  وثاني
الطويل يف الشفاعة ، وفيو: يا زلمد ، أدِخل من أمتك من ال رضي ا عنو حديث أيب ىريرة 

 ٗ.ِٖحساب عليهم من الباب األؽلن من أبواب اجلنة

يف اخلروج منها ، وىي اليت  لعصاة ادلؤمنُت شلن دخلوا النار بسبب معاصيهم شفاعُة النيب  وثالثها
)لكل نيب دعوة مستجابة يدعو ّٔا ، وأريد أف أختبئ دعويت شفاعًة ألميت  :يف قولو عناىا النيب 
 ٙ.: شفاعيت ألىل الكبائر من أميت ، وكذا يف قولو  ٘يف اآلخرة(

                                              
 أي أتباعا من الناس. ٔ
 ن الفضل.( ، والدارمي يف ادلقدمة ، باب ما أعطي النيب مٓٗٔ/ٖ( واللفظ لو ، وأمحد )ٜٙٔرواه مسلم )ٕ 
قلت: يف ىذا تنبيو لفضلهم ، فإف للجنة سبعة أبواب كما جاء يف التنزيل ﴿ذلا سبعة أبواب﴾ ، وكوهنم يدخلوف من الباب األؽلن  ٖ

 منها فيو تنبيو لفضلهم ، فإف فضل التيامن معلـو يف اإلسبلـ.
 (.ٕٔٚٗرواه البخاري ) ٗ
 ( عن أيب ىريرة رضي ا عنو.ٕ٘ٚ/ٕ( وأمحد )ٖٚٓٗ( وابن ماجو )ٕٖٓٙ( والًتمذي )ٜٛٔ( ومسلم )ٖٗٓٙرواه البخاري )٘ 
( عن أنس ٜٜ٘٘ - ٜٛ٘٘( وصححو األلباين يف ادلشكاة )ٖٕٔ/ٖ( ، وأمحد )ٜٖٚٗ( ، وأبو داود )ٖٕ٘ٗرواه الًتمذي ) ٙ

 رضي ا عنو.
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ويرد عنو  ألنو كاف يدافع عنو، لتخفيف العذاب عنو عمو أيب طالب ل شفاعتو : الشفاعة الرابعة
عن  : ما أغنيتَ  فعن العباس بن عبد ادلطلب رضي ا عنو أنو قاؿ للنيب أذى ادلشركُت ، 

 .لك بُ ك ويغضَ فوا كاف ػلوطُ  ؟كعمّْ 
 ٕ.األسفل من النار ؾِ رْ ولوال أنا لكاف يف الدَّ ، من نار  ٔضاحٍ حْ ىو يف ضَ  :قاؿ

، العظمى مث الشفاعات األربع ، يـو القيامة  اليت سيقـو ّٔا النيب  ٖىذه ىي الشفاعات اخلمس
من فإهنا مشًتكة مع غَته ، لعصاة ادلؤمنُت شلن دخلوا النار  توشفاعإال  بو خاصة  ومجيعها

قد ُخّص بتكرار ىذه الشفاعة أربع مرات  مث إف النيب قريبا بإذف ا ، الشفعاء شلن سيأيت ذكرىم 
 .، مرَّة بعد مرَّة أمتو من النارلُيخلّْص أفواجا من أىل الكبائر من 

 شفاعات الشفعاء .7
 :ستةوشلا يكوف يـو القيامة شفاعة الشفعاء دلن استحقها ، والشفعاء أنواع 

 األوؿ: الرسل
 الثاين: ادلؤمنوف

 الثالث: الشهداء
 الرابع: األفراط

 اخلامس: ادلبلئكة
 السادس: القرآف

                                              
 ألرض ، ما يبلغ الكعبُت ، واستعَت ىنا للنار.الضَّػحػضاح يف األصل: ما رؽَّ من ادلاء على وجو ا«: النهاية»قاؿ ابن ألثَت يف  ٔ
 (.ٕٙٓ/ٔ( وأمحد )ٜٕٓ( ومسلم )ٖٖٛٛرواه البخاري )ٕ 
 الرياض. -( ، الناشر: مكتبة ادلعارؼ ٜٕٕٙ/٘البن القيم ، كتاب السنة ، باب يف الشفاعة ، )« هتذيب السنن»وانظر  ٖ
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 تفصيل
 ألقوامهمالرسل  شفاعة النوع األول:

شلن دخلوا النار الرسل للمؤمنُت من أتباعهم شفاعة ؛ يكوف يـو القيامة بعد دخوؿ اجلنة والنار  وشلا
: إذا  قاؿ رسوؿ ا  :قاؿ عنو رضي ا ودليلو حديث جابر، أف ؼلرجوا منها بسبب ذنؤّم 

،  عواف  سل فش  قامت الر ، وأىل النار النار ، فدخل أىل اجلنة اجلنة ، ز أىل اجلنة وأىل النار ُميّْ 
نَػَهٍر وهنم يف لقُ ػػفيُ ،  ٔشواحِ فيخرجوهنم قد امتُ ، فمن عرفتم فأخرجوه  -أو اذىبوا  -قوا انطلِ  :فيقوؿ

مثل  يضاً جوف بِ خرُ ػويَ  رِ هَ ػػالنَّ  على حافةِ  ٕمهُ فتسقط زلاشُّ ،  «احلياة»يقاؿ لو  - رٍ هَ ػأو على نَ  -
من إؽلاف  ٗقَتاطٍ  ثقاؿَ دمت يف قلبو مِ ػفمن وج –أو انطلقوا  –اذىبوا ) :فيقوؿ شفعوني  مث ،  ٖعاريرػػػالثَّ 

فمن وجدمت يف  –أو انطلقوا  –اذىبوا ) :فيقوؿ،  يشفعونجوف بشرا مث خرِ فيُ  :قاؿ،  (جوىمفأخرِ 
 ٙ.... احلديث (جوهمن إؽلاف فأخرِ  ٘قلبو مثقاؿ حبة من خردلة

 :قاؿ نار حديث حذيفة عن النيب ومن األدلة أيضا على شفاعة الرسل للمؤمنُت الذين يف ال
 .كاهيْ ػػػبَّ ػػػَ يا ل :فيقوؿ جل وعبل، اه يا ربَّ  :يقوؿ إبراىيم يـو القيامة

                                              
 «.ربلساف الع»ىو احًتاؽ اجللد وظهور العظم. انظر  شُ حْ مَ ػال ٔ
 أي ما احًتؽ منهم. ٕ
 «.النهاية»الثعارير: نبات الِقػثّاء الصغار ، ُشبػّْهوا ّٔا ألف القثاء ينمو سريعا ، وقيل غَته. انظر ٖ 
 «.النهاية»الػُقػْرط: نوع معروؼ من ُحػلِػيّْ األذف. انظر  ٗ
 «.ادلعجم الوسيط»ا ادلثل يف الصغر. انظر اخلردؿ نبات عشيب ، منو بزور يُتبل ّٔا الطعاـ ، واحدهتا خردلة ، يضرب ّٔ ٘
 ( واللفظ لو.ٕٖ٘/ٖ( ، وأمحد )ٛ٘٘ٙرواه البخاري )ٙ 
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خرجوا من النار من كاف يف قلبو ذرة أو شعَتة من أ :فيقوؿ،  (يَّ ػنِ بَ  تَ قْ رَّ ػػػحَ ، يا رب ) :فيقوؿ إبراىيم
 ٔ.إؽلاف

 شفاعة المؤمنين النوع الثاني:
ـو القيامة بعد دخوؿ اجلنة والنار ؛ شفاعة ادلؤمنُت الذين يف اجلنة إلخواهنم ادلؤمنُت وشلا يكوف ي

خلروج منها ، ودليلها ما جاء يف صحيح مسلم عن ا بسبب ذنؤّم يف اىشلن دخلو الذين يف النار 
ر ، ... حىت إذا َخػػػَلَص ادلؤمنوف من النا :قاؿ أف رسوؿ ا اخلدري رضي ا عنو أيب سعيد 

من المؤمنين يوم فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة  يف استقصاء احلق 
وػلجوف  ٕربنا ، كانوا يصوموف معنا ويصلوف )معنا( :، يقولوف القيامة إلخوانهم الذين في النار

 )معنا( )ويعملوف معنا(.
 .أخرجوا من عرفتم :فيقاؿ ذلم

 .، فُيخرِجوف خلقا كثَتا ، قد أخذت النار إىل نصف ساقيو وإىل ركبتيو ٖرفػػتُػػَحػػرَّـ ُصوُرىم على النا
 .ربنا ، ما بقي فيها أحد شلن أمرتنا بو :مث يقولوف

 .ارِجعوا ، فمن وجدمت يف قلبو مثقاؿ دينار من خٍَت فأخرِجوه :فيقوؿ
 .ربنا ، مل نََذْر فيها أحدا شلن أمرتنا :فُيخرِجوف خلقا كثَتا ، مث يقولوف

 .ارِجعوا ، فمن وجدمت يف قلبو مثقاَؿ نصف ديناٍر من خَت فأخرِجوه :مث يقوؿ
 .ربنا ، مل نََذْر فيها شلن أمرتنا أحدا :فُيخرِجوف خلقا كثَتا ، مث يقولوف

                                              

 ( ، وقاؿ الشيخ شعيب األرناؤوط يف ربقيقو عليو: إسناده صحيح على شرط الشيخُت.ٖٛٚٚرواه ابن حباف )ٔ 
 هم حرىا إذا دخلوىا إلخراج إخواهنم ادلؤمنُت منها.أي تُػحرَـّ أجساـ ادلؤمنُت الذين ىم من أىل اجلنػة على النار فبل يؤذيٕ 
 ما بُت األقواس من لفظ البخاري دوف مسلم.ٖ 
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 .ارِجعوا ، فمن وجدمت يف قلبو مثقاؿ ذرة من خَت فأخرِجوه :مث يقوؿ
 .ْر فيها خَتاربنا ، مل نَذَ  :فُيخرِجوف خلقا كثَتا ، مث يقولوف

إف ا ال يظلم  :إف مل تصدقوين ّٔذا احلديث فاقرؤا إف شئتم :وكاف أبو سعيد اخلدري يقوؿ
مثقاؿ ذرة وإف تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنو أجرا عظيما

ٔ.ٕ 
 .ادلؤمنُت إلخواهنم ىذا ما يتعلق بشفاعة ادلؤمنُت

 الشهداء شفاعةفصل في النوع الثالث: 
ودليلو حديث ، هداء إلخواهنم ادلؤمنُت الشُّ ؛ شفاعة القيامة بعد دخوؿ اجلنة والنار وشلا يكوف يـو 

 :: للشهيد عند ا ست خصاؿ قاؿ رسوؿ ا  :قاؿرضي ا عنو  ادلقداـ بن معد يكرب
زع ػػػمن الف أمنُ ويَ ، ر ػػجار من عذاب القبػويُ ، عده من اجلنة ػػػػرى مقويَ ،  ٖفعةٍ غفر لو يف أوؿ دَ يُ 

اثنتُت  جُ وَّ زَ ػػػػمن الدنيا وما فيها ، ويُ  منها خَتٌ  الوقار ، الياقوتةُ  على رأسو تاجُ  ويوضعُ ، األكرب 
 ٗ.في سبعين من أقاربو عُ ف  ـــش  ويُ من احلور العُت ،  وسبعُت زوجةً 

 
 

 

                                              

 . ٓٗالنساء: سورة ٔ 
 ( بدوف قوؿ أبو سعيد ، وما بُت القوسُت من لفظ البخاري.ٜٖٗٚ( واللفظ لو ، ورواه البخاري )ٖٛٔرواه مسلم )ٕ 
 أي دفقة من دمو. ٖ
  .ىػ ٕٔٗٔ، سنة  ٓ٘، ص « اجلنائز»( ، وصححو األلباين يف ٖٔٔ/ٗ( وأمحد )ٜٜٕٚبن ماجو )( واٖٙٙٔرواه الًتمذي )ٗ 
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 شفاعة األفراطالنوع الرابع من الشفاعات: 
يهم ، والَفَرط ىو الطفل الذي دِ ؛ شفاعة األفراط لوالِ ر وشلا يكوف يـو القيامة بعد دخوؿ اجلنة والنا

: ما من  قاؿ رسوؿ ا  :دوف البلوغ ، ودليلو حديث أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿمات 
 إال أدخلهم ا بفضل رمحتو إياىم اجلنة.  ٔثَ نْ حِ ػمسلَمُت ؽلوت بينهما ثبلثة أوالد مل يبلغوا ال

 .ةدخلوا اجلنأُ  :يقاؿ ذلم :قاؿ
 .يدخل آباؤناحىت  :فيقولوف

 ٕ.ادخلوا الجنة أنتم وآباؤكم :فيقاؿ

 جُ خرِ يُ تعالى اهلل  ن  في الخروج من النار ، وأ   صاة المؤمنينشفاعة المالئكة لعُ  النوع الخامس:
 من أحد ما منو بال شفاعة  كر  أقواما ت  

عصاة ادلؤمنُت الذين يف النار أف ؛ شفاعة ادلبلئكة لوشلا يكوف يـو القيامة بعد دخوؿ اجلنة والنار 
، وشفع النبيوف ، ت ادلبلئكة عَ شفَ  :ؼلرجوا منها ، فبعد الشفاعات ادلذكورة يقوؿ ا عز وجل

( ، فيقبض قبضة من النار وبقيت شفاعتي :وشفع ادلؤمنوف ، ومل يبق إال أرحم الرامحُت )ويف لفظ
يف أفواه اجلنة يقاؿ لو  رٍ هَ ػلقيهم يف نَ ػػ، فيُ  ٖماً مَ ػخرج منها قوما مل يعملوا خَتا قط ، قد عادوا حُ فيُ 
  ٗ.يليل السَّ مِ ػيف حَ  ةُ ِحبَّ ػاحلياة ، فيخرجوف كما زبرج ال رُ ػهَ ػنَ 

 .ج بعلمي ورمحيت... أنا اآلف ُأخر  :: يقوؿ ا عز وجلقاؿ ماويف حديث جابر رضي ا عنه
                                              

 أي البلوغ. ٔ
 (.ٓٛٚ٘« )صحيح اجلامع»( ، وصححو األلباين يف ٓٔ٘/ٕوأمحد )، ( ٘ٚٛٔرواه النسائي )ٕ 
 «.لساف العرب»الػُحػمم ىي الفحم ، واحدهتا ُحػممة. انظر  ٖ
 ( واللفظ لو ، عن أيب سعيد ، وما بُت القوسُت من لفظ البخاري.ٖٛٔمسلم )و ( ، ٜٖٗٚالبخاري )رواه ٗ 
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، مث يدخلوف  «عتقاء ا عز وجل»يف رقأّم  كتبُ فيُ ، و ما أخرجوا وأضعافَ  أضعاؼَ  جُ خِر فيُ  :قاؿ
 ٔ.«ميُتجهنَّ ػػال»اجلنة ، فيسموف فيها 

 فهؤالء ؼلرجوف من النار بدوف شفاعة من أحد ، بل برمحة أرحم الرامحُت.

 شفاعة القرآنالنوع السادس: 
مسعت  :ؿقارضي ا عنو ودليلو حديث أيب أمامة الباىلي يـو القيامة ، القرآف للمؤمنُت يشفع 

ىراوين ؛ البقرة وا الزَّ ؤ ، اقر  شفيعا ألصحابووا القرآف فإنو يأيت يـو القيامة ؤ اقر  :يقوؿ رسوؿ ا 
قاف أو كأهنما ِفرْ  ٕيايتافػػوسورة آؿ عمراف ، فإهنما يأتياف يـو القيامة كأهنما غمامتاف أو كأهنما غَ 

 ٗ.ان عن أصحابهماحاج  تُ ،  ٖصواؼَّ  من طَتٍ 

 الشفاعةقبول  شرطين فصل في بيا
 ةشفاعال ل اُ بِ ػػالشفاعة قَ  احقق فيو شرطػبل من ت، ها كل أحد ػوىذه الشفاعات ادلذكورة ال ينال

 اوشرطأي ثابٌت ربققها ، ، اليت تسمى بالشفاعة ادلثبتة الشفاعة ىي وىذه ، ومن ال فبل ، فيو 
  :الشفاعة علا

                                              

 ، وقالوا: إسناده صحيح على شرط مسلم.« ادلسند»( ، وصححو زلققو ٕٖ٘/ٖرواه أمحد )ٔ 
 «.النهاية». انظر فوؽ رأسو اإلنسافَ  والغياية ىي كلُّ ما أظلّ معروفة ، الغمامة ٕ 
 .«ادلعجم الوسيط»انظر أجنحتها يف الطَتاف.  ٍة ، أي باسطاتٌ ػػمجع صافَّ  رقاف أي قطعتاف ، وصواؼُّ ػفِ ٖ 
 .(ٜٕٗ/٘( وأمحد )ٗٓٛرواه مسلم )ٗ 
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من ذا الذي يشفع عنده إال ىذا الشرط قولو تعاىل ودليل ،  أن يشفع   للشافعِ  اهللِ  إذنُ  – ٔ
 . ٕ أذن لووال تنفع الشفاعة عنده إال دلن ، وقولو تعاىل   ٔ بإذنو

إال بإذف ا  يـو القيامةِ  الشفاعةِ  حصوؿِ  موضعا على نفيِ  وعشرينَ  يف واحدٍ  القرآفُ  وقد نصَّ 
 ٖ.سبحانو وتعاىل

من ػوال يشفعوف إال لرط قولو تعاىل ػػػىذا الش ودليل،  ِرضى اهلل عن المشفوع لو - 2
 . ٘ لو قوال ورضي الرمحٰػنيومئذ ال تنفع الشفاعة إال من أذف لو اىل ػوقولو تع،   ٗ ارتضى

وكم من ملك يف السػماوات ال تغػٍت يف قولو تعاىل  -األوؿ والثاين  - الشرطُتىػٰذين ا مجع وقد 
 . ٙ ويرضىا دلن يشاء ذن يأشفاعتهم شيئا إال من بعد أف 

وشلا يدؿ على أف الشفاعة ال تكوف إال بعد الرضى عن ادلشفوع لو ؛ أف إبراىيم عليو السبلـ 
إبراىيم عليو الشافع ىو مع أف ، لكونو من ادلشركُت  وُ شفاعتَ  اُ  قبلَ سيشفع ألبيو آزر ولكن لن يَ 

 ٚ.الرمحٰػنخليل  ،السبلـ 

                                              
 . ٕ٘٘سورة البقرة:   ٔ
 . ٖٕسورة سبأ:   ٕ
 ، مادة شفع. « ادلعجم ادلفهرس أللفاظ القرآف الكرمي»انظر  ٖ
 . ٕٛسورة األنبياء:   ٗ
 . ٜٓٔسورة طػٰو:   ٘
 . ٕٙجم: سورة الن  ٙ
أنو قاؿ: يلقى إبراىيم أباه آزر يـو القيامة ، وعلى  عن أبػي ىريرة رضي ا عنو عن النبػي  (ٖٖٓ٘البخاري يف صحيحو )روى ٚ 

 وعلى وجو آزر قًتة وغربة ، فيقوؿ لو إبراىيم: أمل أقل لك ال تعصٍت؟ 
 فيقوؿ أبوه: اليـو ال أعصيك.
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رِضى ا عن العبِد ال يكوف إال بتحقيق التوحيد الذي ىو إخبلص العبادات  وشلا ينبغي أف يُعلَم أفَّ 
أليب ىريرة رضي ا عنو  لو سبحانو ، من صبلة ودعاء وذبح ونذر وغَت ذلك ، كما قاؿ النيب 

 دلا سألو: من أسعد الناس بشفاعتك يـو القيامة؟
 ٔخالصا من قلبو ، أو نفسو.« و إال اال إلػٰ »فقاؿ: أسعد الناس بشفاعيت يـو القيامة من قاؿ 

وقاؿ أيضا كما يف حديث أيب ىريرة رضي ا عنو: ... وإين اختبأت دعويت شفاعة ألميت يـو 
 ٕلم يشرك باهلل شيئا.القيامة ، فهي نائلة ، إف شاء ا ، من مات من أميت 

من ال وىي نائلة من أميت وأعطيت الشفاعة ،  قاؿ: ... وعن أيب ذر رضي ا عنو عن النيب 
 ٖ.يشرك باهلل شيئا

                                                                                                                             

 ؟ ٚال زبزَيٍت يـو يبعثوف ، فأي خزي أخزى من أبػي األبعدفيقوؿ إبراىيم )أي لربو(: إنك وعدتٍت أف 
 فيقوؿ ا تعاىل: إين حرمت اجلنة على الكافرين.

 مث يقاؿ: يا إبراىيم ، ما ربت رجليك؟ 
 فينظر فإذا ىو بذيخ متلطخ ، فيؤخذ بقوائمو فيلقى يف النار.

يخ: ذكر الػضّْػباع الكثَت الشعر ، وقولو )متلطخ( أي يف ن تنو ، وقد نقل ابن حجر عن بعض الشراح أف احلكمة يف مسخو الذّْ
ضبعا لتنفر نفس إبراىيم منو ، ولئبل يبقى يف النار على صورتو ، فيكوف فيو غضاضة على إبراىيم ، خليل الرمحٰػن ، وذكروا أف 

لكفر بعدما ظهر لو من اآليات احلكمة يف مسخو ضبعا أف الضبع من أمحق احليواف ، وآزر كاف من أمحق البشر ، فقد أصر على ا
 على يد ولده على أنو رسوؿ من ربو ، فأصر على عبادة األصناـ.

، وقاؿ ابن حجر يف شرح احلديث: القًتة « لساف العرب»قولو )قًتة( يف أوؿ احلديث ىي الغربة يعلوىا سواد كالدخاف كما يف 
 ىي سواد الوجو من شدة الكرب.

 .( عن أيب ىريرة رضي ا عنوٖٖٚ/ٕ( وأمحد )ٜٜرواه البخاري )ٔ 
 ( ، وقاؿ حديث حسن صحيح.ٕٖٓٙرواه الًتمذي )ٕ 
 «.ادلسند»( ، وصححو زلققو ٕٚٗ( ، والطيالسي )ٕٙٔ/٘رواه أمحد )ٖ 
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فهذه األحاديث وضلوىا تفيد اشًتاط إخبلص العبادات كلها  من دعاء وغَته دلن أراد أف يكوف 
يـو القيامة ، أما من وقع يف الشرؾ كدعاء ادلخلوقُت أو الذبح ذلم  شلن َسِعَد بشفاعة النيب 

لو فعل ما فعل ، وحىت لو شفع لو أحد فإف شفاعتو والنذر وضلو ذلك فإنو لن يشفع لو أحد و 
 .ألف الشرؾ من موانع الشفاعة ليست مقبولة ولو كاف الشافع لو ىو الرسوؿ 

إذا مل ، ال شفاعة وال غَتىا ، من ا شيئا  همأنو لن يغٍت عنقومو قد أخرب  نبينا وذلذا فإف 
وأنذر عشَتتك لت ىذه اآلية نػز دلا أُ  :فعن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ،  التوحيدػلققوا 
أنقذوا ، يا بٍت كعب بن لؤي  :فقاؿ ٕصَّ ػفعمَّ وخَ ، قريشا فاجتمعوا  دعا رسوؿ ا   ٔ األقربُت

  .أنفسكم من النار
  .أنقذوا أنفسكم من النار، يا بٍت مرة بن كعب 

  .أنقذوا أنفسكم من النار، يا بٍت عبد مشس 
  .ذوا أنفسكم من النارأنق، يا بٍت عبد مناؼ 

  .أنقذوا أنفسكم من النار، يا بٍت ىاشم 
  .أنقذوا أنفسكم من النار، يا بٍت عبد ادلطلب 

 ٖ.فإين ال أملك لكم من ا شيئا، أنقذي نفسك من النار ، يا فاطمة 
  .ال أغٍت عنك من ا شيئا، يا عباس بن عبد ادلطلب  :ويف لفظ

  .ال أغٍت عنك من ا شيئا ، يا صفية عمة رسوؿ ا 
                                              

 . ٕٗٔسورة الشعراء:   ٔ
نادى خصَّ فأف  أي جاء بالعاـ أوال من بطوف قريش ، فنادى بٍت كعب ، مث خص بعض البطوف فنادى بٍت مرة بن كعب ، إىل ٕ

 عمو وعمتو وابنتو.
 .(ٕٗٓرواه مسلم )ٖ 
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 ٔ.ال أغٍت عنك من ا شيئا، سليٍت من مايل ما شئت ،  يا فاطمة بنت رسوؿ ا 
ألبيو  ىو كقوؿ إبراىيم   شيئا( ؛ال أملك لك من ا) :لعمو العباس ىنا  النيبوقوؿ 

ألستغفرف لك وما أملك لك من ا من شيء ٕ   احد والتوحيد ، وليس ذلك بغريب فالدين و
 واحد.

قاؿ رسوؿ ا  :فعن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ، ألمو هناه ا عن ذلك  دلا استغفر النيب  وذلذا
  واستأذنتو أف أزور قربىا فأذف يل، : استأذنت ريب أف أستغفر ألمي فلم يأذف يل. ٖ 

إال أنو مل يُقبل  -غفار نيب ألنو استوإف كاف من أعظم أسباب ادلغفرة  -ألمو   النيب فاستغفار
 .فالواجب احلذر، ألف ادلانع كاف أقوى وىو الشرؾ ، منو 

وعلا اإلذف ، الشفاعة ادلتقدمة  افاحلاصل أف الشفاعة غَت مقبولة مطلقا إال فيمن انطبق عليو شرط
 .يأذف يف الشفاعة دلشرؾتعاىل ال يرضى عن عمل ادلشرؾ ، وعليو فبل فا ، والرضى 

وما ،  - مشركاوقد مات  -لعمو أيب طالب  كيف اجلمُع بُت حصوؿ شفاعة الرسوؿ   :لفإن قي
 فيهم؟ ذكرمت من أف كوف ادلشركُت ال يقبل ا الشفاعة

عصاة يف كما ىو احلاؿ مطلقا  خراجو من النار إلليست  يب طالبأل ة النيب أف شفاع :فالجواب
 .ويدافع عنو زاء لو ، ألنو كاف ػلوط النيب فحسب ، جعنو تخفيف العذاب لادلؤمنُت ، وإظلا 

 
                                              

 (.ٜٖ٘/ٕ( ، وأمحد )ٖٙٗٙ( والنسائي )ٖ٘ٛٔ( واللفظ لو ، والًتمذي )ٕٗٓ( ، ومسلم )ٖٕ٘ٚرواه البخاري )ٔ 
 . ٗسورة ادلمتحنة:   ٕ
 .(ٔٗٗ/ٕوأمحد )، ( ٕٚ٘ٔاجو )ػوابن م، ( ٖٕٖٗوأبو داود )، ( ٖٖٕٓوالنسائي )، ( ٜٙٚرواه مسلم )ٖ 
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 ما يلتحق باإليمان باليوم اآلخربيان  في فصل
بدأت ألف اإلنساف إذا مات فقد ،  كل ما يكوف بعد ادلوتاإلؽلاف    يلتحق باإلؽلاف باليـو اآلخر

: اإلؽلاف بعذاب يوالثان: اإلؽلاف بفتنة القرب ، األولأمراف ؛  يلتحق باإلؽلاف باليـو اآلخرو  ، آخرتو
 :القرب ونعيمو ، وىذا أواف التفصيل يف كل منهما

 .فتنة القرباإلؽلاف ب - أ
عن و  دينوعن ميت بعد دفنو عن ربو و ػسؤاؿ الادلقصود بفتنة القرب و ،  الفتنة ىي السؤاؿ واإلختبار

، وإف كانت  لصحيحةقت لئلجابة اتها ا عند السؤاؿ فُوفّْ ػبَّ ػػفإف كانت اجلنازة صاحلة ث،  نبيو
 وقد ورد يف سؤاؿ ادليت يف قربه أحاديث ثبلثة:بت عياذا با ، ذّْ ق لئلجابة فعُ طاحلة مل ُتوفَّ 

إف العبد  :قاؿ البخاري عن قتادة عن أنس بن مالك رضي ا عنو أف رسوؿ ا : ما رواه األول
ما   :قعدانو فيقوالفكاف فيُ لَ أتاه مَ  م ؛هِ ػنعالِ  رعَ إذا وضع يف قربه وتوىل عنو أصحابو ، وإنو ليسمع قَ 

 ؟ كنت تقوؿ يف ىذا الرجل ، مد 
 .أشهد أنو عبد ا ورسولو :فأما ادلؤمن فيقوؿ

 .انظر إىل مقعدؾ من النار ، قد أبدلك ا بو مقعدا من اجلنة :قاؿ لوفيُ 
 .فَتاعلا مجيعا

 .لو يف قربه حُ فسَ ر لنا أنو يُ كِ وذُ  :قاؿ قتادة
 :حديث أنس قاؿ مث رجع إىل

 ؟ما كنت تقوؿ يف ىذا الرجل :وأما ادلنافق والكافر فيقاؿ لو
 .ال أدري ، كنت أقوؿ ما يقوؿ الناس :فيقوؿ
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 ٔليوِ ها من يَ يسمعُ  صيحةً  صيحُ ، فيَ  ضربةً  من حديدٍ  ضرب دبطارؽَ ويُ ،  (ليتريت وال تَ ال دَ ) :فيقاؿ
 ٖ.ٕلُتقَ ػػػثَّ ػػال غَتُ 

 بعد دفنوادلؤمن اء بن عازب رضي ا عنو أف ادللكُت يأتياف ادليت الرب  حديث: الثانيالدليل 
 فُيجلسانو فيقوالف لو: من ربك؟

 فيقوؿ: ريب ا.
 فيقوالف لو: ما دينك؟
 فيقوؿ: ديٍت اإلسبلـ.

 فيقوالف لو: ما ىذا الرجل الذي بُعث فيكم؟
 . فيقوؿ: ىو رسوؿ ا 

 ك؟فيقوالف لو: وما ِعلمُ 
 اب ا ، فآمنت بو وصّدقت.فيقوؿ: قرأت كت

، وألِبسوه من اجلنة ، وافتحوا لو بابا  ٗشوه من اجلنةفرِ مناد يف السماء أف صدؽ عبدي ، فأ فينادي
 إىل اجلنة.

 بصره. وطيبها ، ويُفسح لو يف قربه مدَّ  ِ٘حهاقاؿ: فيأتيو من َروْ 
                                              

رضي ا عنو أف ادلقصود بقولو )من يليو( أي احليوانات ، حلديث أيب ىريرة  «الفتح»الذي يظهر من كبلـ ابن حجر رمحو ا يف  ٔ
 ُعوُ كل دابة إال الثقلُت(.عند البزار )يسمَ 

 األرض.الثقبلف علا اإلنس واجلن ، قاؿ ابن حجر يف شرح احلديث: ألهنم كالػػػػثُّػػػػقل على وجو  ٕ
 (.ٖٗٚٔرواه البخاري )  ٖ
 أي اجعلوا لو فراشا من اجلنة.  ٗ
 )ِمن َروحها( ؛ أي بعض َروحها ، والروح بفتح الراء ؛ الراحة ونسيم الريح.«: مرقاة ادلفاتيح»قاؿ ادلبل علي القاري يف  ٘
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شر بالذي يُسرُّؾ ، ىذا قاؿ: ويأتيو رجل حسن الوجو ، حسن الثياب ، طيب الريح ، فيقوؿ: أب
 يومك الذي كنت توعد ، فيقوؿ لو: من أنت؟ فوجهك الوجو غليء باخلَت.

 قوؿ: أنا عملك الصاحل.يف
  أىلي ومايل.ىلفيقوؿ: رب أقم الساعة حىت أرِجع إ

 ُيجِلسانو فيقوالف لو: من ربك؟فملكاف : ويأتيو الكافرمث قاؿ يف 
 ىاه ، ال أدري.، فيقول: ىاه 

 لو: ما دينك؟فيقوالف 
 .ىاه ، ال أدري، فيقول: ىاه 

 فيقوالف لو: ما ىذا الرجل الذي بُعث فيكم؟
 .ىاه ، ال أدري، فيقول: ىاه 

فرشوا لو من النار ، وافتحوا لو باب إىل النار ، فيأتيو من ، فأ بَ نادي مناٍد من السماء أف كذَ في
أضبلعو ، ويأتيو رجل قبيح الوجو ، قبيح ه حىت زبتلف فيو ق عليو قربُ مومها ، وُيضيَّ ػحرّْىا وسَ 

 الريح ، فيقوؿ: أبشر بالذي يسوؤؾ ، ىذا يومك الذي كنت توعد. نُ ػػنتِ ػػالثياب ، مُ 
 فيقوؿ: من أنت ، فوجُهك الوجو غليء بالشر؟

 فيقوؿ: أنا عملك اخلبيث.
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ػػػفيقوؿ: ربّْ ال تُ   ٔم الساعة.قِ ػ

عن ىشاـ بن عروة عن امرأتو فاطمة بنت ادلنذر « حوصحي»البخاري يف : ما رواه الثالثالدليل 
 قاؿ: ... ولقد أوِحي إيلَّ  عن أمساء بنت أيب بكر عن أختها عائشة رضي ا عنها أف النيب 

يؤتى  –ال أدري أيتهما قالت أمساء  –من فتنة الدجاؿ  –أو قريبا  –فتنوف يف القبور مثل أنكم تُ 
 لرجل؟قاؿ لو: ما ِعلمك ّٔذا اأحدكم فيُ 

، جاءنا  فيقوؿ: زلمد رسوؿ ا  –ال أدري أي ذلك قالت أمساء  –فأما ادلؤمن أو ادلوقن 
 بالبينات واذلدى ، فأجبنا وآمنا واتبعنا.

 فيقاؿ لو: ًل صاحلا ، فقد عِلمنا إف كنت دلوقِػػنا.
الناس يقولوف  فيقوؿ: ال أدري ، مِسعت –ال أدري أيتهما قالت أمساء  –وأما ادلنافق أو ادلرتاب 

 ٕشيئا فقلتو.

فادلؤمن يثبتو ا عند السؤاؿ ويوفقو لئلجابة ،  أف ادليت ُيسأؿ يف قربه ىذه األحاديث تنفبيَّ 
،   ٖ الصحيحة ، كما قاؿ تعاىل ﴿يُػػثَػػبّْت ا الذين آمنوا بالقوؿ الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة﴾

  دبا يستحق.وأما الكافر فبل غُليب ، فيعاملو ا

                                              
وقالوا: « ادلسند»ح إسناده زلققو ( ، وصحٖ٘ٚٗ، وأبو داود )  ( يف حديث طويلٕٚٛ/ٗ« )مسنده»أخرجو اإلماـ أمحد يف   ٔ

 (.ٖٓٙٔ« )مشكاة ادلصابيح»( و ٙٚٙٔ« )صحيح اجلامع»رجالو رجاؿ الصحيح ، وكذا صححو األلباين كما يف 
 ( ، والشك يف اللفظُت من عند ىشاـ بن عروة.ٖ٘ٓٔأخرجو البخاري )  ٕ
 . ٕٚسورة إبراىيم:   ٖ



 يةنبذة في العقيدة اإلسالم
 

 

 
 

155 
 

  

حديث زيد  ودليل ذلك، عذاب القرب ونعيمو ىو الثاين شلا يلتحق باإلؽلاف باليـو اآلخر األمر  - ب
 م من عذابِ كُ عَ سمِ أف يُ  اَ  لدعوتُ  فلوال أف ال تدافنوا    : قاؿ  عن النيب رضي ا عنو بن ثابت 

 .منو الذي أمسعُ  القربِ 
   . ا من عذاب النار ب ذواتعوَّ   : فقاؿ وِ مث أقبل بوجهِ 

   . نعوذ با من عذاب النار  : فقالوا
   . من عذاب القبر ذوا باهللتعو    : فقال
   . نعوذ باهلل من عذاب القبر  : فقالوا

   . با من الفنت ، ما ظهر منها وما بطن ذواتعوَّ   : قاؿ
   . با من الفنت ما ظهر منها وما بطن نعوذ :قالوا
  . ذوا با من فتنة الدجاؿتعوَّ   : قاؿ
 ٔ.الدجاؿ نعوذ با من فتنة  : قالوا

،  تعذ با من أربعٍ سْ كم فليَ أحدُ  دَ : إذا تشهَّ  قاؿ رسوؿ ا  :وعن أيب ىريرة رضي ا عنو قاؿ
ومن فتنة ايا وادلمات ، ومن ، ومن عذاب القبر ،  اللهم إين أعوذ بك من عذاب جهنم :يقوؿ
 ٕ.فتنة ادلسيح الدجاؿ شرّْ 

                                              
 (.ٕٚٙٛرواه مسلم )  ٔ
 ( ، واللفظ دلسلم.ٛٛ٘مسلم )( و ٖٚٚٔرواه البخاري ) ٕ
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 يستحق عذاب القبر منفي بيان  فصل
ودليل األوؿ حديث ابن ، الكافرين لطائفتُت من الناس ؛ عصاة ادلؤمنُت ، و يكوف القرب عذاب و 

أما إهنما ليعذباف ، وما يعذباف    :على قربين ، فقاؿ ا  رسوؿُ  مرَّ    : عباس رضي ا عنهما قاؿ
 ٕو.من بولِ  ٔرػتِ ػستَ دعلا فكاف ؽلشي بالنميمة ، وأما اآلخر فكاف ال يَ يف كبَت ، أما أح

، فوقع مرتكبهما يف معصية ا مع   فالنميمة من كبائر الذنوب ، وكذلك عدـ التنزه من البوؿ
 كوهنما مسلَمُت.

 وادلبلئكةاِت اْلَمْوِت ِإِذ الظَّالُِموَف يف َغَمرَ  َوَلْو تَػَرى﴿ىل تعاوالدليل على عذاب القرب للكافرين قولو 
َر احلَْقّْ وَُكنُتْم  أَْيِديِهْم َأْخرُِجواْ أَنُفَسُكُم الْيَػْوـَ ذُبَْزْوَف َعَذاَب اذْلُوِف دبَابَاِسُطوا  ُكنُتْم تَػُقوُلوَف َعَلى اللَِّو َغيػْ
 .ب فورادليل على أهنم سيباشروف العذا اليـو ذبزوففقولو ،  ٖ ﴾َتْسَتْكربُوفَ  َعْن آيَاِتوِ 
روف بشَّ ألهنم يُ ، ريدوهنا أف زبرج وال يُ ، وف بأنفسهم حُّ شُ بأف الظادلُت يَ يُػِفيد السياؽ وأيضا ف

  .عياذا با، بالعذاب حينها 
ْوَف ِفْرعَ آؿ َعلَيػَْها ُغُدوِّا َوَعِشيِّا َويَػْوـَ تَػُقوـُ السَّاَعُة َأْدِخُلوا  النَّاُر يُػْعَرُضوفَ  ﴿ فرعوفيف آؿ  وقاؿ تعاىل

ألنو قاؿ بعدىا ﴿ويـو تقوـ ، قبل قياـ الساعة أي فقولو ﴿غدوا وعشيا﴾ ،  ٗ﴾َأَشدَّ اْلَعَذابِ 
، ففرؽ بُت العذاب الذي يكوف قبل قياـ الساعة والذي  الساعة أدخلوا آؿ فرعوف أشد العذاب﴾

 .يكوف يف حينها

                                              
 أي ال غلعل بينو وبُت بولو سًتة ، فيصيب الثوب صلاسة بولو. ٔ
 ( ، واللفظ دلسلم.ٕٜٕ( ومسلم )ٕٙٔرواه البخاري ) ٕ
 . ٖٜ  : سورة األنعاـ ٖ
 . ٙٗ  : سورة غافر  ٗ
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ُؿ نػز رَبػَُّنا اللَُّو مُثَّ اْستَػَقاُموا تَػتَ  لَِّذيَن قَاُلواِإفَّ ا ﴿ قاؿ ا تعاىل، وأما نعيم القرب فللمؤمنُت الصادقُت 
ووجو الداللة من اآلية ،  ٔ﴾ُتوَعُدوفَ  زَبَاُفوا َوال رَبْزَُنوا َوأَْبِشُروا ِباجْلَنَِّة الَّيِت ُكنُتمْ  َعلَْيِهُم اْلَمبلِئَكُة َأالَّ 

فالبشارة ، روج الروح ي وخُ ػػوفّْ تَّ ػػػحاؿ الوىذا يكوف ، قوؿ ا على لساف ادلبلئكة ﴿وأبشروا باجلنة﴾ 
 باجلنة حاؿ التويفَّ وخروج الروح يعد من النعيم ، وىو الشاىد.

َوضَلُْن  *تَنُظُروَف  َوأَنُتْم ِحيَنِئذٍ  *فَػَلْوال ِإَذا بَػَلَغِت احْلُْلُقوـَ  ﴿ تعاىل القرآف على نعيم القرب قولو أدلةمن و 
َر َمِديِنَُت  فَػَلْوال *َلِكن الَّ تُػْبِصُروَف أَقْػَرُب ِإلَْيِو ِمنُكْم وَ   *تَػْرِجُعونَػَها ِإف ُكنُتْم َصاِدِقَُت  *ِإف ُكنُتْم َغيػْ

 .ٕ﴾فَػَرْوٌح َوَرػْلَاٌف َوَجنَُّة نَِعيمٍ  *َكاَف ِمَن اْلُمَقرَِّبَُت  فَأَمَّا ِإف
كوف إذا بلغت الروح ينعيم ال والرػلاف وجنةِ  ٖوحالرَّ  بنعيمىذه البشارة ووجو الداللة من اآلية أف 

عند ؤه ديكوف مبداللة على النعيم الذي يلقاه اإلنساف  وفيوىذا ، كما دلت عليو اآلية احللقـو  
 .أوؿ نعيم القربموتو ، وىو 

الذين تتوفاىم ادلبلئكة  تعاىل ﴿كذلك غلزي ا ادلتقُت * ومن أدلة القرآف على نعيم القرب قولو
ووجو الداللة من اآلية قولو تعاىل ،  ٗيكم ادخلوا اجلنة دبا كنتم تعملوف﴾طيبُت يقولوف سبلـ عل

 ﴿ادخلوا اجلنة﴾. :على لساف ادلبلئكة حاؿ توفيهم للمؤمنُت
تعاىل ﴿يا أيتها النفس ادلطمئنة قولو يل خروج روحو بَ ػػػعلى بشارة ادلؤمن بالنعيم قُ ومن األدلة كذلك 

 . ٘ وادخلي جنيت﴾ لي يف عبادي ** ارجعي إىل ربك راضية مرضية * فادخ
                                              

 .  ٖٓ  : سورة فصلت  ٔ
 . ٜٛ-ٖٛ  : سورة الواقعة ٕ
 انظر تفسَت ابن كثَت لآليات ادلتقدمة.ـ بياف معٌت )الروح( ، و وقد تقد ، الرَّوح ىو الراحة ٖ
 . ٕٖ - ٖٔسورة النحل:  ٗ
 . ٖٓ - ٕٚسورة الفجر:   ٘
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بن عازب وقد دلت السنة على أف ادلؤمن يُبشر بالنعيم قبل خروج روحو ، كما يف حديث الرباء 
، الطيبة : )أيتها النفس ، وفيو قوؿ ادللكُت للمؤمن بعدما غليب ادللكُت على أسئلة القرب ادلتقدـ

فأي أدلة على نعيم القرب ،  وزبرُج خروجا سهبل ُأخُرجي إىل مغفرة من ا ورضواف( ، فتفرَح الروح
 !؟أدؿ من ىذه األدلة ووعذاب

 قاؿ:  مث
ينادي مناد من السماء أف َصَدَؽ عبدي ، فافرِشوه من اجلنة ، وألِبسوه من اجلنة ، وافتحوا لو بابًا مث 

 إىل اجلنة.
 قاؿ: فيأتيو من َروِحها وِطيبها ، ويُفَسح لو يف قربه َمػدَّ بصره.

اؿ: ويأتيو رجل َحَسُن الوجو ، َحَسُن الثياب ، طَػػيُّْب الريح ، فيقوؿ: أبِشر بالذي َيُسرُّؾ ، ىذا ق
 يومك الذي كنت ُتوعد.

 فيقوؿ لو: من أنت ، فوجُهك الوجُو غليء باخلَت؟
 فيقوؿ: أنا عملك الصاحل.

 ٔفيقوؿ: ربّْ أَِقِم الساعة ، حىت أرجع إىل أىلي ومايل.
 ألدلة من الكتاب والسنة أمجع ادلسلموف على ثبوت عذاب القرب ونعيمو.ودبقتضى ىذه ا

                                              
وقالوا: « ادلسند»( ، وصحح إسناده زلققو ٖ٘ٚٗ، وأبو داود )  ( يف حديث طويلٕٚٛ/ٗ« )مسنده»أخرجو اإلماـ أمحد يف   ٔ

 (.ٖٓٙٔ« )مشكاة ادلصابيح»( و ٙٚٙٔ« )صحيح اجلامع» كما يف رجالو رجاؿ الصحيح ، وكذا صححو األلباين



 يةنبذة في العقيدة اإلسالم
 

 

 
 

159 
 

  

 متفرقة تتعلق بعذاب القبر ونعيمو فوائد
ر حتضِ مُ ػرى اليُ الوفاة  حاالتففي بعض ، س باحلِ مشاىد  بنعيم القرب أو عذابو أمرٌ  شارةِ البِ  وأمرُ 

كاحٌل وِجٌل ، وكأنو قد نػزلت بو وجهو  و غَته رى وقد يُ ، لت بو مبلئكة الرمحة نػز  وكأنو قدوىو يبتسم 
 مبلئكة العذاب.

حىت ىذه العقوبة دـو وقد ت، كاف ادليت مؤمنا   إفو قوبتَ من أراد ا عُ عقوبة وعذاب القرب جزء من 
،  ذنوبوحسب ػكل ىذا ب،   تتصل فبلتنقضي عقوبتو يف قربه وقد ،  يـو القيامةتصل بعذاب النار ت

 .ووإف شاء عذبعنو ، إف شاء عفا  لا عز وج مشيئةوحبسب 

ن يف األرض أو فِ وعذاب القرب ونعيمو ػلصل لئلنساف سواء دُ  –أي سؤاؿ ادللكُت  –وفتنة القرب 
 .فسبحاف ا القدير، ؽ يف البحر أو أكلتو السباع أو احًتؽ فصار رمادا غرِ 

 ؟على الروح أم على البدن انيقع عذاب القبر ونعيموىل  :فإن قيل
العقيدة »يف شرح اإلماـ ابن أيب العز احلنفي رمحو ا  قالو العبلمة ماعن ىذه ادلسألة واب فاجل

 حيث قاؿ: ٔ«الطحاوية
يف ثبوت عذاب القرب ونعيمو دلن كاف لذلك أىبًل ، وسؤاؿ  وقد تواترت األخبار عن رسوؿ ا 

و ، إذ ليس للعقل وقوؼ على  كيفيت  عنادللكُت ، فيجب اعتقاد ثبوت ذلك واإلؽلاف بو وال تتكلم 
عقوؿ ، ولكنو قد يأيت دبا حيلو ادله الدار ، والشرع ال يأيت دبا يُػكيفيتو لكونو ال عهد لو بو يف ىذ

عاد الروح إليو الروح إىل اجلسد ليس على الوجو ادلعهود يف الدنيا ، بل تُ  فإف عودَ  ،حار فيو العقوؿ ػتَ 
  :فالروح ذلا بالبدف مخسة أنواع من التعلق متغايرة األحكاـ ،ا إعادة غَت اإلعادة ادلألوفة يف الدني

                                              
 انظر كبلمو عند شرحو لقوؿ الطحاوي: )والقرب روضة من رياض اجلنة ، أو حفرة من حفر النَتاف(. ٔ
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  .تعلقها بو يف بطن األـ جنيناً  :أحدىا
  .تعلقها بو بعد خروجو إىل وجو األرض :الثاني

  .تعلقها بو يف حاؿ النـو ، فلها بو تعلق من وجو ، ومفارقة من وجو :الثالث
ارقتو وذبردت عنو فإهنا مل تفارقو فراقاً كليًا حبيث ال يبقى ذلا تعلقها بو يف الربزخ ، فإهنا وإف ف :الرابع

وف ولُّ م ، وورد أنو يسمع خفق نعاذلم حُت يُ ىا إليو وقت سبلـ ادلسلّْ البتة ، فإنو ورد ردُّ  إليو التفاتٌ 
 يوجب حياة البدف قبل يـو القيامة.وىذا الرد إعادة خاصة ال  ،عنو 

البدف ، وال نسبة دلا قبلو من بساد ، وىو أكمل أنواع تعلقها تعلقها بو يـو بعث األج :الخامس
 ،أنواع التعلق إليو ، إذ ىو تعلق ال يقبل البدف معو موتًا وال نومًا وال فسادًا ، فالنـو أخو ادلوت 

 .ح عنك إشكاالت كثَتةيل ىذا يز فتأمُّ 
نالو نصيبو منو ، واعلم أف عذاب القرب ىو عذاب الربزخ ، فكل من مات وىو مستحق للعذاب 

رؽ يف لب أو غَ سف يف اذلواء ، أو صُ أو مل يقرب ، أكلتو السباع أو احًتؽ حىت صار رمادًا ونُ  رَ ػبِ ػقُ 
وما ورد من إجبلسو واختبلؼ  ، وصل إىل روحو وبدنو من العذاب ما يصل إىل ادلقبور ؛البحر

ل  حمَّ ػ، فبل يُ  ال تقصَتمراده من غَت غلو و  فهم عن الرسوؿ أضبلعو وضلو ذلك فيجب أف يُ 
ر بو عن مراده وما قصده من اذلدى والبياف ، فكم حصل بإعلاؿ صَّ كبلمو ما ال ػلتملو ، وال يقَ 

بل سوء الفهم عن ا  ،ذلك والعدوؿ عنو من الضبلؿ والعدوؿ عن الصواب ما ال يعلمو إال ا 
خطأ يف الفروع واألصوؿ ، وال كل بدعة وضبللة نشأت يف اإلسبلـ ، وىو أصل كل   لو أصلُ و ورس

 .وا ادلستعاف ،ضيف إليو سوء القصد سيما إف أُ 
أحكاما  ا لكل دارٍ  لَ ػػعَ وقد جَ  ،دار الدنيا ، ودار الربزخ ، ودار القرار  :ةفاحلاصل أف الدور ثبلث

 تبعٌ  واألرواح، س ، وجعل أحكاـ الدنيا على األبداف ػب ىذا اإلنساف من بدف ونفزبصها ، وركَّ 
واألبداف تبع ذلا ، فإذا جاء يـو حشر األجساد وقياـ ، ها ، وجعل أحكاـ الربزخ على األرواح ػل
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فإذا تأملت ىذا  ،الناس من قبورىم صار احلكم والنعيم والعذاب على األرواح واألجساد مجيعًا 
ار مطابق ادلعٌت حق التأمل ظهر لك أف كوف القرب روضة من رياض اجلنة أو حفرة من حفر الن

علم أف النار وغلب أف يُ  ،للعقل ، وأنو حق ال مرية فيو ، وبذلك يتميز ادلؤمنوف بالغيب من غَتىم 
ي عليو الًتاب حمِ ػاليت يف القرب والنعيم ليس من جنس نار الدنيا وال نعيمها ، وإف كاف ا تعاىل يُ 

وا حسُّ ػها أىل الدنيا مل يُ ، ولو مسَّ  مر الدنياػحجارة اليت فوقو وربتو حىت يكوف أعظم حراً من جػوال
حفر أحدعلا إىل جنب صاحبو ، وىذا يف حفرة من ،  افدفنبل أعجب من ىذا أف الرجلُت يُ  ،ّٔا 

النار وىذا يف روضة من رياض اجلنة ، ال يصل من ىذا إىل جاره شيء من حر ناره ، وال من ىذا 
ولكن النفوس مولعة بالتكذيب وأعجب ، وقدرة ا أوسع من ذلك  ،إىل جاره شيء من نعيمو 

 ، وقد أرانا ا يف ىذه الدار من عجائب قدرتو ما ىو أبلغ من ىذا بكثَت ، بما لم تحط بو علما
لع ا على ذلك عو وغيبو عن غَته ، ولو اطْ طلع على ذلك بعض عباده أطلَ وإذا شاء ا أف يُ 

يب ، ودلا تدافن الناس ، كما يف الصحيح عنو العباد كلهم لزالت حكمة التكليف واإلؽلاف بالغ
  ُا أف يسمعكم من عذاب القرب ما أمسع : لوال أف ال تدافنوا لدعوت.  

  .وأدركتو عت ذلكودلا كانت ىذه احلكمة منتفية يف حق البهائم مِس 
 انتهى كبلمو رمحو ا.
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 ٔفصل في ثمرات اإليمان باليوم اآلخر
   . اليـو ل الطاعة واحلرص عليها رجاء لثواب ذلكالرغبة يف فع  : األولى
   . اليـو الرىبة عند فعل ادلعصية والرّْضى ّٔا خوفًا من عقاب ذلك  : الثانية
   . اآلخرة وثوأّا تسلية ادلؤمن عما يفوتو من الدنيا دبا يرجوه من نعيم  : الثالثة
د على أعماذلم إف خَتا فخَت ، وإف شرا : العلم بعدؿ ا تعاىل ، حيث أنو سيجازي العباالرابعة
 فشر.

: العلم حبكمة ا تعاىل ، حيث أنو مل ؼللق العباد عبثا ، بل خلقهم حلكمة بالغة وىي الخامسة
 يف اآلخرة. على ذلكعبادتو ، بفعل الطاعات واجتناب ادلنهيات ، مث ػلاسبهم 

                                              
 . ٘ٓٔالبن عثيمُت ، ص « شرح ثبلثة األصوؿ»ىذا الفصل مستفاد أكثره من  ٔ
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 خيره وشره رد  اإليمان بالق  الركن السادس: 
َ.قتضتهَحكمتهواَعلمهيفَماَسبقََبَ حسَ َللكائنات تقديرَاهللَتعاىلَهورَدَ قَ ـال

وهذاَتفصيلَالكالمَ،َالعلمَوالكتابةَواملشيئةَواخللقَاإلميانَب :واإليمان بالقدر يتضمن أربعة أمور
 .فيها

ـــكَ ََمَ لَ تعاىلَعَ َاإلميانَبأنَاهللَأي،ََالعلمَ:األول اَو1َلَازَ أَ ،ََشيءَمجلةَوتفصيالَاَلَ ــ َكانَ،ََأبدا سواء
أوَ،َكأقواهلمَوأفعاهلمَ،َََبأفعالَعبادهَأو،َالَاملطرَنـَزكاإلحياءَواإلماتةَوإ،ََذلكَمماَيتعلقَبأفعالهَ

فأماَ،َمنَالكتابَوالسنةَوالعقلَوالدليلَعلىَهذاَ،َكلهاَمعلومةَهللَعزَوجلَفَاتَ،أفعالَاحليوانب
َف َ﴿الكتاب َتعاىل َعليما﴾قوله َشيء َبكل َاهلل 2ََوكان َشيءَ، َبكل َأحاط َقد َاهلل َ﴿وأن وقال

َكلَشيءَرمحةَوعلما﴾تعاىلَوقالَ،3ََعلما﴾ َوسعت وقالَتعاىلَ﴿أمَحيسبونَأناَلَ،4ََ﴿ربنا
ر همَوجنواهمَبلىَورسلناَلديهمَيكتبون﴾ هَ،َ،َفهوَيعلمَالسرَالذيَخيفيهَاإلنسانَيفَقلب5َنسمعَس 

َكالمَاإلنسانَمعَصاحبه. َواحلديثَالذيَحيدثَبهَنفسهَ،َويعلمَالنجوىَ،َوهو
﴿وعندهَمفاتحَالغيبَلَيعلمهاَإلَهوَويعلمَماَيفَالربَوالبحرَوماَتسقطَمنَورقةَإلَتعاىلَقالََو

َكتابَمبني﴾ َ.6يعلمهاَولَحبةَيفَظلماتَاألرضَولَرطبَولَيابسَإلَيف

                                                   
َ«.لسانَالعرب»األزلَهوَالق دم.َانظر1ََ
َ.40َسورةَاألحزاب:2ََ
َ.12َسورةَالطالق:3ََ
َ.7َرةَغافر:َسَو4َ
َ.80َسورةَالزخرف:5ََ
َ.59َسورةَاألنعام:6ََ
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َ َاألرض َيفوظلمات َاملقصودة َالكرمية َوظلمةََايآية َالطني َوظلمة َالبحر َوظلمة َالليل َظلمة هي
علمَاهللَعزَوجلَبتلكََدونَلَحتولَ َتَ فهذهَالظلماتَالسَ ،َالسحابَوظلمةَاملطرَوظلمةَالغبارَ

ــكانَهناكَظلماتَغريَهذهَالظلماتَالسَ اهللَأعلمَ،َفرمباَََو،َاحلبةَورؤيتهَهلاَ َ.لَنعلمهاَتَ ــ
َكلَشيءيفَايآيةَتابَاملبنيَالكاملقصودَبَو َكتبَاهللَفيهَمقادير َ.هوَاللوحَاحملفوظَالذي

ــكَ ََهَلوحَ لهَأنماَحمصَ 1َ«شرحَالعقيدةَالواسطية»هللَيفَقالَابنَعثيمنيَرمحهَا َكلَتَ ـ بَاهللَفيهَمقادير
قَأحدَ ،َمنَأيديَاخللقََألنهَحمفوظَ َافَبكونهَحمفوظصَ شيءَ،َووَ  اَ،َأوَبهَشيئَفالَميكنَأنَيـ لـح 

َكماَأنهَيَ  ــرَبهَشيئاَأبداَ، َكتبهَعنَعلمََـ غيمنَالتغيريَ،َفاهللَعزَوجلَلَيَ َحمفوظَ غـي  رَفيهَشيئاَألنه
َ.َانتهى.منه
ولَبدَ،َأنَاهللَتعاىلَهوَاخلالقَوماَسواهَخملوقََالعقلَ،َوذلكَهاهللَبكلَشيءَقدَدلَعليَلمَ وعَ 

َ.2اخلبري﴾َاللطيف﴿ألَيعلمَمنَخلقَوهوََقالَتعاىل،َمباَخلقَأنَيكونَاخلالقَعاملاَ
ولَيلحقهَنسيانَ،َوهلذاَملاَقالَفرعونَملوسىَ﴿فماَبالَالقرونََلمَاهللَعزَوجلَملَيسبقهَجهلَ وعَ 

َكتابَلَيَ فقالَاألوىل﴾َ؛َأجابَموسىَ ،َومعىنَل3ََضلَريبَولَينسى﴾﴿علمهاَعندَريبَيف
َ.جهلـضلَأيَلَيَ يَ 

َ.الحقالنسيانَالسابقََوالهلَاجلَ:هباتنيَايآفتنيَحمفوففإنهَعلمَالبشرََأما
َََلمَاهللَملاَسيكونَ وإنكارَعَ  ظهرَقومَيفَالقرنَاألولَيقولونَإنَاهللَلََوهلذاَملا،ََكفرَ يفَاملستقبل 

للذيَأخربهَعنهمَعبدَاهللَبنَعمرَبنَاخلطابَرضيَاهللَعنهماَ؛َقالَيعلمَالشيءَإلَبعدَوقوعهَ

                                                   
1َ(2/197.) 
َ.14َسورةَامللك:2ََ
َ.52َسورةَطـٰه:3ََ
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فَبهَعبدَاهللَبنَحلَ ـءَمينَ،َوالذيَيَ آأخربهمَأينَبريءَمنهمَوأهنمَبَرَ:َ–وهوَحيىيَبنَمعمرََ–
ــحَ عمرَ؛َلوَأنَألحدهمَمثلَأَ  َ.ذهباَفأنفقهَماَقبلَاهللَمنهَحىتَيؤمنَبالقدرَدَ ـ

عنَاإلميانَ،َفأجابهَ،ََماَسألَالنيبَـل،1ََاملتقدمحديثَجربيلََمثَروىَعنَأبيهَعنَالنيبَ
2َ.اإلميانَبالقدرهاَمنَدَ وذكرَأركانهَ،َوعَ 

َممنَأنكر َابنَعمر َسيكونََلمَ عَ َفرباءة َإياهمَةظاهَرَيفَاملستقبلاهللَمبا ََيفَتكفريه َوقدَحكى،
َ َعياض َعلىَالقاضي َشرحه َيف َفقال ،َ َالقول َهبذا َقال َمن َكفر َعلى َالعلماء َإمجاع َاهلل رمحه

َكافرَبالَخالف.احلديث 3َ:َالقائلَهبذا

ََالكتابةَ:الثاني َكتبََاإلميانَأي، َالساعةَبأنَاهلل َكلَشيءَإىلَقيام ،َََيفَاللوحَاحملفوظمقادير
قلَلنَيصيبناَإلَماََ﴿قالَتعاىلَ،َكتبَذلكَقبلَأنَخيلقَالسماواتَواألرضَخبمسنيَألفَسنةَ

َ.4﴾كتبَاهللَلنا

َكتابَمنَقبلَأنَنربأها﴿وقالَ  َ.5﴾ماَأصابَمنَمصيبةَيفَاألرضَولَيفَأنفسكمَإلَيف
َقالَنَعمروعنَعبدَاهللَبَو اهللََكتبَ:يقولَمسعتَرسولَاهللَ :بنَالعاصَرضيَاهللَعنهما

6َ.خبمسنيَألفَسنةواتَواألرضَاالئقَقبلَأنَخيلقَالسممقاديرَاخل
َ.باكتَ َ:إنَأولَماَخلقَاهللَالقلمَ،َفقالَلهَ:قالَوعنَعبادةَبنَالصامتَعنَالنيبَ

                                                   
َانظرَمقدمةَالكتاب.1َ
َ(.8رواهَمسلمَ)2َ
َ(.8َ،َحديثَرقمَ)«َشرحَالنوويَعلىَصحيحَمسلم»انظر3ََ
َ.51ََ:سورةَالتوبة4َ
َالشنقيطيَرمحهَاهللَيفَتفسريَهذهَايآيةَالكرمية.،َوانظرَللفائدةَماَقاله22ََسورةَاحلديد:5ََ
َ(.2653رواهَمسلمَ)6َ
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َ؟ب،َوماذاَأكتَ َربَ َ:قال
َكلَاكتَ َ:قال َ.شيءَحىتَتقومَالساعةبَمقادير

1َ.ياَبينَ،َمنَماتَعلىَغريَهذاَفليسَمينَ:مثَقالَعبادةَلبنه

أملَتعلمَأنَاهللَيعلمَماَيفَالسماءَ﴿َيقولَاهللَتعاىلَ-العلمَوالكتابةََ–األمرينََهـٰذينويفَقلت:َ
َكتابَإنَذلكَعلىَاهللَيسري َ.2﴾واألرضَإنَذلكَيف

كونَإلَمبشيئةَيلََماَيكونَوحيصلَيفَهذاَالكونانَبأنَمجيعَاإلميومعناهاَ،ََالمشيئةَ:الثالث
ََتعاىلاهللَ َالكوينَ، َأيَبإذنه َكان، َيتعلقَبَسواء َافعأمما َهذاَ،ََله َوتدبريَأمور َواإلماتة كاإلحياء
وغريَ،َوطاعةَومعصيةَ،َوفعلَوتركَ،َمنَذهابَوجميءَ،ََلَاملخلوقنيافعأمماَيتعلقَبَأو،َونَـالك

َيتعلقَبفعله،َعبادَاليتَلَتعدَولَحتصىَذلكَمنَأفعالَال َم ا﴿َقالَاهللَتعاىلَفيما َخي ْل ق   و ر ب ك 
َو خي ْت ارَ ـي شَ  3ََ﴾اء يـ ْفع لَ ﴿َوقال، اء و  َي ش  َم ا 4ََ﴾الل ه  َال ذ ي﴿َوقال، َ ه و  ْيف  َك  ام  َاأل ْرح  َيف  ي ص و ر ك ْم

اء َ.5﴾ي ش 
َ

                                                   
َ(َواللفظَأليبَداودَ،َوصححهَاأللباينَرمحهَاهلل.3319(َوالرتمذيَ)4700رواهَأبوَداودَ)1َ
َ.70َ:سورةَاحلج2َ
َ.68ََ:سورةَالقصص3َ
َ.27ََ:سورةَإبراهيم4َ
 .6ََ:سورةَآلَعمران5َ
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اءَالل هَ﴿َوقنياملخلَبأفعالوقالَتعاىلَفيماَيتعلقَ ل ْوَش  ل ق اتـ ل وك مَْو  ْمَع ل ْيك ْمَفـ  ل ط ه  فالقتتالََ،1ََ﴾ل س 
ْره ْمَ﴿َوقال،َأيَبإذنهَالكوينَ،َالذيَهوَفعلَالعبدَلَيقعَإلَمبشيئتهَ َم اَفـ ع ل وه َف ذ  اءَر ب ك  ل ْوَش  و 

ا َ.3وقالَ﴿ولوَشاءَاهللَماَأشركوا﴾،2ََ﴾يـ ْفتـ ر ونَ  و م 
َيَفال َالكونَإلَقع َيفَهذا َالكوينَشيء َاهللَتعاىلَوإذنه َمبشيئة َأمَ، َيتعلقَبأفعاله َكانَمما سواء

شاءهَدامَالشيءَملكهَفإنهَلَيكونَيفَملكهَإلَماََفما،ََهللألنَهذاَالكونَملكَ،َبأفعالَعبادهَ
َكانَيقعَشيءَبدونَإذنهَلكانَم،ََولَيكونَيفَملكهَشيءَبدونَإذنه،َنَبهَوأذَ  ،َلكهَناقصاَولو

َ.تعاىلَاهللَعنَذلك

ََالخلقَ:الرابع َجَأي، َبأن َمنَـاإلميان َوأفعاهلا َوصفاهتا َبذواهتا َتعاىل َاهلل َخلقها َالكائنات ميع
َك لَ العدمَ،َقالَاهللَتعاىلَ﴿ ال ق  ْيء َو ك يلَ  الل ه َخ  َك ل َش  َع ل ى َ.4﴾ش ْيء َو ه و 

رَ ﴿َوقال ْيء َفـ ق د  َك ل َش  ل ق  َ.5﴾ه َتـ ْقد يرااو خ 

ـــأنهَقالَلقومَوقالَعنَنيبَاهللَإبراهيمَ ــ ـ ﴾﴿َهــ ل ون  ل ق ك ْمَو م اَتـ ْعم  َ.6و الل ه َخ 

َكلَشيءَخلقناهَبقدر﴾َو َ.7قالَ﴿إنا

                                                   
َ.90ََ:ءسورةَالنسا1َ
َ.112ََ:سورةَاألنعام2َ
َ.107َسورةَاألنعام:3ََ
َ.62ََ:سورةَالزمر4َ
َ.2ََ:سورةَالفرقان5َ
َ.96ََ:الصافات سورة6َ
َ.49َسورةَالقمر:7ََ
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َعلىَأنَاهللَهوَاخلالقَألفعالَالعبادَ،َوهوَأنَالفعلَوصفَللفاعلَ،َوالص فةَ َدليل َعقلي  وثـّمت 
َ َاملوصوفَ، َََإذافتتبع َخالق  َألّن َالّتـضم نَ، َبدللة َخملوقة َهللَفكذلكَأفعاله كانَاإلنسانَخملوقا

. َللفرع  َخالق  َاألصل 
العلمَوالكتابةَواملشيئةَواخللقَ،َوقدَمجعَبعضهمَوبهذا تم الكالم على مراتب اإليمان بالقدر ، 

َمراتبَاإلميانَبالقدرَيفَقوله:
َوتكوينَوَإجيادَ هَوههَ...َوخلقَ مولناَمشيئتَ َكتابةَ ََعلمَ 

 1فصل في بيان أنواع التقدير
َأنواعَالتقديرَثالثة:

عندماَخلقَاهللَتعاىلَخبمسنيَألفَسنةَقبلَخلقَالسماواتَواألرضَوذلك2ََالتقدير األزلي .1
َكلَشيءَحىتَتقومَالساعة.القلمَ،َ  3فقالَله:َاكتبَمقادير

َإمري التقدير الع   .2 َفيكتب ،َ َالرحم َيف َالنطفة َختليق َعند َ،َويكون َوأنوثتها َذكورهتا َذاك ذ
َ،َف الَي ــزادَفيهَولَيـ ــنقصَمنهَ،َواألجلَوالعملَ،َوالشقاوةَوالسعادةَ،َوالرزقَومجيعَماَهوَلق 

َ َرسولَاهلل َحدثنا َقال: َرضيَاهللَتعاىلَعنه َحديثَعبدَاهللَابنَمسعود َالصادقََودليله وهو
،َمثَيكونَعلقةَمثلَذلكَ،َمث4ََعنيَيوماَاهَيفَبطنَأمهَأربجمعَخلقَ ـكمَيَ :َإنَأحدَ قالَاملصدوق

                                                   
دتَعليهََللشيخَحافظَاحلكميَرمحهَاهللَ،َفصل:َاإلميانَبالقدرَعلىَأربعَمراتبَ،َمثََز«َمعارجَالقبول»هذاَالفصلَخمتصرَمن1ََ

َكالماَللشيخَعبدَالرمحـٰنَبنَناصرَالسعديَرمحهَاهلل.
 تقدمَبيانَأنَاألزلَهوَالق دم.2َ
 تقدمَذكرَاحلديثنيَالدالنيَعلىَذلكَيفَأولَالباب.3َ
 وهذاَيفَحالَكونهَن طفةاَمنَماء.4َ
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َمثَيكونَمَ  َمثلَذلكَ، َكلماتَملكاَبعثَاهلليَ ضغة َبأربع ََويؤمر َويقالَله، ََو: رزقهَاكتبَعمله
1َ.،َمثَي نفخَفيهَالروحَ...َاحلديثوأجلهَ،َوشقيَأوَسعيدَ

َ ويكونولي التقدير الح   .3 َإىلَمثلها َيكونَيفَالسنة َما َفيها َويقدر ،َ َالقدر يفَالسنةَيفَليلة
َكلَأمرَحكيمََذلكَاملقبلةَ،َودليل َكناَمنزلنيَ*َفيهاَيفرق قولهَتعاىلَ﴿إناَأنزلناهَيفَليلةَمباركةَإنا

َكناَمرسلني﴾ منَعندناَإنا  .2*َأمراَا
فرقَي ََاليتيلةَللارمضانَ،َوإهناَكلَقالَاحلسنَالبصريَرمحهَاهلل:َواهللَالذيَلَإلـٰهَإلَهوَإهناَلفيََ

َكلَأمرَحكي َكلَ مَفيها يَاهلل ََ،َيقض  3َإىلَمثلها.َورزقَ َوخلقأجل 
وقالَابنَعباسَرضيَاهللَعنهما:َي كتبَمنَأمَالكتابَيفَليلةَالقدرَماَيكونَيفَالسنةَمنَموتَ

4َحيجَفالنَوحيجَفالن.َ:اجَيقالجَ حىتَالـحَ ،َوحياةَورزقَومطرَ
5َوأخرجَالطربيَحنوهَعنَجماهد.

َالرمحـٰنَبنَناصرَا رمحهَاهللَيفَتفسريهَعندَتفسريَقولَاهللَتعاىلَ﴿فيها6ََلسعديقالَالشيخَعبد
َكلَأمرَحكيم﴾: َيفرق

                                                   
 (.2643(َومسلمَ)3208رواهَالبخاريَ)1َ
َ.5ََ-3الدخان:2ََ
 عنهَيفَتفسريَايآيةَالكرميةَ،َواللفظَلبنَجرير.َرواهَابنَجريرَالطربيَوغريه3َ
 رواهَابنَجريرَالطربيَوغريهَعنهَيفَتفسريَايآيةَالكرميةَ،َواللفظَلبنَجرير.4َ
َكتابه5ََ  املدينة.َ–،َالناشر:َدارَاملآثر1ََ(َ،َط4/313َ«َ)التفسريَالصحيح»وصححهَالشيخَد.َحكمتَبشريَياسنيَكماَيف
َالقصيمَ،َهوَالشيخَالعالمةَاملف6َ سرَالفقيهَعبدَالرمحـٰنَبنَناصرَالسعديَ،َمنَفحولَعلماءَجندَ،َاستوطنَبلدةَعنيزةَمنَمدن

َكالشيخَعبد1376َََعاموتويف1307ََولدَعامَ هجريَ،َتتلمذَعلىَيدهَعددَمنَالطلبةَصارواَفيماَبعدَمنَعلماءَاملسلمنيَ،
َعثيمنيَوغريهمَ،َرمحهمَاهلل.َبنَحمدَبنَصاحلَـلرمحـٰنَالبسامَ،َوالشيخَماهللَبنَعبدَالعزيزَبنَعقيلَ،َوالشيخَعبدَاهللَبنَعبدَا

َكتابَ َ،َللشيخَعبدَاهللَبنَعبدَالرمحـٰنَالبسامَرمحهَاهلل.«َقرونَمثانيةعلماءَجندَخاللَ»انظرَترمجتهَيف
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َاهللَ أيَي فصَ  ك م  َح  َوشرعيٍّ َقدريٍّ َأمر  َكل  بهَ،َوهذهَالكتابةَوالفرقانَالذيَيكونََلَويـ مي زَوي كتب
َكتبَاهللَالكتابَاألولَالذَقَْطابَ زَ،َفتَ ميَ ـيفَليلةَالقدرَإحدىَالكتاباتَاليتَت كتبَوتَ  مقاديرَبهَي
ـل َمالئكةَاىل،َمثَإنَاهللَتعا1َاخلالئقَوآجاهلمَوأرزاقهمَوأعماهلمَوأحواهلم تكتبَماَسيجريَََقدَو ك 

َكاتبنيَ،َيك2َأمهَعلىَالعبدَوهوَيفَبطنَ  َكراما َبه ـل  لهمَبعدَخروجهَإىلَالدنياَ؛َو ك  بونَت ـَـ،َمثَو ك 
فظونَعليهَأعمالهَ،َمثَإنهَتعاىلَي قدَ  رَيفَليلةَالقدرَماَيكونَيفَالسنةَ،َوكلَهذاَمنَمتامَعلمهَوحي 

3َوكمالَحكمتهَوإتقانَحفظهَواعتنائهَتعاىلَخبلقه.َانتهى.

                                                   
َكانَيفَالتقديرَاألزيل.1َ  أيَما
َكانَيفَالتقديرَالعمري.2َ  أيَما
َكتابهَوهكذاَقالَالشيخَحممدَا3َ ،َوزادَثالثَفوائدَ«َأضواءَالبيان»ألمنيَاملختارَالشنقيطيَرمحهَاهللَيفَتفسريَايآيةَالكرميةَيف

َفقال:َ
لَشكَيفَأهناَدعــــوىَباطلةَ،َملخالفتهَاَ–كماَر ويَعنَعكرمةَوغريهَََ–فدعوىَأهناَ)أيَالليلةَاملباركة(َليلةَالنصفَمنَشــعبانَ

َنَكلَماَخالفَاحلقَفهوَباطل.لنصَالقرآنَالصريحَ،َولَشكَأ
َكماَجزمَ واألحاديثَاليتَي وردهاَبعضهمَيفَأهناَمنَشعبانَ،َاملخالفةَلصريحَالقرآنَ؛َلَأساسَهلاَ،َولَيصحَسندَشيءَمنهاَ،

َبهَابنَالعريبَوغريَواحدَمنَاحملققني.
َكتابَولَسنةَصحيح َة.فالعجبَكلَالعجبَمنَمسلمَخيالفَنصَالقرآنَالصريحَبالَمستند

مثَقال:َوإيضاحَمعىنَايآيةَأنَاهللَتباركَوتعاىلَيفَكلَليلةَقدرَمنَالسنةَيبنيَللمالئكةَويكتبَهلمَبالتفصيلَواإليضاحَمجيعَماَ
َالسنةَاجلديدة. َيقعَيفَتلكَالسنةَإىلَليلةَالقدرَمن

َةَهيَليلةَالقدرَ،َفهوَبيانَقرآينَآخر.مثَقال:َوهذاَاملعىنَالذيَدلتَعليهَهذهَايآيةَالكرميةَيدلَأيضاَعلىَأنَالليلةَاملبارك
َ﴿إناَأنزلناهَيفَليلةَالقدر﴾َأيَيفَليلةَالتقديرَجلميعَأمورَالسنةَ،َمنَرزقَوموتَوحياةَوولدةَ وإيضاحَذلكَأنَمعىنَقوله

َوج دبَوغريَذلكَمنَأمورَالسنةَ...َوعلىَهذاَالتفسريَالصحيحَلليلةَالقدرَفالتقديرَاملذكورَ صب  هوَبعينهَومرضَوصحةَوخ 
 املرادَبقولهَ﴿فيهاَي فرقَكلَأمرَحكيم﴾.َانتهىَكالمهَرمحهَاهلل.



 نبذة في العقيدة اإلسالمية
 

 

 

171 

 :1رد  ــــثمرات اإليمان بالق  
َاإلميانَبالقدرَلهَمثراتَجليلةَ،َمنها:

نفسهَ،َألنَََعندَفعلَاألسبابَ،َحبيثَلَيعتمدَعلىَالسبب العتمادَعلىَاهللَتعاىلَ:األولى
  .تعاىل كلَشيءَبقدرَاهلل

،َألنَحصولهَنعمةَ إضافةَالنعمَإىلَم سد يهاَ،َفالَيعجبَاملرءَبنفسهَعندَحصولَمرادهَ:الثانية
ر هَمنَأسبابَاخلريَوالنجاحَ،َوإعجابهَبنفسهَينسيهَشكرَهذهَالنعمة   .منَاهللَتعاىلَمباَقد 

َحمبوبَأو يةَمباَجيرىَعليهَمنَأقدارَاهللَتعاىلَ،َفالَيقلقَبفواتوالراحةَالنفس الط مأنينةَ:الثالثة
حصولَمكروهَ،َلكونَذلكَمنَعندَاهللَ،َوحصلَبقدرَاهللَالذيَلهَملكَالسماواتَواألرضَ،َ

َكائنَل حمالةَ،َفإذاَعلمَاملؤمنَذلكَوتيقنَبهَ؛َصربَعلىَذلكَواحتسبَ،َويفَذلكَيقولَ وهو
َمَ اهللَتعاىلَ﴿ َأ ص اب  مَْم ا ك  َأ نف س  َو لَيف  َاأل ْرض  َيف  يب ة  َ نَم ص  َإ ن  ا ر أ ه  َأ نَنبـْ َمنَقـ ْبل  َك ت اب  إ ل َيف 

َع ل ىَالل هَ  َآت اك مَْ ذ ل ك  َمب  ا َو لَتـ ْفر ح وا ْم َف ات ك  َع ل ىَم ا ْوا ْيالَت ْأس  ري َ*َل ك  َ ي س  َخم ْت ال  َك ل  و الل ه َلَحي  ب 
َ.2ف خ ور ﴾

َ َالقوله َعلى َعائد َوالضمري ،َ َخنل ـقها َأي َعلىَـ﴿ن ــبــرأ ها﴾ َوقيل ،َ َاألنفس َعلى َوقيل ،َ مصيبة
3َاألرضَ،َوالكلَصحيح.

                                                   
 .116ََ-115َلبنَعثيمنيَ،َصَ«َشرحَثالثةَاألصول»الثمراتَالثالثَاألوىلَمستفادةَمن1ََ
َ.23َ-22َ:سورةَاحلديد2َ
 (.2/202«َ)شرحَالواسطية»قالهَابنَعثيمنيَيف3ََ
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َكلهَلهَخريَ،ََوعنَصهيبَرضيَاهللَعنهَقال:َقالَرسولَاهللَ :َعجباَألمرَاملؤمنَ،َإنَأمره
صابتهَضراءَصربَفكانَوليسَذاكَألحدَإلَللمؤمنَ؛َإنَأصابتهَسراءَشكرَفكانَخرياَلهَ،َوإنَأ

1َخرياَله.
َأصابهَمنَسيئةَالرابعة َأصابهَمنَحسنةَفمنَاهللَ،َوأنَما َعلمَأنَما :َرجوعَالعبدَإىلَربهَإذا

َفمنَنفسه.
َمعرفةَحكمةَاهللَعزَوجلَبالنظرَإىلَماَقدرَوقضىَمنَاجملرياتَواحلوادث.َالخامسة:

                                                   
َ(.2999رواهَمسلمَ)1َ
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 خاتمة ووصية
إلسالميَ،َاليتَمنَمتسكَهباَجناَ،َومنَحادَعنهاَهلكَ،َوهبذاَمتتَهذهَالنبذةَيفَأصولَالدينَا

َالقرآنَ َوقدَاعتىنَهبا َبنيَاملسلمنيَ،َوهلاَيفَدينَاإلسالمَشأنَعظيمَ، وهيَأصولَمتفقَعليها
َفسدتَ أشدَالعنايةَ،َألنَغريهاَمتفرعَعنهاَ،َومبينَعليهاَ،َفإذاَصلحتَصلحَدينَاملرءَ،َوإذا

َكانَالنيبَ َيؤك دَعليهاَيفَخطبَاجلمعةَ،َقالَابنَالقيمَرمحهَاهلل:َفسدَتبـ عااَ،َوهلذا
َكانتَخطبتهَ َمنَاإلميانَباهللَومالئكتهَوكتبهَورسلهتقريرَألصولَاإلميانَ،َ؛َإمناَهيََوكذلك

َأعدَألعدائهَوأهلَمعصيتهَ،َولقائهَ َوما َوأهلَطاعتهَ، َأعدَاهللَألوليائه َ،َوما وذكرَاجلنةَوالنار
اَومعرفةاَباهللَوأيامه.فيمألَالقلوبَمنَخطبت َهَإميانااَوتوحيدا

َببيانَاهلدىَوالتوحيدَوذكرَصفاتََومنَتأملَخطبَالنيبَ َكفيلةا وخطبَأصحابهَ؛َوجدها
َ،َوالدعوةَإىلَاهللَ،َوذكرَآلئهَتعاىلَاليتَتـ حببهَإىلَ َوأصولَاإليـمانَالكلية الربَجلَجاللهَ،

وفهمَمنَبأسهَ،َواألمر منَعظمة1ََبذكرهَوشكرهَالذيَحيببهمَإليهَ،َفيذكرونَخلقهَ،َوأيامهَاليتَخت 
َحيببه َما َوأمسائه َوصفاته َ،2ََاهلل َإليه َحيببهم َما َوذكره َوشكره َطاعته َمن َويأمرون ،َ َخلقه إىل

 3فينصرفَالسامعونَوقدَأحبوهَوأحبهم.

                                                   
َوأصحابهَيفَخطبهمَ،َوهمَاملشارَإليهمَيفَأولَالكالم.َأيَالنيب1ََ
َأيَاهللَتعاىل.2َ
َبريوت.َ-(َ،َباختصارَ،َالناشر:َمؤسسةَالرسالة424َ-1/423«َ)زادَاملعادَيفَهديَخريَالعباد»3َ
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َأركانَاإلمي َإىلَاهللَأنَيعتينَبذكر َالدعوة َمنَمنابر َاهلل َمنربا َبـمنَوّله  َفحريٌّ َويؤكدَقلت: انَ،
َيفَمنهجهَيفَالدعوةَإىلَاهلل.ََعليهاَ،َتأسياَبالنيبَ
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 فائدة لطيفة قبل الختام
َالفوزان َفوزان َبن َصاحل َالشيخ َفضيلة َيف1َس ئل َاإلميان َأركان َترتيب َيف َاحلكمة َعن َاهلل َحفظه

َايآياتَواألحاديثَفأجاب:

  األساسَ،َوماَسواهَمنَاألركانَتابعَله.باهللَهوَ ب د ئتَهذهَاألركانَباإلميانَباهللَ،َألنَاإلميان
تنزلَ باملالئكةَوالرسلَ؛َألهنمَالواسطةَبنيَاهللَوخلقهَيفَتبليغَرسالتهَ،َفاملالئكة مثَذكرَاإلميان

ْنَأ ْمر ه َع ل ىَ بالوحيَعلىَالرسلَ،َوالرسلَيبلغونَذلكَللناسَ،َقالَتعاىلَ﴿يـ نـ ز لَ  َم  ة َب الر وح  ئ ك  ال  اْلم 
ْنَع ب اد ه َأ نَْم ْنَي شَ  م  َ اءَ  َأ ن اَف اتـ ق ون﴾إلٰـَأ ْنذ ر واَأ ن ه َل  َ.2هَإ ل 

عندَ اإلميانَبالكتبَ،َألهناَاحلجةَواملرجعَالذيَجاءتَبهَالرسلَمنَاملالئكةَوالنبينيَمن مثَذكر
َاهللَ  َ﴿فـ بـ ع ث  َقالَتعاىل ،َ َفيه َاختلفوا َبنيَالناسَفيما َم بَ  اهللَللحكم َالن ب ي ني  َو أ نـْز ل  م ْنذ ر ين  َو  ر ين  ش 

اَاْختـ ل ف واَف يه﴾ م ع ه م َاْلك ت ابَ  َف يم  َالن اس  َل ي ْحك م َبـ نْي  َ.3ب احلْ ق 

                                                   
َدا1َ َ،َطاملا َالشريعة َاملقدمَيفَعلوم َوالفقهَ، َالعاملَيفَالعقيدة َالشيخَالفقيهَالذابَعنَدينَاهللَ، فعَعنَهو

َكثريةَيفَفنونَ العقيدةَاإلسالميةَوردَعلىَأهلَالبدعَ،َمجعتَردودهَفوقعتَيفَثالثَجملداتَ،َلهَمؤلفات
متنوعةَ،َأوصىَبالرجوعَإليهَالشيخانَاجلليالنَعبدَالعزيزَبنَبازَوحممدَبنَعثيمنيَقبيلَوفاهتماَ،َحفظهَاهللَ

 ذخراَلإلسالمَواملسلمني.
َ.2َسورةَالنحل:2ََ
َ.213َبقرة:َسورةَال3َ
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باهللَومالئكتهَ ذكرَاإلميانَباليومَايآخرَ،َألنهَميعادَاجلزاءَعلىَاألعمالَاليتَهيَنتيجةَاإلميان مث
هذاَاليومَللفصلَبنيَالظاملَ هيةَإقامةلٰـَالعدالةَاإلَوكتبهَورسلهَأوَالتكذيبَبذلكَ،َفكانَمقتضى

َواملظلومَ،َوإقامةَالعدلَبنيَالناس.

النافعةَ،َ اإلميانَبالقضاءَوالقدرَألمهيتهَيفَدفعَاملؤمنَإىلَالعملَالصاحلَ،َواختاذَاألسباب مثَذكر
َوأنزلَبهََأرسلَ معَالعتمادَعلىَاهللَسبحانهَ،َولبيانَأنهَلَتناقضَبنيَشرعَاهللَالذي بهَرسله

اء َاهلل َم اَ كتبهَوبنيَقضائهَوقدرهَ،َخالفاَملنَزعمَذلكَمنَاملبتدعة واملشركنيَالذينَقالواَ﴿لوَش 
نَْ َم  ْنَد ون ه  ْيء﴾ ع ب ْدن اَم  ْنَش  َم  ر ْمن اَم ْنَد ون ه  َح  َآب اؤ ن اَو ل  َو ل  َحن ْن  سو غواَماَهمَعليهَمنَ ، ش ْيء 
،َفردَاهللَعليهمَبأنهََ-بزعمهمَ - هَعليهمَ،َوإذاَقّدرهَعليهمَفقدَرضيهَمنهمالكفرَبأنَاهللَقّدَر

غ َاْلم ب ني﴾ لوَرضيهَمنهمَماَبعثَرسلهَبإنكارهَ،َفقال َاْلب ال  َإ ل  ْلَع ل ىَالر س ل  َ.1﴿فـ ه 

َكالمهَحفظهَاهلل. 2َانتهى

ََو لَفاضحَ،َواهللَأعلمَ،َوصلىَاهللَاللهمَإناَنسألكَإمياناَصحيحاَ،َوديناَسليماَ،َومردًّاَغريَخمز 
َكثريا. َعلىَنبيناَحممدَ،َوعلىَآلهَوصحبهَ،َوسل مَتسلـيما

َوكتبهَماجدَبنَسليمانَالرسي

                                                   

َ.35َسورةَالنحل:1ََ
َمنقولةَمنَشبكةَاملعلوماتَ،َموقعَشبكةَسحابَالسلفية.2َ
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 ثبت ألهم المراجع

o ََالناشرَمكتبة َكمالَبنَالسيدَساملَ، َحتقيق َاملروزيَ، َحممدَبنَنصر تعظيمَقدرَالصالةَ،
َمصرَ-العلمَ

o ََحتقيقَحبيبَالرمحـٰنَاألعظميَ،َالناشر:َدارَالكتبَالعلميةَالزهدَ،َعبدَاهللَبنَاملبارك،-َ
 بريوت

o َ َالناشر َالرمحـٰنَبنَقاسمَوابنهَحممدَ، َ،َمجعَعبد َ–دارَالقاسمََ–جمموعَفتاوىَابنَتيمية
َالرياض

o َالرياضَ-النبواتَ،َابنَتيميةَ،َحتقيقَد.َعبدَالعزيزَالطويانَ،َالناشر:َدارَأضواءَالسلف 
o الدمامَ–،َالناشر:َدارَابنَاجلوزي6ََواسطيةَ،َالشيخَحممدَبنَعثيميـنَ،َطَشرحَالعقيدةَال 
o َ:شرحَثالثةَاألصولَ،َحممدَبنَصاحلَبنَعثيمنيَ،َإعداد:َفهدَبنَناصرَالسليمانَ،َالناشر

 الرياضَ-دارَالثرياَ
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