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 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

  :مقدمة
احلمد هلل  واجب الوجود الذي اخرج اخلالئق كلها من العدم إىل الوجود وأمر املكلفني من 

نا من ملكوته فيما أبداه خللقه من قدرته فأرا أحكم صنعته,الثقلني باإلميان وهناهم عن اجلحود 
األرض ويف :"ه يف واسع مملكته وعجائب ربوبيته مما نطقت به آثار حكمته وشهدت به آيات

فال تبصرون ويف السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء واألرض آيات للموقنني ويف أنفسكم أ
 ".إنه حلق مثلما أنكم تنطقون

ي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفؤا أحد،  هلل الواحد األحد الفرد الصمد الذا واشهد أن ال اله اال
 .فات العلىله األمساء احلسىن والص

وأشهد أن حممدا عبد اهلل ورسوله،  وصفيه وخليله،  صاحب اخللق الطاهر والعلم الظاهر  
والرسالة العصماء والشريعة الغراء أول األنبياء نورا وآخرهم ظهورا أرسله اهلل باهلدى ودين احلق  

على حىت  تركنا على احملجة بشريا ونذيرا وداعيا اىل اهلل بإذنه وسراجا منريا،  فما التحق بالرفيق األ
البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال  هالك وعلى آله وصحبه الكرام الربرة الذين ءامنوا به 

 .وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم املفلحون 
لق  فأحسن وبعد فمن املعلوم املسلم به أن اهلل تعاىل حبكمته الباهرة وبقدرته الظاهرة خلق اخل

خلقهم وأحكم صنعتهم  وجعلهم من دالئل عظمته وأنه الواحد األحد الذي ال ميدده مدد وال 
 . حيصره أمد وال يشركه يف أمره أحد

 فيا عجبا كيف يعصى اإلله             أم كيف جيحده اجلاحـــد       
 .حـــــد تدل على أنه الوا            ويف كل شيء له ءايــة               

ين وأّدوا األمانة جمتهدين وكل  مث أرسل رسله ترتا داعني إىل عبادته وعمارة مملكته فقاموا  ُمـجدِّ
صاحب املقام احملمود ( ص)املوحدين على ذلك شاهدين، فكان أقرهبم أوانا وآخرهم زمانا حممد 

كرا الذي طرد باليقني شهرهم فضال وأرفعهم ذ ورود ، أوفرهم علما وأواللواء املعقود واحلوض امل
 . خاطر الشك وجّب بالتوحيد غارب الشرك
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 :أسماء هذا العلم

 .ختتلف أمساء هذا العلم باختالف املذاهب الكالمية: مالحظة 
 ...علم التوحيد، علم العقيدة، علم الكالم، علم أصول الدين، وعلم السنة :أهم األمساء*    

 :التعريف
 : علم التوحيد -1

 .يعترب من أهم مباحثه ومن أهم مقاصدهبعلم التوحيد هو أن توحيد اهلل تعاىل وسبب تسميته 
 .اعتقاد الشيء واحدا أو  جعل املتعدد واحدايعين : التوحيد لغة

 :يعرف باعتبارين :اصطالحاو 
باعتباره فعال من أفعال القلوب ومعناه إفراد اهلل تعاىل بالعبادة واجلزم بانفراده يف ذاته وأمسائه 

 .اته وأفعاله ، ال مثيل له يف ذلك كله وال نظريوصف
 .الشبهاتد هو العلم باألحكام الشرعية العقدية املكتسب من األدلة املْرضية ور  :باعتباره اللقيب

والتوحيد هنا ليس مبعىن التصيري واجلعل، فاهلل تعاىل واحد عند من اعتقد ذلك وعند : مالحظة
أي ال تتأثر بقبول الناس وال ( كما يقول العلماء) ق منفصلة ألهنا حقيقة واحلقائ .من مل يعتقده

 .برفضهم
 :علم العقيدة -2

مأخوذة من العقد وهو اجلمع بني أطراف الشيء على سبيل الربط واإلبرام والتوثيق : لغــــة
 واإلحكام ، 

 ويستعمل يف األجسام املادية كعقد احلبل* 
 ...كعقد البيع وعقد الزواجكما يستعمل يف األمور املعنوية  *        

 .العقيدة هي اإلميان الذي ال حيتمل النقيض: واصطالحا
هي احلكم الذي ال يقبل الشك لدى معتقده ويرادفها االعتقاد واملعتقد : يف بعض املعاجم

 .ومجعها عقائد 
 :موضوع علم التوحيد
 .السمعيات، النبوات، اإلهليات: قسمه بعض العلماء إىل أقسام ثالثة هي: موضوع علم التوحيد
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 ويتضمن كل ما يتعلق باهلل تعاىل:اإلهليات - 1
 ...حقيقة اإلميان باهلل تعاىل وإفراده سبحانه يف ذاته ويف ربوبيته وألوهيته -

 ...ما يناقض ذلك من الشرك والكفر وبيان حقيقتهما -    
 ...م اإلحلاد فيهاوعد. اإلميان بأمساء اهلل تعاىل وحظ املؤمن من كل واحد منها  -   
سواء كانت صفات ... اإلميان بالصفات العلية هلل تعاىل وإثباهتا من غري تعطيل وال تشبيه -   

 ...وسواء كانت الصفة النفسية أو صفات سلبية أو  صفات ثبوتية. اجلمال أو صفات اجلالل
 .إىل األرض اإلميان بأفعال اهلل تعاىل وأنه هو الفاعل الذي يدبر األمر من السماء  -
   النبوات  - 2

 عليهم الصالة والسالم  الرسل الكراماألنبياء و اإلميان ب
 اإلميان هبم إمجاالا 

أم  قصصهم يف القرآن الكرمي  عليناتعاىل  وسواء من قص اهلل“ ال نفرق بني أحد من رسله”   
 . من مل يقصص

 اإلميان هبم تفصيالا 
وعددهم مخسة وعشرون نبيا ورسوال وليس جيب استظهار  ماملذكورون يف القرآن الكرمي بأمسائه   

 .أمسائهم بل يكفي أن مييزهم مبن ليسوا منهم
 .اإلميان مبا جيب يف حقهم وما جيوز وما يستحيل

 :السمعيات ويتضمن كل مقررات العقيدة اليت ال تثبت إال بالوحي ومنها -
 اإلميان باملالئكة األطهار -أ 
  اإلميان هبم إمجاالا  -
 اإلميان هبم تفصيالا  -
وال يشربون  وأهنم أجسام خملوقة من نور ال ياكلون...اإلميان بطبيعتهم، بوظائفهم، ومراتبهم  -

ال يعصون اهلل ما أمرهم ويفعلون ما :" و " ن الليل والنهار ال يفرتونيسبحو :" واليتناسلون 
 ".يؤمرون

 اإلميان باليوم اآلخر -ب 
 :بعث اخلالئق وجيمعهم ليوم ال ريب فيهويكون فيهوأن اهلل تعاىل ي: البعث 
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 .أي أ اهلل تعاىل حياسب الناس على أفعاهلم وجيزيهم مبا كانوا يعملون:  اجلزاء
ونضع :"قال تعاىل . دل فال ظلم وال هضمي الكافرين بالعز ويعين أن اهلل تعاىل جي: العدل  

ان مثال حبة من خردل أتينا هبا وكفى بنا يامة فال تظلم نفس شيئا وإن كقاملوازين القسط ليوم ال
 " حاسبني

مل املؤمنني بعدله بل يعاملهم بفضله، ألن أعماهلم مهما ايعين أن الكرمي ال يع:  الفضل 
صلحت فال يستحقون هبا جنات عرضها السماوات واالرض ولو حاسب املؤمنني بعدله ما جنا 

يزيدهم من فضله ،ال يضاعف هلم األجور و ؤمنني بفضله فمل املاأحد من عذابه لكن الكرمي يع
 ".هل التقوى وأهل املغفرةهو أ:" بل يعاملهم مبا هو له أهل يعاملهم مبا هم له اهل 

 :اإلميان بالكتب –ج 
التوراه املنزل على موسى عليه السالم واإلجنيل : مجيع الكتب املنزلة على الرسل عليهم السالم 

لزبور املنزل على داوود عليه السالم باإلضافة إىل الصحف املنزل على عيسى عليه السالم  وا
واإلميان بالقرآن الكرمي املنزل على سيدنا حممد عليه الصالة .. املنزلة على إبراهيم وموسى 

والسالم وأنه الرسالة اخلامتة إىل الناس أمجعني إىل يوم القيامة، وأن السنة املشرفة وحي من اهلل 
 "ما ينطق عن اهلوى إن هو إال وحي يوحىو :" تعاىل بقوله تعاىل 

 :اإليمان بالقضاء والقدر -د 
واإلميان بالقدر يرتبط ارتباطا وثيقا بتوحيد اهلل تعاىل ذاتاا وصفات وأفعاالا  ويتصل اتصاال عميقا 

 . بعلم اهلل تعاىل الشامل احمليط الذي ال يعزب عنه مثقال ذرة يف السموات وال يف األرض
واعلم أن مذهب أهل احلق إثبات القدر ومعناه أن اهلل تبارك وتعاىل قدر :"نووي قال اإلمام ال -

األشياء يف القدم وعلم أهنا ستقع يف أوقات معلومة عنده سبحانه وتعاىل وعلى صفات 
 ".فهي تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعاىل,خمصوصة 

 ،در، فالقدر هو التقديروالقضاء من اهلل تعاىل أخص من الق:"وقال الراغب األصفهاين  -
فإذا قضى فال  ،أن يدفعه اهلل القدر ما مل يكن قضاء فمرجو"ير والقضاء هو الفصل بني التقد

كان على ربك حتما : "وقوله تعاىل" وكان أمرا مقضيا :"مدفع له ويشهد لذلك قوله تعاىل 
 .أي أنه صار حبيث ال ميكن تالفيه " مقضيا
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تكلم الناس فيها منذ القدم وما يزالون ، وقد سجل  شائكة اليتاء والقدر من األمور الوالقض -
 .القرآن الكرمي مواقف متباينة سنتحدث عنها الحقا إن شاء اهلل تعاىل

 : حكم علم التوحيد

 القضاء مطلقا أو القضاء بالعدل: احلكم لغة
 .لوضعخطاب اهلل تعاىل املتعلق بأفعال املكلفني باالقتضاء أو التخيري أو ا: اصطالحا

 :وحكم علم التوحيد منه   
ما تصح به عقيدة املسلم يف ربه من حيث ما جيب : فرض العنيويقصد بما هو فرض عني   -

  .باألدلة اإلمجالية...وما جيوز وما ميتنع يف حقه تعاىل ذاتاا وأمساء وصفات وأفعاالا 
 .ومنه ما هو فرض كفاية -

ن التفصيل والتدليل والتعليل وحتصيل القدرة على ما زاد على ذلك م: فرض الكفاية منهويقصد ب
 .باألدلة التفصيلية...رد الشبهات وإلزام املعاندين

 : فضل علم التوحيد

العلوم الشرعية كلها فاضلة لتعلقها بالوحي املطهر وقد يكون علم التوحيد يف الذروة من : مقدمة
 :هذه العلوم كلها بالنظر إىل جهات منها

 عهفضله من جهة موضو 
 فضله من جهة معلومه
 شدة حاجة الناس إليه

يتعلق بأشرف ذات  ألنه علم التوحيد أشرف العلوم موضوعا:  فضله من جهة موضوعه -أ
 ..باهلل احلي القيوم املتفرد بالكمال يف صفات اجلمال كما يف صفات اجلالل ،وأكمل موصوف

ومآل العباد إما  ...كى التسليمة وأز صالعليهم أفضل الالرسل واألنبياء  صفوة خلق اهلل أمجعنيوب
 .إىل جحيم وإما إىل نعيم

إميان ” : أي األعمال أفضل فقال“ ( :ص)سئل النيب  :وحتقيقه أشرف األعمالوالعلم به  -
 “....باهلل ورسوله

 :فضله من جهة معلومه -ب 
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هلل تعاىل حكام اعتقادية متعلقة باأعلم التوحيد جامع للحقائق أو العقائد احلقة اليت هي 
 . ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقضاء والقدر خريه وشره

 .وأمر به –أحبه  –أراده : مراد اهلل تعاىل جيمع أمورا ثالثة: فهو مراد اهلل الشرعي
 .أن ينهى عن خمالفته،  أن يعاقب تاركه ،أن يثيب فاعله :وترتتب عليه أمور ثالثة
 : استمداد علم التوحيد

من العلوم يتوقف على ما يستمده من غريه من العلوم والفنون فهي مبثابة وسائل كل علم 
 :ومصادر وروافد تفيد يف تقعيد قواعد ذلك العلم ، ومن أدلة علم التوحيد

 صحيح املنقول -
 اإلمجاع املتلقى بالقبول -
  املعقولنيبراه -
 .الفطرة السليمة  -
 صحيح املنقول -أ

  :ن الكتاب والسنةويشمل املنقول كالا م -
إن هذا “ :وقال تعاىل ” ونزلنا عليك لكتاب تبياناا لكل شيء “ :من الكتاب قال تعاىل * 

وأهم ما يهدي إليه العقيدة يف اهلل تعاىل ويف أنبيائه ورساالته “ القرآن يهدي لليت هي أقوم
 .والغيب وما حيويه

تركتكم “ ( :ص)وقال “  وحي يوحىوما ينطق عن اهلوى إن هو إال“ :ومن السنة قوله تعاىل* 
كتاب اهلل وسنيت ولن يفرتقا حىت يردا : على احملجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك 

 “علّي احلوض
 “...وأطيعو اهلل وأطيعوا الرسول“ :قال تعاىل ،  ال جيوز التفريق بني الكتاب والسنة: مالحظة

فال وربك ال “:وقال تعاىل “ ...فردوه إىل اهلل والرسول فإن تنازعتم يف شيء “ :وقال تعاىل
 “...يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر ببنهم 

 قى بالقبوللاإلمجاع املت -ب
وما اتفقت عليه األمة، فهذه ( ص)إن دين اإلسالم مبين على اتباع كتاب اهلل تعاىل وسنة ونبيه 

 .الثالثة أصول معصومة
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وأكثر . االعتقادية ألنه يستند يف حقيقته إىل الوحي املعصوم اإلمجاع مصدر من مصادر األدلة 
 . مسائل االعتقاد حمل إمجاع بني الصحابة والسلف الصاحل وال جتتمع األمة على ضالل

 براهني املعقول -ج
لقد احتفى الوحي بالعقل احتفاء خاصا وأواله العناية اخلاصة ورفع من قيمته وحث على  -

فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك “ :الء فقال تعاىلالتعقل وأثىن على العق
 “الذين هداهم اهلل وأولئك هم أولو االلباب

والعقل قد يهتدي بنفسه إىل مسائل االعتقاد الكبار على سبيل اإلمجال كإثبات وجود اهلل * 
 .لغيهولكنه يف التفاصيل حيتاج إىل الوحي الذي يؤيده ويهديه ويؤكده وال ي

فالقرآن الكرمي عقيدة وشريعة ونظام حياة وليس به قضية بال برهان أو دعوى بال بيّـنة ، فهو * 
خياطب العقل وحيتكم إليه يف حال نقائه الفطري ، فالدليل القرآين الذي يساق لتقدمي العقائد 

:" ه تعاىلقول :هو دليل عقلي يقدم يف ثوب النص الديين ، ويظهر ذلك جليا عندما تتأمل مثل
ما اختذ اهلل من ولد وما كان معه من “ :وقوله تعاىل . ؟“أم خلقوا من غري شيء أم هم اخلالقون

 .“إله إذاا لذهب كل إله مبا خلق ولعال بعضهم على بعض
 العقل وحقائق الغيب*  
 .يطلبها حقائق ما ورد من أمور اليوم اآلخر والغيبيات ال حييلها العقل وال يردها وال يوجبها وال -
فقررها الغيب تنبيها للعقول على إمكان وجودها فاستدل على النشأة اآلخرة  بالنشأة األوىل  -

وعلى خلق اإلنسان خبلق السماوات واألرض وهي أعظم وأبلغ يف القدرة وعلى البعث بعد املوت 
 .بإحياء االرض امليتة بعد إنزال املاء عليها

 .الفطرة السليمة  -د
فأقم وجهك للدين “:اخلليقة جمبولة على قبول اإلسالم والتهيؤ للتوحيد قال تعاىل خلق :الفطرة -

 “...حنيفا فطرة اهلل اليت فطر الناس عليها ال تبديل خللق اهلل ذلك الدين القيِّم
كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهوِّدانه أو ينصرانه أو ميجسانه كما تنتج “ (:ص)وقال  -

 “عاء فهل حتسون فيها من جذعاءالبهيمة هبيمة مج
والفطرة هتدي إىل تفرده سبحانه باأللوهية ويظهر ذلك يف وقت الشدة واحملن فإن القلب يفزع  -

فإذا :" وقال تعاىل .“وإذا مسكم الضر يف البحر ضل من تدعون إال إياه“ :إىل بارئه قال تعاىل
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ىل الرب فمنهم مقتصد وما جيحد بآياتنا إال  ركبوا يف الفلك دعوا اهلل خملصني له الدين فلما جناهم إ
 ".كل ختار كفور

 :مالحظة
 : العامل يدل على وجود خالقه من جهتني

 .من جهة حدوثه
  .من جهة إتقانه وإحكام نظامه

 :من جهة حدوثه –أ 
 :إن حدوث العامل ميكن  إثباته بأدلة يقينية متعددة منها 
ال يقتضي لذاته وجوداا وال عدماا بل يستوي فيه الوجود  إن العامل ممكن لذاته ، أي أنه: اإلمكان 

والعدم من غري رجحان أحدمها على اآلخر فهو إن ُوجد فال بد أن يكون هناك مرجح يرجح 
وإن ُعِدم فال بد أن يكون مرجح يرجح عدمه على وجوده إذ ال يوجد إال . وجوده على عدمه

نسبتهما إىل املمكن فإن ثبت له أحدمها بال لسبب وال يعدم إال لسبب  ألهنما متساويان يف 
سبب وجب رجحان أحد املتساويني على اآلخر بدون مرجح وهذا حمال عقالا ملا فيه من اجلمع 

 .بني النقيضني ألنه يؤدي على القول بأهنما متساويان وغري متساويني يف نفس الوقت
 .أجسام وأعراض: تنقسم إىل قسمني عن املوجودات املمكنة اليت يعرب عنها بالعامل : التغيُّـر 

أما األجسام فهي كل ما يستقل بنفسه من املوجودات، ويأخذ قدر ذاته من الفراغ، حبيث ال 
. ميكن أن يقوم بذات أخرى ومن هذا النوع احليوانات واجلمادات وسائر األجرام العليا والسفلى

ليس هلا كيان خاص ، بل إن  وأما األعراض فهي كل ما ال يستقل بذاته من املوجودات اليت
شكال على غريها وذلك كاحلركة والسكون واأللوان بأنواعها واأل وجدت فإمنا توجد حممولة يف

والصغر مل الغضب واحلياة واملوت واللذة واألو والصحة واملرض واحلزن والسرور والرضا    اختالفها 
 :املمكن الوجود متغري قطعا ...والكرب

أن العامل توجد فيه أشياء بعد أن مل تكن وأشياء أخرى تنعدم بعد أن كانت لقد أثبتت املالحظة 
عراض والنباتات واألشخاص باحلس واملشاهدة كاحليوانات واأل عراض توجد وتزول وكل ذلكوأ

 .وغريها من املوجودات املمكنة 
 :من جهة إتقانه –ب 
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قات بسائر أنواعها وأجناسها، وإن كل وأن املخلو  ،ع أكوانه وأجرامه العليا والسفلىإن العامل جبمي
ما يشتمل عليه العامل من بدائع املخلوقات وغرائب املصنوعات وإن ما يُرى عليه العامل من نظام 

متقن وترابط حمكم  على الدوام واالستمرار من غري اختالل وال احنالل وغري ذلك مما ال يكاد 
يث يهتدي االنسان من خالل تلك اآليات العقل البشري الضعيف أن يدركه أو أن يصل إليه حب

الكونية إىل أن للكون خالقاا أوجده بعد العدم ومدبرا أتقن تنظيمه أحكم تسيريه وليس هو إال 
( َوِإهَلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد ال إِلََه ِإال ُهَو الرَّْْحَُن الرَِّحيمُ  :"قال تعاىل .اهلل الواحد األحد الفرد الصمد

ِإنَّ يف َخْلِق السََّمَواِت َواأَلْرِض َواْخِتالِف اللَّْيِل َوالنـََّهاِر َواْلُفْلِك )  :"ل تعاىلوقا [161: البقرة ]
َفُع النَّاَس َوَما أَنـَْزَل اللَُّه ِمَن السََّماِء ِمْن َماٍء َفَأْحَيا بِِه اأَلرْ  َض بـَْعَد َمْوهِتَا الَّيِت جَتْرِي يف اْلَبْحِر مبَا يـَنـْ

َها ِمْن ُكلِّ َدابٍَّة َوَتْصرِيِف الرِّيَاِح َوالسََّحاِب اْلُمَسخَِّر بـَنْيَ السََّماِء َواأَلْرِض آليَاٍت لَِقْوٍم َوَبثَّ ِفي
 [161: البقرة ( ]يـَْعِقُلونَ 

َناَها َوَزيَـّنَّاَها َوَما هَلَا مِ :" قال تعاىل   [6: ق (]ْن فـُُروجٍ أَفـََلْم يـَْنظُُروا ِإىَل السََّماِء فـَْوقـَُهْم َكْيَف بـَنَـيـْ
َناَها بِأَْيٍد َوِإنَّا َلُموِسُعونَ ) :" وقال تعاىل َوِمْن ُكلِّ  َواأَلْرَض فـََرْشَناَها فَِنْعَم اْلَماِهُدونَ  َوالسََّماَء بـَنَـيـْ

 .[14-14: الذاريات ( ]َشْيٍء َخَلْقَنا َزْوَجنْيِ َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
ت أنظار العباد ليهتدوا على اجلزم  بوجود اهلل خالق الكون إىل غري ذلك من اآليات اليت تلف

 .ومدبر العامل
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 بين الفقه والعقيدة

 :يف حتديد العالقة بني الفقه اإلسالمي والعقيدة اإلسالمية ، جند العلماء يذكرون أربعة أقوال 

 العقيدة جزء من الفقه – 1 -
 العقيدة أصل الفقه   - 2  -
 ى العقيدةالفقه دليل عل  - 1 -
 العقيدة حقائق وأخبار واألحكام الفقهية إنشاء   - 1  -

كان الفقه يف بداية التشريع يشمل العقائد، واألحكام : العقيدة جزء من الفقه  - 1
وهذا املعىن والعبادات، واملعامالت واألخالق، أي أنه كان يساوي أقسام الشريعة برّمتها، 

: والدليل على ذلك قوله تعاىل:" وقوله تعاىل  مستخلص من نصوص قرآنية كثرية من مثل
ُهْم طَائَِفٌة لَِيتَـَفقَُّهوا يف ا» يِن َوَما َكاَن اْلُمْؤِمُنوَن لِيَـْنِفُروا َكافَّةا فـََلْوال نـََفَر ِمْن ُكلِّ ِفْرَقٍة ِمنـْ لدِّ

 [ 122: التوبة]« َولِيـُْنِذُروا قـَْوَمُهْم ِإَذا َرَجُعوا إِلَْيِهْم َلَعلَُّهْم حَيَْذُروَن 

َا أَنَا قَاِسٌم :" وقول النيب صلى اهلل عليه وسلم  يِن َوِإمنَّ َمْن يُرِْد اللَُّه ِبِه َخيـْراا يـَُفقِّْهُه يف الدِّ
وقد   .اللَّهِ َويـُْعِطي اللَُّه َوَلْن يـََزاَل أَْمُر َهِذِه اأْلُمَِّة ُمْسَتِقيماا َحىتَّ تـَُقوَم السَّاَعُة َأْو َحىتَّ يَْأِتَ أَْمُر 

يِن َوَعلِّْمُه التَّْأِويلَ : "إلبن عباس فقال (ص)ودعا النيب    (4، اللَُّهمَّ فـَقِّْهُه يف الدِّ

وقد ألف  . الفقه هو معرفة النفس ماهلا وما عليها: أبو حنيفة رْحه اهلل تعاىل يعرف الفقه بقوله
ــنه عقائد املسلمني يدرج العقائد،يف تعريف ان رْحه اهلل وك.كتابه الشهري يف الفقه األكرب وضمَّ

الفقه ألنه يرى أن العقائد هي أعمال القلب، وصحة املعلومة العقدية هي فقه القلب، أي أن 
جاء هذا النص يف معرض الذم مبا يفيد « هلم قلوب ال يفقهون هبا»: القلب يفقه لقوله تعاىل

.أن األصل يف القلوب أهنا تفقه، وفقهها صحة عقائدها   
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ل العقيدة هي أصأصول الدين ، ف: ومن أمساء هذا العلم : العقيدة أصل الفقه  - 2
إذا كانت اجلذور ضاربة يف أعماق فاألحكام وهي تقع منها موقع اجلذور من الشجرة، 

األرض كانت الفروع باسقة والّثمار وافرة، وإذا كانت اجلذور مقطوعة يف األرض جفَّت 
ئد إذا كانت صحيحة وراسخة أمثرت سلوكا طيبا وعمال صاحلا ، وكذلك العقاالفروع ومل تثمر

قال . وإذا كانت العقائد  ضعيفة ومذبذبة كانت األعمال والتصرفات ضعيفة على قدر ذلك
َأملَْ تـََر َكْيَف َضَرَب اللَُّه َمَثالا َكِلَمةا طَيَِّبةا َكَشَجَرٍة طَيَِّبٍة »: قال تعاىل :"موالنا جل وعال 

اِبٌت َوفـَْرُعَها يف السََّماء تـُْؤِت ُأُكَلَها ُكلَّ ِحنٍي بِِإْذِن َربِـَّها َوَيْضِرُب اللَُّه اأْلَْمثَاَل لِلنَّاِس َأْصُلَها ثَ 
 «رَارٍ َلَعلَُّهْم يـََتذَكَُّروَن َوَمَثُل َكِلَمٍة َخِبيثٍَة َكَشَجَرٍة َخِبيَثٍة اْجتُثَّْت ِمْن فـَْوِق اأْلَْرِض َما هَلَا ِمْن قَـ 

.22-21إبراهيم   

الفقه يقتصر على األحكام الشرعية العملية، أي الفقه والعقيدة أن العالقة بني على هذا فو 
القابلة للتطبيق يف الواقع، واليت ميكن أن تقع حتت احلس، إما أفعال نراها، أو أقوال نسمعها، 

يقول النيب . فعالوأما أعمال القلوب، فال تظهر إال من خالل ما يدل عليها من األقوال واأل
ِإَذا رَأَيـُْتْم الرَُّجَل يـَْعَتاُد اْلَمَساِجَد فَاْشَهُدوا َلُه ": (ص) وقوله عليه:" صلى اهلل عليه وسلم 

ميَانِ  ".بِاإْلِ   

أي أن العقائد كلها من اإلميان والكفر والنفاق حملها القلوب : الفقه دليل على العقيدة  - 1 -
ع عليها إال من خالل أعمال العباد أي ما يظهر عليهم وهي سرائر وال سبيل إىل االطال

يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم املؤمنات :" وبذلك ينبغي أن يؤخذ الناس قال اهلل تعاىل 
مهاجرات فامتحنوهّن اهلل أعلم بإمياهنّن فإن علمتموهّن مؤمنات فال ترجعوهّن إىل 

 . (11املمتحنة ) « ...الكفار
على هذا النحو يف احلاالت العادية أي حاالت االختيار أما يف حالة  وهذه العالقة تتحدد -

االضطرار واإلكراه فاألمر خيتلف فقد يفعل اإلنسان حتت اإلكراه ما خيالف عقيدته من ذلك 
ميَاِن َمْن َكَفَر بِاللَِّه ِمْن بـَْعِد ِإميَانِِه ِإالَّ َمْن ُأْكرَِه َوقَـْلُبُه ُمْطَمئِ :" ما دل عيله قوله تعاىل نٌّ بِاإْلِ

 . [116:النحل]« َوَلِكْن َمْن َشرََح بِاْلُكْفِر َصْدراا فـََعَلْيِهْم َغَضٌب ِمَن اللَِّه َوهَلُْم َعَذاٌب َعِظيمٌ 
 : العقيدة حقائق وأخبار واألحكام الفقهية إنشاء   - 1 -
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ينبغي  .إن األحكام العقدية الصحيحة عبارة عن حقائق أخرب الشرع هبا ال تقبل التغري -
  .ا، أو العلم مبا خيالفهاهب هلاجلال يسعه و لإلنسان املؤمن العلم هبا 

مثال على ذلك حقيقة وجود اهلل تعاىل اليت جيب على االنسان اإلميان هبا ، وهي منفصلة   -
ككل احلقائق أي أهنا ال تتأثر مبواقف الناس منها ، وهي حقيقة ثابتة ال تتغري حىت ولو كفر  

يعاا فَِإنَّ اللََّه :" قال تعاىل  كل من يف األرض َوقَاَل ُموَسى ِإْن َتْكُفُروا أَنـُْتْم َوَمْن يف اأَلْرِض مجَِ
يدٌ   . كما أن املخلوقات لن تكون آهلة ولو آمن هبا كل من يف األرض. 8إبراهيم " َلَغيِنٌّ ْحَِ

وقال اهلل ال تتخذوا « ::" اهلل تعاىل حقيقة ال تتغري باختاذ الشركاء قال اهلل تعاىل  ووحدانية -
لََّقْد َكَفَر الَِّذيَن قَاُلوا ِإنَّ اللََّه ثَاِلُث َثاَلثٍَة » :"  وقال أيضا  .21النحل  «إهلني اثنني إمنا هو إله واحد

ُهْم َعَذاٌب أَلِيٌم َوَما ِمْن إَِلٍه ِإالَّ إَِلٌه َواِحٌد َوِإن ملَّْ يَنتَـُهوا َعمَّا يـَُقوُلوَن لََيَمسَّنَّ الَِّذيَن َكَفُروا   «ِمنـْ
 [. 41: املائدة]

أما الفقه فهو آمر ونواهي وتوجيهات مصدرها الشرع أي أحكام شرعية متثل خطاب اهلل  -
 .  املتعلق بأفعال املكلفني وهي ختتلف باختالف الناس يف العلم هبا والعزم على االلتزام هبا
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 توحيد اهلل تعالى
 :توحيد الربوبية - 1

توحيد الربوبية يعين اإلقرار بأنَّ اهلل سبحانه وتعاىل هو رّب كل شيٍء ومليكه، وأّن اهلل تبارك وتعاىل هو اخلالق، 
 ...والرازق، واحمليي، واملميت، والنافع، والضار، واملتفّرد بإجابة دعاء املضطرين،

 :الربوبية في القرآن الكريم ولوازمها
دم وقد يف القرآن الكرمي هبذا املعىن مسندا إىل اهلل تعاىل يف قوله لزكرياء عليه ويعين اإلنشاء من الع: الخلق -أ 

ٌ َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن قـَْبُل وملَْ َتُك َشْيئاا:"  السالم ووردت يف  .4مرمي :" قَاَل َكَذِلَك قَاَل َربَُّك ُهَو َعَليَّ َهنيِّ

َوَرُسوال ِإىَل َبيِن ِإْسرَائِيَل َأينِّ َقْد  :"عيسى بن مرمي عليه السالم القرآن أيضا مبعىن التشكيل يف قوله تعاىل على لسان 
آل " ا بِِإْذِن اللَّهِ ِجْئُتُكْم بِآيٍَة ِمْن َربُِّكْم َأينِّ َأْخُلُق َلُكْم ِمَن الطِّنِي َكَهْيَئِة الطَّرْيِ َفأَنـُْفُخ ِفيِه فـََيُكوُن طَيـْرا 

 .14عمران 
وقد وردت نصوص كثرية جدا تدل  تعاىل هو الذي ورد باملتعىن األول وحدهواخللق املسند إىل اهلل 

 :على أن اهلل تعاىل هو اخلالق لكل شيء من هذه النصوص 
 "اهلل خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل:"قوله تعاىل

سهم قل من رب السماوات واألرض قل اهلل قل أفاختذمت من دونه أولياء ال ميلكون ألنف:"وقوله تعاىل 
ضرا وال نفعا قل  هل يستوي األعمى والبصري أم هل تستوي الظلمات والنور أو جعلوا هلل شركاء 

 "...خلقوا كخلقه فتشابه اخللق عليهم قل اهلل خالق كل شيء وهو الواحد القهار 
َما ُكْنُت ُمتَِّخَذ اْلُمِضلِّنَي َما َأْشَهْدتـُُهْم َخْلَق السََّمَواِت َواأَلْرِض َوال َخْلَق أَنـُْفِسِهْم وَ :"وقوله تعاىل 

ا   .21الكهف " َعُضدا
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َهْل أََتى َعَلى اإِلْنَساِن ِحنٌي ِمَن الدَّْهِر ملَْ َيُكْن َشْيئاا َمْذُكوراا ِإنَّا َخَلْقَنا اإِلْنَساَن ِمْن نُْطَفٍة :"وقوله تعاىل 
يعاا َبِصرياا  .2-1اإلنسان " أَْمَشاٍج نـَْبَتِليِه َفَجَعْلَناُه مسَِ

 : الرزق -ب 
اإلمام اللقاين ولذلك جند  وقد دأب علماء العقيدة على إدراج مسألة الرزق من بني مباحث العقيدة

 :رْحه اهلل  يقول يف منظومته الشهرية جوهرة التوحيد
 والرزق عند القوم ما به انتفع      وقيل بل ما ملك وما اتبع

 ملكروه واحملرماويرزق اهلل احلالل فاعلما          ويرزق ا
:" واهلل تعاىل خيرب يف كتابه الكرمي انه هو الرازق وأنه تكفل بأرزاق املخلوقات كلها فقال عز من قائل 

 .6هود " ِبنيٍ َوَما ِمْن َدابٍَّة يف اأَلْرِض ِإال َعَلى اللَِّه رِْزقـَُها َويـَْعَلُم ُمْستَـَقرََّها َوُمْستَـْوَدَعَها ُكلٌّ يف ِكَتاٍب مُ 
ُهْم ِمْن رِْزٍق َوَما أُرِيُد َأْن :"ال سبحانه وتعاىل وق َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ َواإِلْنَس ِإال لِيَـْعُبُدوِن َما أُرِيُد ِمنـْ

 .28 – 26الذاريات " يُْطِعُموِن ِإنَّ اللََّه ُهَو الرَّزَّاُق ُذو اْلُقوَِّة اْلَمِتنُي 

يستثن منها خملوق ذو كبد رطبة ، وأن اهلل مل خيلق أحدا أشار القرآن الكرمي إىل أن مسألة الرزق مل و 
من خلقه إال وقدر له نصيبه من الرزق ، حىت الدواب اليت ال تستطيع أن تكتسب رزقها قدر هلا ما 

لسَِّميُع اْلَعِليُم َولَِئْن وََكأَيِّْن ِمْن َدابٍَّة ال حَتِْمُل رِْزقـََها اللَُّه يـَْرزُقـَُها َوِإيَّاُكْم َوُهَو ا:" يكفيها فقال تعاىل ذكره
لَُّه يـَْبُسُط َسأَْلتَـُهْم َمْن َخَلَق السََّمَواِت َواأَلْرَض َوَسخََّر الشَّْمَس َواْلَقَمَر لَيَـُقوُلنَّ اللَُّه فََأَّنَّ يـُْؤَفُكوَن ال

 .61-61العنكبوت " ِليٌم الرِّْزَق ِلَمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َويـَْقِدُر َلُه ِإنَّ اللََّه ِبُكلِّ َشْيٍء عَ 
وبعد هذا اإلخبار يأِت سؤال التنبيه على أن الرزق إمنا ميلكه اهلل تعاىل ويقسمه بني عباده قال اهلل عز 

نـَْيا َوَرفـَْعَنا بـَْعَضُهْم فـَْوَق بـَْعٍض َدَرَجاتٍ :" وجل  نَـُهْم َمِعيَشتَـُهْم يف احْلََياِة الدُّ  .12الزخرف " حَنُْن َقَسْمَنا بـَيـْ

يَأَيُـَّها النَّاُس اذُْكُروا نِْعَمَت اللَِّه َعَلْيُكْم َهْل ِمْن َخاِلٍق :" قوله تعاىل ومن األسئلة القرآنية يف هذا الباب 
ُر اللَِّه يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواأَلْرِض ال إِلََه ِإال ُهَو َفَأَّنَّ تـُْؤَفُكونَ  ُقْل َمْن :"  وقوله تعاىل .1فاطر " َغيـْ

 .21سبأ " يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّمَواِت َواأَلْرِض ُقِل اللَُّه َوِإنَّا َأْو إِيَّاُكْم لََعَلى ُهداى َأْو يف َضالٍل ُمِبنيٍ 
 :توحيد األلوهية - 2

أي ال معبود حبق إال اهلل أي ال أحد " الإله إال اهلل" وهو معىن توحيد األلوهية هو إفراد اهلل بالعبادة 
 .يعبد إال اهلل سبحانه وتعاىليستحق أن 
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الذي يشمل طاعة اهلل تعاىل ظاهرا ( وليس العبادة باملعىن الفقهي) واملقصود بالعبادة معناها الشمويل 
ُقْل ِإنَّ َصالِت :" بالتقيد بأحكام الشرع يف مجيع جماالت احلياة وباطنا باإلخالص هلل والرضا قال تعاىل

-162األنعام "  لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي ال َشرِيَك لَُه َوِبَذِلَك أُِمْرُت َوأَنَا َأوَُّل اْلُمْسِلِمنَي َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَاِت 
161. 

ونصوص القرآن الداعية إىل توحيد األلوهية حتتل مساحات واسعة يف كتاب اهلل العزيز احلكيم منها 
َا ِإهَلُُكْم  :"وقوله تعاىل"  ِعنيُ ِإيَّاَك نـَْعُبُد َوِإيَّاَك َنْستَ :" قوهلى تعاىل  َا أَنَا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإيَلَّ أمنَّ ُقْل ِإمنَّ

"  الَِّذيَن ال يـُْؤُتوَن الزََّكاَة َوُهْم بِاآلِخَرِة ُهْم َكاِفُرونَ  إَِلٌه َواِحٌد فَاْسَتِقيُموا إِلَْيِه َواْستَـْغِفُروُه َوَوْيٌل لِْلُمْشرِِكنيَ 
 .4 -6فصلت 
ال يكرتث باآلخرين فال أحد حيمل عن  ،يف توحيد األلوهية وإفراد اهلل تعاىل بالعبادة والطاعة ،واملؤمن
ُقِل اللََّه أَْعُبُد خُمِْلصاا َلُه ِدييِن فَاْعُبُدوا َما ِشْئُتْم ِمْن  :"قال تعاىل   "وال تزر وازرة وزر أخرى" اآلخر 

 .12-11الزمر "  ُدونِهِ 

َر اللَِّه  :"ن يعترب أن عبادة غري اهلل تعاىل جهالة والدعوة إليها كذلك قال تعاىلكما أن املؤم  ُقْل أَفـََغيـْ
 .61الزمر  "تَْأُمُروينِّ أَْعُبُد أَيُـَّها اجْلَاِهُلونَ 

 :الفرق بين توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية - 3
أن حيقق توحيد أن يتوجه هلل وحده بالعبادة إال بعد  هو إفراد اهلل بالعبادة ، ولكن ال ميكن لإلنساناأللوهية توحيد 

، وبعد إمدادا  الرزقب، و اإجياداىل هو املتصرف يف الكون؛ باخللق أّن يؤمن يقيناا بأّن اهلل سبحانه وتعالربوبية، أي 
اإلنس أّن النفع والضر كّله بيد اهلل وحده ال شريك له، وأّن اهلل الذي خلق الكون، وخلق  هأن يستقر يف قلب

َوَما َخَلْقُت اجلِْنَّ : )واجلن، وجعل اهلدف من خلقهم عبادته سبحانه؛ فاهلل سبحانه وتعاىل يقول يف حُمكم التنزيل
ُهم مِّن رِّْزٍق َوَما أُرِيُد َأن يُْطِعُموِن، ِإنَّ اللَّـَه ُهَو الرَّزَّ  نَس ِإالَّ لِيَـْعُبُدوِن، َما أُرِيُد ِمنـْ  .[٤]،(ِة اْلَمِتنيُ اُق ُذو اْلُقوَّ َواإْلِ

 هكذا يّتضح الفرق بني كٍل من توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية،  
صّرف لشؤون مجيع اخللق،

ُ
تصّرف، وامل

ُ
 فالربوبية تتعلق بأفعال اهلل اخلالق، امل

ريك هلل وحده ال ش ،حصراا وبكل إخالصٍ  ،واأللوهية تتعلق بأفعال اإلنس واجلن، وعباداهتم اليت جيب أن تتوجه 
دبر، واملصّرف لشؤون الكون وما فيه من خملوقات

ُ
 .له؛ مبا أنه هو امل

وبني ... ويف هذا النص املبارك من كتاب اهلل العزيز احلكيم جيمع بني عطاء اهلل تعاىل وخلقه وإمداده وتسخريه 
عن احلق وقلة علمهم  وجوب توحيد األلوهية املعرب بسؤال اإلنكار على من يتخذ إهلا غري اهلل الدال على عدوهلم

 ...وقلة تذكرهم وانعدام الدليل على تصرفهم 
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ٌر أَمَّا يُْشرُِكوَن أَمَّْن َخَلَق السَّمَ        َواِت ُقِل احلَْْمُد لِلَِّه َوَسالٌم َعَلى ِعَباِدِه الَِّذيَن اْصطََفى َءاللَُّه َخيـْ
َنا بِِه َحَداِئَق َذاَت بـَْهَجٍة َما َكاَن َلُكْم َأْن تـُْنِبُتوا َشَجَرَها َواأَلْرَض َوأَنـَْزَل َلُكْم ِمَن السََّماِء َماءا َفأَنْـ  أَِإَلٌه َبتـْ

بـَنْيَ  َبْل ُهْم قـَْوٌم يـَْعِدُلوَن أَمَّْن َجَعَل اأَلْرَض قـَرَاراا َوَجَعَل ِخالهَلَا أَنـَْهاراا َوَجَعَل هَلَا َرَواِسَي َوَجَعلَ  َمَع اللَّهِ 
َبْل َأْكثـَرُُهْم ال يـَْعَلُموَن أَمَّْن جيُِيُب اْلُمْضطَرَّ ِإَذا َدَعاُه َوَيْكِشُف السُّوَء  أَِإَلٌه َمَع اللَّهِ ا اْلَبْحَرْيِن َحاِجزا 

َوَمْن  قَِليال َما َتذَكَُّروَن أَمَّْن يـَْهِديُكْم يف ظُُلَماِت اْلبَـرِّ َواْلَبْحرِ  أَِإلٌَه َمَع اللَّهِ َوجَيَْعُلُكْم ُخَلَفاَء اأَلْرِض 
تـََعاىَل اللَُّه َعمَّا ُيْشرُِكوَن أَمَّْن يـَْبَدأُ اخْلَْلَق مُثَّ يُِعيُدُه َوَمْن  أَِإَلٌه َمَع اللَّهِ يـُْرِسُل الرِّيَاَح ُبْشراا بـَنْيَ َيَدْي َرْْحَِتِه 

 ِإْن ُكْنُتْم َصاِدِقنيَ  ُقْل َهاُتوا بـُْرَهاَنُكمْ  أَِإَلٌه َمَع اللَّهِ يـَْرزُُقُكْم ِمَن السََّماِء َواأَلْرِض 
، إن توحيد األلوهية يتوقف ضرورة ال يتصور توحيد األلوهية مع اإلشراك يف الربوبيةوبناء على هذا ف 

 ..وتوحيد الربوبية مع اإلشراك يوقع صاحبه يف التناقض...على توحيد الربوبية
 ..."عظيم إين واجلن واإلنس يف نبإ:" يف احلديث القدسي يقول املوىل جل ثناؤه

وتوحيد اهلل تعاىل باعتباره واجبا ( باعتبار ذلك خربا وحقيقة كونية) األدلة على وحدانية اهلل تعاىل 
 ...شرعيا وعقليا

  توحيد الربوبية وتوحيد األلوهية األدلة على - 4
 :يف القرآن الكرمي -أ       

 امتناع التعدد  - 1
اأَلْرِض ُهْم يـُْنِشُروَن َلْو َكاَن ِفيِهَما آهِلٌَة ِإال اللَُّه َلَفَسَدتَا  أم اختََُّذوا آهِلَةا ِمنَ :"قال اهلل تعاىل  -

 (.22 -21األنبياء) َفُسْبَحاَن اللَِّه َربِّ اْلَعْرِش َعمَّا َيِصُفوَن  
إَِلٍه مبَا َخَلَق َوَلَعال  َما اختَََّذ اللَُّه ِمْن َوَلٍد َوَما َكاَن َمَعُه ِمْن إَِلٍه ِإذاا َلَذَهَب ُكلُّ :" وقال تعاىل ذكره

)  بـَْعُضُهْم َعَلى بـَْعٍض ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا َيِصُفوَن َعاملِِ اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة فـَتَـَعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوَن 
 (.42- 41املؤمنون

ِذي اْلَعْرِش َسِبيال ُسْبَحانَُه  َلْو َكاَن َمَعُه آهِلٌَة َكَما يـَُقوُلوَن ِإذاا البـْتَـَغْوا ِإىَل :" وقال عز من قائل
ْبُع َواأَلْرُض َوَمْن ِفيِهنَّ َوِإْن ِمْن شَ  ْيٍء ِإال َوتـََعاىَل َعمَّا يـَُقوُلوَن ُعُلوًّا َكِبرياا ُتَسبُِّح َلُه السََّمَواُت السَّ

 (.11 – 12)اإلسراء وراا  ُيَسبُِّح حِبَْمِدِه َوَلِكْن ال تـَْفَقُهوَن َتْسِبيَحُهْم إِنَُّه َكاَن َحِليماا َغفُ 
نَـُهَما ِإْن ُكْنُتْم ُموِقِننَي قَا َل قَاَل ِفْرَعْوُن َوَما َربُّ اْلَعاَلِمنَي قَاَل َربُّ السََّمَواِت َواأَلْرِض َوَما بـَيـْ

ُكُم الَِّذي أُْرِسَل إِلَْيُكْم ِلَمْن َحْوَلُه َأال َتْسَتِمُعوَن َقاَل َربُُّكْم َوَربُّ آبَاِئُكُم اأَلوَِّلنَي قَاَل ِإنَّ َرُسولَ 
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نَـُهَما ِإْن ُكْنُتْم تـَْعِقُلوَن قَاَل لَِئِن اختََّْذَت ِإهَلاا َغرْيِي  َلَمْجُنوٌن قَاَل َربُّ اْلَمْشرِِق َواْلَمْغِرِب َوَما بـَيـْ
 (.24 – 21) الشعراء أَلْجَعَلنََّك ِمَن اْلَمْسُجوِننَي  

 :وقفة قصرية مع فرعون
 طان وقطاف العنبفرعون والشي

 اْلَمأُل ِمْن قـَْوِم ِفْرَعْوَن أََتَذُر ُموَسى َوقـَْوَمُه لِيـُْفِسُدوا يف اأَلْرِض َوَيَذَرَك َوآهِلََتَك قَاَل َسنـَُقتِّلُ 
 .124األعراف أَبـَْناَءُهْم َوَنْسَتْحِيي ِنَساَءُهْم َوِإنَّا فـَْوقـَُهْم قَاِهُروَن  

يَل اْلَبْحَر َفأَتْـبَـَعُهْم ِفْرَعْوُن َوُجُنوُدُه بـَْغياا َوَعْدواا َحىتَّ ِإَذا أَْدرََكُه اْلَغَرُق قَاَل َوَجاَوْزنَا بَِبيِن ِإْسرَائِ 
ْبُل آَمْنُت أَنَُّه ال إَِلَه ِإال الَِّذي آَمَنْت ِبِه بـَُنو ِإْسرَائِيَل َوأَنَا ِمَن اْلُمْسِلِمنَي َءاآلَن َوَقْد َعَصْيَت قَـ 

 (. 41 – 41)يونس ْلُمْفِسِديَن وَُكْنَت ِمَن ا
 االنسجام بني اإلنسان وما خلق اهلل تعاىل له أي وحدة اخللق -ب

املاء عند ما يشرب العطشان ماء باردا يشعر أنه يناسب حاجته : مثال على ذلك 
مناسبة عظيمة وينسجم مع جسمه انسجاما بديعا فينتهي بالتأمل أن خالق هذا اجلسم 

 ...وقل مثل ذلك يف كل نعم اهلل تعاىل.الذي ال ينطفئ عطشه إال بههو خالق هذا املاء 
 :أثر التوحيد على الموحد

َضَرَب اللَُّه َمَثال َرُجال ِفيِه ُشرََكاُء ُمَتَشاِكُسوَن :" وال يبقى موزعا قال اهلل تعاىل  جيمع مشله -
ا لَِرُجٍل َهْل َيْسَتوِيَاِن َمَثال احلَْْمُد لِلَّ   .24الزمر " ِه َبْل َأْكثـَرُُهْم ال يـَْعَلُموَن َوَرُجال َسَلما

 : يسلم من الدعوات املختلفة واملتناقضة -
 :قال الشاعر العابد

 إين ابتليت بأربع يرمينين                 بالنبل عن قوس له توتري
 إبليس والدنيا ونفسي واهلوى            يا رب أنت على اخلالص قدير

:" عرض هلذه الدعوات ولكنه إذا تعرض هلا يأوي إىل الركن الشديد، قال تعاىلال يعين أن املوحد ال يت
 .211 األعراف..." ِإنَّ الَِّذيَن اتَـَّقْوا ِإَذا َمسَُّهْم طَاِئٌف ِمَن الشَّْيطَاِن َتذَكَُّروا فَِإَذا ُهْم ُمْبِصُرونَ 

 : حتقيق اإلميان -
 .116يوسف " ْم ُمْشرُِكونَ َوَما يـُْؤِمُن َأْكثـَرُُهْم بِاللَِّه ِإال َوهُ "

 .كل موحد مؤمن وليس كل مؤمن موحدا
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 :حترير املوحد -
 من العبودية لغري اهلل الواحد األحد -
فال خياف غريه وال يرجو . من اخلوف والرجاء ألنه يؤمن أن النافع والضار هو اهلل تعاىل  -

 .غريه

 

 اإليمــــان

 
 تعريف: 

 ".ؤمن لنا ولو كنا صادقنيوما أنت مب:" التصديق لقوله تعاىل: لغة
وكأن املؤمن عندما يؤمن ملن خيربه خبرب ما غاب عنه جيعله يف مأمن من التكذيب وهذا ما صرح به 

 ".إين أخاف أن يكذبون:" موسى عليه السالم عندما أرسله اهلل تعاىل إىل فرعون قال تعاىل
 ( .ص)ا جاء به النيب حممد يف اصطالح املتكلمني يطلق اإلميان على التصديق بكل م: اصطالحا

هل يكفي أن يقع يف نفس السامع أنك : وموضع التصديق هو القلب ، ولذلك يطرح السؤال التايل
 صادق ليكون مؤمنا؟

بعالمات النبوة اليت الحظوها فيه وتطابقت مع ما جاءت به  ( ص)إن أهل الكتاب عرفوا رسول اهلل 
:" اء من أمثاهلم يف التوراة ويف اإلجنيل قال تعاىل مبا ج( ض)كتبهم بل ولقد عرفوا حىت أصحابه 

والذين معه أشداء على الكفار رْحاء بينهم تراهم رّكـعا سّجـدا يبتغون فضال من اهلل ورضوانا سيماهم 
يف وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم يف التوراة ومثلهم يف اإلجنيل كزرع أخرج شطأه فآزره 

 .."ب الزراع ليغيظ هبم الكفارفاستغلظ فاستوى على سوقه يعج
فكانوا ،وبناء على ما تبيّـن هلم من اآليات، على يقني من أنه رسول اهلل يكنهم حبسوا هذه املعلومة 

الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم :" يف قلوهبم فلم تنفعهم قال تعاىل 
 ".ليكتمون احلق وهم يعلمون
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كما أخرب بذلك القرآن الكرمي ( ص)شأن املشركني من العرب فقد كذبوا رسول اهلل وكذلك كان 
 .والتاريخ

 :والتكذيب يف اللغة يأِت على معنيني
 .أن يقع يف نفس السامع أن من حيدثه كاذب حىت ولو مل ينسبه إىل الكذب -
 .أن ينسبه إىل الكذب ويقول له أنت كاذب  -

بأنه رسول اهلل، مل يقع قط يف قلوهبم أنه كاذب وإمنا نسبوا إليه ،عندما قال للناس ( ص)ورسول اهلل 
قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون :" الكذب جحودا مع اعتقادهم اجلازم أنه كان صادقا، قال تعاىل 

 ".فإهنم ال يكذبونك  ولكن الظاملني بآيات هلل جيحدون
ّوته وخاصة صفة الصدق حيث كان الكرمية من اعظم دالئل نب( ص)ولقد كانت صفات رسول اهلل 

وعندما أخربهم . ال يلقب اال بالصادق االمني  ومل جيربوا عليه الكذب ولو مرة واحدة طوال حياته
 .خبرب السماء عرفوا أنه صادق ومع ذلك مل ينفعهم إذ مل يذعنوا لقتضيات اإلميان 

 المراد باإليمان: 
( :" ص)بين على األركان الستة وهي الواردة يف قوله اجلانب العلمي النظري التصوري املعريف امل – 1

 ...".أن تؤمن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر وتؤمن بالقدر خريه وشره...
ليس ( :" ص)وهو الرتمجة العملية والتصديق الفعلي ملا وقر يف القلب لقوله : اجلانب العملي – 2

 ".يف القلب وصدقه العمل اإلميان بالتمين وال بالتحلي ولكن ما وقر
 :مالحظة

إن الذين كفروا بعد :" قال تعاىل ( والعياذ باهلل) إن اإلميان ، بعد أن يدخل يف القلب ، قد خيرج منه 
كيف يهدي اهلل قوما كفروا بعد إمياهنم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم  :" وقال تعاىل...". إمياهنم

 ".نيالبيّـنات واهلل ال يهدي القوم الظامل
 .وهذا اخلروج ال يكون إال إذا كان القلب مضطربا مرجتفا غري ثابت وال مطمئن

والطمأنينة ال تكون إال بالسكينة ، والسكينة من شرطها وجود اإلميان وهي شرط يف زيادة اإلميان 
 ".هو الذي أنول السكينة يف قلوب املومنني ليزدادوا إميانا مع إمياهنم:" قال تعاىل 
 .السكينة يف القلوب إال بوجود اإلميان وما ازداد اإلميان يف القلوب إال بنزول السكينةفما نزلت 
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:" قال تعاىل ( والعياذ باهلل) إذا ازداد اإلميان يف القلوب ازدان وهي احلالة الثانية يف مقابل اخلروج 
 ".ولكن اهلل حّبب إليكم اإلميان وزيّـنه يف قلوبكم 

 : تعاىل والفعالن منسوبان إىل اهلل
 إنزال السكينة يف القلوب
 .تزيني اإلميان يف القلوب

 طريقة القرآن الكريم في عرض حقائق اإليمان: 
معلوم أن القرآن الكرمي هو املصدر األول واألساس لكل العلوم وهو ، قبل ذلك وبعد ذلك، كتاب 

 .هداية
 .ق واحلقيقةوطريقته يف عرض قضايا اإلميان متميّـزة جدا، حبيث يعطي قارئه احل

فهو يعرض قضايا اإلميان وحقائقه ودقائقه  ولكن ال يقدمها جمردة بل حيوهلا إىل حقيقة تنصبغ هبا 
شخصية املؤمن فيصري مؤمنا حقيقة مع ما تقتضيه هذه احلقيقة من آثار على فكره وسلوكه، وليس 

 .جمرد عارف مبا يؤمن به الناس معرفة نظرية تصورية ال عالقة هلا حبياته
 :من هذه النصوص

إنما المومنون الذين إذا ذكر اهلل وجلت ق لوبهم وإذا تليت عليهم  :" قال تعاىل
آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصالة ومما رزقناهم  

 ".ينفقون أولئك هم المومنون حق ا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم
ومنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف  والمومنون والم:"  وقال تعاىل

وينهون عن المنكر ويقيمون الصالة ويوتون الزكاة ويطيعون اهلل ورسوله  
وعد اهلل المومنين والمومنات جنات  . اولئك سيرحمهم اهلل إن اهلل عزيز حكيم  

تجري من تحتها االنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان  
 ".لك هو الفوز العظيممن اهلل اكبر ذ

إنما المومنون الذين ءامنوا باهلل ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا  :"  وقال تعاىل
 ".بأموالهم وأنفسهم في سبيل اهلل أولئك هم الصادقون
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قد أف لح المومنون الذين هم في صالتهم خاشعون والذين هم عن  :" وقال تعاىل
ذين هم لفروجهم حافظون إال على  اللغو معرضون والذين هم للزكاة ف اعلون وال

أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم ف إنهم غير ملوموين فمن ابتغى وراء ذلك  
ف أولئك هم العادون والذين هم ألماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على  
صلواهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها  

 ".خالدون
 الطريق وحتدد املطلوب من اإلنسان ليدخل يف زمرة املؤمنني  هذه النصوص وغريها توضح معامل

وجتعله  يعرض نفسه على هذه املواصفات واألعمال بتلقائية هائلة وميارس على نفسه نقدا ذاتيا 
 .ويضع يده على مواضع القّوة والضعف واإلحسان واإلساءة ليبدأ، إن شاء، ما ينبغي إلصالح نفسه

ألنه يدرك أنه ...لقلب شعورا بالتقصري والوجل مما جيعل املؤمن خائفا إن هذه النصوص تبعث يف ا
إذا كانت رْحة اهلل تعاىل واملغفرة والرزق الكرمي والدرجات العالية عند اهلل سبحانه ال تنال إال هبذه 

 .األوصاف فإنه يشعر بأنه دوهنا
عن املؤمنني فقط بل بكل نص  لكن كتاب اهلل تعاىل ال يستمد منه اإلميان بالنصوص اليت تتحدث   

 .وبكل كلمة
فإذا كانت النصوص اهلي تتحدث عن املؤمنني وصفاهتم تبعث يف النفس الوجل واخلوف فإن 
النصوص اليت تتحدث عن اجملرمني تبعث يف النفوس األمل والرجاء  ألهنا تذكرهم مبواصفات وأعمال 

 :خطرية يشعر املؤمن بأنه متنزه عن كثري منها
كل نفس بما كسبت رهينة إال أصحاب اليمين في جنات يتساءلون  :" ىلقال تعا

عن المجرمين ما سلككم في سقر ق الوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم  
المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا  

ّ.  "اليقين
نكر وينهون  المنافقون والمنافق ات بعضهم من  بعض يأمرون بالم:" وقال تعاىل

 ".عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا اهلل فنسيهم إن المنافقين هم الف اسقون
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 حقيقة اإليمان عند علماء العقيدة: 
اإلميان تصديق باجلنان ونطق باللسان وعمل باألركان ويزيد بزيادة الطاعات :" قال اإلمام البخاري

 ".وينقص بنقصاهنا
 :زيادة اإليمان ونقصانه

 .ال يزيد اإلميان وال ينقص ألنه تصديق والتصديق إما أن يكون وإما أن ال يكون: وااألحناف قال
وإذا تليت عليهم آياته زادهتم إميانا وعلى :" ويتأولون اآليات الصرحية يف زيادة اإلميان كقوله تعاىل 

 .بأن اآليات زادهتم أشياء جديدة يؤمنون هبا". رهبم يتوكلون
ان يزيد بزيادة الطاعات وينقص بنقصاهنا وأدلتهم على ذلك ظاهرة واجلمهور يقولون بأن اإلمي

 ...ومتضافرة 
 :دهب إىل القول بأن اخلالف بني األحناف واجلمهور لفظي وفسر ذلك بالقول: الفخر الرازي 

 بأن األحناف قصدوا التصديق 
 .واجلمهور قصدوا األعمال الدالة على التصديق

بأن املقصود هو موضوع " زادهتم إميانا :" يف تأويلهم لقوله تعاىل  إذا أخذنا قول األحناف: وأقول 
أمساؤه وصفاته وأفعاله وما جيوز يف حقه وما : اإلميان فإن مثة حقائق غيبية كثرية تتعلق باهلل سبحانه 

جيب وما يستحيل ومثل ذلك يف حق األنبياء والرسل الكرام عليهم الصالة والسالم وحقائق مسعية 
 ....   ليوم اآلخر واجلنة والنار والقدر خريه وشرهتتعلق با

كلما اطّـلعنا على هذه احلقائق الغيبية حتولت عندنا إىل تصورات يعقد عليها القلب فتتكون العقيدة 
 .ويتكون اإلميان هبا

وال يزال املؤمن يرتقي الدرجات مبعرفة هذه احلقائق حىت يصل حقيقة اإلميان اليت عرب عنها القرآن 
، وعرب عنها الصحايب اجلليل حنظلة حني سأله "أولئك هم املومنون حقا :" كرمي يف قوله تعاىل ال

لكل حق حقيقة فما ( :" ص)قال " أصبحت مؤمنا حقا:" قال " كيف أصبحت؟( :" ص)النيب 
أي ) وأسهرت ليلي ( أي بالصيام) عزفت نفسي عن الدنيا فأظمأت هناري :" قال " حقيقة إميانك؟

وأصبحت كأين أنظر إىل عرش ريب بارزا وكأين أنظر إىل أهل اجلنة يف اجلنة يتزاورون وكأين ( مبالقيا
 (.ثالثا) عرفت فالزم ( :" ص)فقال له النيب (" ي يتصارخون)أنظر على أهل النار يف النار يتضاغون 
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 شعب اإليمان: 
وظالهلا ومثارها يف كل اجلوارح شعب اإلميان هي تلك الشجرة الثابتة األصل يف القلب الوارفة فروعها 

 .ويف كل حني بإذن رهبا
اإلميان هو ذلك األصل الذي يتشعب إىل بضع وسبعني شعبة أعالها ال إله إال اهلل وأدناها إماطة 

يف ( ص)األذى عن الطريق واحلياء شعبة منها واليت وردت يف كالم اهلل تعاىل ويف كالم احلبيب 
 ...ميان ويف جوانبها السلبية نفيا له ويف مستوياهتا وجودا وعدما ويف مثارهاجوانبها اإلجيابية إثباتا لإل

 : الجانب السلبي
قد يعلم اهلل املعوِّقني منكم والقائلني إلخواهنم هلّم إلينا وال ياتون البأس إال قليال أشحة :" قال تعاىل

يه من املوت فإذا ذهب عليكم فإذا جاء اخلوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عل
اخلوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على اخلري أولئك مل يومنوا فأحبط اهلل أعماهلم وكان ذلك على 

 ".اهلل يسريا
 ".من ال يأمن جاره بوائقه( ثالثا) واهلل ال يؤمن (:" ص)وقوله 
 ".ما آمن من بات شبعان وجاره جوعان وهو يعلم( :" ص)وقوله 

 :الجانب اإليجابي
 ".إذا رأيتم الرجل يعتاد املساجد فاشهدوا له باإلميان( :" ص)وله ق

املسلم من سلم املسلمون من لسانه ويده واملؤمن من أّمـنه الناس على أمواهلم ( :" ص)قوله 
 "وأعراضهم
 :مالحظة

 .اإلميان ال يتحقق حكما وال حقيقة إال بأعلى شعبه كما أن الكفر ال يتحقق حكما إال بأعلى شعبه
 

 درجات اإليمان: 
 أعلى درجات اإلميان 

 ".ال يؤمن أحدكم حىت يكون هواه تبعا ملا جئت به( :" ص)قال رسول اهلل 
 ".ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه( :" ص)وقال 
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ال يؤمن أحدكم حىت أكون أحب إليه من ماله وولده والناس أمجعني ومن نفسه اليت ( :" ص)وقال 
 ".بني جنبيه

واهلل يا رسول اهلل ألنت أحب إيّل من مايل وولدي والناس أمجعني ( :" ض)قال عمر بن اخلطاب  
مث عاد إليه بعد مــدة     " ليس ذاك يا عمر( :" ص)فقال له  النيب " إال من نفسي اليت بني جنيب 

سي اليت بني من نفواهلل يا رسول اهلل ألنت أحب إيّل من مايل وولدي والناس أمجعني و :" فقال له
والسؤال هو كيف استطاع عمر أن يرتقي إميانه وحبه ". اآلن يا عمر( :" ص)النيب  فقال له" جنيبّ 

 .؟ (ص)لرسول اهلل 
 :أدَّن مراتب اإلميان

من أبرز عالماته االكتفاء بتغيري املنكر وجماهدة أهل البغي  بالقلب مع القدرة على تغيريه باليد أو 
رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يستطع فبلسانه فإن مل يستطع فبقلبه  من(:" ص)باللسان ، قال 

 " .وذلك أضعف اإلميان
من جاهدهم بيده فهو مؤمن ومن جاهدهم بلسانه :" ...عن أهل البغي فقال( ص)ويف رواية حتدث 

 ".فهو مؤمن ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن وليس بعده حبة خردل من اإلميان
 ثمرات اإليمان: 

وهي أكثر من أن حييط هبا العّد ( ص)هذه الثمار مبثوثة يف كتاب اهلل تعاىل ويف سنة رسول اهلل 
 وأكتفي بذكر نص قرآين ونص حديثي

ال يستأذنك الذين يؤمنون باهلل واليوم اآلخر أن جياهدوا بأمواهلم وأنفسهم يف سبيل اهلل :" قال تعاىل 
 "واهلل عليم باملتقني

أن يكون اهلل ورسوله أحّب إليه مما : ن كّن  فيه وجد  هبّن حالوة اإلميان ثالث م(:" ص)وقال 
سوامها وأن حيب املرء ال حيبه إال هلل وأن يكره أن يعود يف الكفر بعد أن أنقذه اهلل منه كما يكره أن 

 ".يقذف يف النار
 :مالحظة

يشهدون لصاحبها باخلري  هذه الشعب من اإلميان وجتلياهتا يف حياة املؤمن هي اليت جتعل الناس
وفسرهـــا "   وجبت( :" ص)واإلميان والصالح وهي السمعة الطيبة وهي من موجبات اجلنة لقوله 

 ".ذكرمتوه خبري فوجبت له اجلنة(:" ص)بقوله 
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 غياب اإليمان ما ذا يعني؟ 
إذا : ل بناء على ما ذكر من شعب اإلميان ودرجات إميان املرء حبسب متثل هذه الشعب ميكن السؤا

 مل يوصف املرء باإلميان فبم يوصف؟ 
ولكن اهلل حّبب إليكم اإلميان :" جواب القرآن الكرمي يشري إىل درجات ثالث نفهمها من قوله تعاىل 

 "وزيّنه يف قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان
قابل يف املعىن ما كّرهه فيكون فإذا كان فعل حّبب يقابله يف املعىن فعل كرّه فإّن ما حببه اهلل تعاىل ي

 . اإلميان يف مقابل الكفر أو الفسوق أو العصيان وذلك على درجات
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   أسماء هللا الحسنى وصفاته

  العلى
 

 .ال يعرف اهللَ إال اهللُ 
 سنريهم ءاياتنا يف اآلفاق"اإلنسان بعقله ميتـّد يف جمال آيات اهلل تعاىل  يف األفاق ويف األنفس 

ويف األرض آيات للموقنني ويف أنفسكم :"وقال تعاىل ". ويف أنفسهم حىت يتبني هلم انه احلق 
أفال تبصرون ويف السماء رزقكم وما توعدون فوربِّ السماء واألرض إنه حلق مثلما أنكم 

 يف هذه اآليات تتجلى عظمة اهلل تعاىل وجالله وكربياءه وسلطانه ،". تنطقون
 معامل هتديه  لئال يضل وتوقفه على احلكمة وحتدد له جمال التأمل ولكن العقل حيتاج اىل

وتعصمه من الزلل وتدله على أكمل الصفات واجلّـها وأعالها لربنا جل شأنه  اهنا األمساء 
 .احلسىن 

   ن الكريماألسماء الحسنى في القرآ: 
 :وردت يف كتاب اهلل تعاىل أربع مرات

فادعوه هبا وذروا الذين يلحدون يف أمسائه سيجزون ما كانوا  وهلل األمساء احلسىن: "قال تعاىل -1
واملعىن أن هلل تعاىل أمساء هي أحسن األمساء ملا حتمل من معاين ( 181األعراف " )يعملون

 .التمجيد والتقديس
فاملؤمن يدعوا اهلل تعاىل مبا مسى به نفسه من هذه األمساء، يفهم معناها،  يلتزم مقتضاها وال 

 :يف أمساء اهلل فمنهم(يُـلحدون )ال يتخطاها وأما الذين ينحرفون يتعداها و 
من حيرفها ويطلقها على معبودات ال تستحقها كما فعل مشركوا  العرب من إطالق اسم   -

ما أنزل اهلل هبا من "على أصنام اختذوها ( من لفظ العزيز )والعزى  ( وهي من لفظ اهلل)الالت 
 ".سلطان

إن "وكقوهلم "  يد اهلل مغلولة "ف اهلل تعاىل مبا ال يليق كما قالت اليهودمن يكذب هبا ويص   -
 .  وقد توعدهم اهلل باجلزاء الذي يناسب ما صدر منهم من الكفر واإلحلاد"  اهلل فقري 
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 " قل ادعوا اهلل أو ادعوا الرْحن أياما تدعوا فله األمساء احلسىن:"قال  تعاىل  -2
ن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم هتجد ذات ليلة مبكة فجعل يقول وذكر ابن عباس رضي اهلل عنه أ

كان حممد يدعوا إهلا واحدا  فهو اآلن يدعوا إهلني :فقال املشركون " يا رْحن يا رحيم " يف سجوده
اهلل والرْحن وما نعرف إال رْحان اليمامة يقصدون به مسيلمة الكذاب فانزل اهلل تعاىل هذه " اثنني 
أي مسوا اإلله احلق مبا ثبت له من األمساء أي اليت مسى هبا نفسه واذكروه :راد بقوله تعاىل وامل.  اآلية

فإن الواحد األحد تعددت أمساءه احلسىن وما دلت على تعدد الذات ولكن دلت ,هبا وادعوه هبا 
 .على انه التناهي ملا اتصفت به الذات من الكماالت

ن إال لتشقى إال تذكرة ملن خيشى تنزيال ممن خلق طه ما أنزلنا عليك القرءا: "قال تعاىل -1
األرض والسموات العلى الرْحان على العرش استوى له ما يف السموات وما يف األرض وما 

وإن جتهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اهلل ال إله إال هو له األمساء ,بينهما وما حتت الثرى 
 (8-1طه ". )احلسىن 

تنزيل القرءان الكرمي والغاية منه ، :لألمساء احلسىن بعد مجلة من األمور منها جاءت هذه اآلية الذاكرة 
وأن منزل القرءان الكرمي هو خالق السموات واألرض ومالكها هو صاحب السلطان الواسع والعلم 

 .وان أمساءه املتعددة التنفي وحدانيته...الواسع الذي أحاط باجلليل والدقيق 
هو اهلل ,ذى  ال إله اال هو عامل الغيب والشهادة هو الرْحن الرحيم هو اهلل  ال:" قال تعاىل -1

الذي  ال إله إال هو امللك القدوس السالم املؤمن املهيمن العزيز اجلبار املتكرب سبحان اهلل 
عما يشركون هو اهلل اخلالق البارئ املصور له األمساء احلسىن يسبح له مايف السموات واألرض 

 ".وهو العزيز احلكيم 
نالحظ من هذه اآليات من سورة احلشر التأكيد على التوحيد مع ذكر بعض أمساء اهلل تعاىل 

 .بعينها مث ذكرها إمجاال 
مع أمساء "  امللك القدوس السالم املؤمن:" ويالحظ أيضا اجلمع بني أمساء اجلمال يف قوله تعاىل

 " .املهيمن العزيز اجلبار املتكرب:" اجلالل يف قوله تعاىل
   األسماء الحسنى في السنة النبوية. 
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هلل تسعة وتسعون امسا من حفظها : " عن أيب هريرة رضي اهلل عنه أن النيب صلى اهلل عليه وسلم قال
مائة إال ,إن هلل تسعة وتسعني امسا :"ويف رواية (  مسلم". )دخل اجلنة وإن اهلل وتر حيب الوتر 

 ".واحدا،  من أحصاها دخل اجلنة 
ديثني الشريفني إىل احلفظ و اإلحصاء  ال يعين فقط استظهارها وإمنا املقصود معرفتها وإشارة احل

واالميان هبا  وفهم معناها والتخلق  هبا على قدر الطاقة البشرية والعمل على ما تقضيه هذه األمساء 
رص على فشأن املؤمن أن يتخلق هبذه الصفات وأن حي...فاذا كان اهلل تعاىل رحيما وعليما وقادرا 

طلب العلم النافع وأن يكون رحيما خبلق اهلل تعاىل وأن يستعمل قدرته يف خدمة الضعفاء ومن شأنه  
كذلك أن يؤثر علمه هبذه األمساء يف سلوكه فال ياِت عمال حمرما ألن اهلل تعاىل يعلم ذلك وال يهمه 

أن قدرة اهلل تعاىل املطلقة  كما.أن يطّلع   الناس على صاحل أعماله مادام أن اهلل تعاىل عليم به 
 .عندما يعلم هبا فإهنا متنعه من الطغيان واالعتداء على  غريه

 :ومعنى أن اهلل وتر يحب الوتر 
الوتر املفرد ومعناه يف حق اهلل تعاىل الواحد الذي ال شريك له وال نظري ومعىن :قال اإلمام النووي 

لطاعات فجعل الصالة مخسا والطهارة ثالثا وكثري من ا,تفضيل الوتر يف األعمال "حيب الوتر 
كما ,والطواف سبعا وأيام التشريق ثالثا ويف الزكاة مخس أوسق  نصابا وّكذا أمخس أوراق من الورق 

وقد يراد به أن ,جعل كثري من عظيم خملوقاته وتزامنها السموات واألرضني  والبحار وأيام األسبوع 
 الوحدانية والتفرد خملصا له املعىن منصرف إىل صفة من يعبد اهلل ب

    أسماء اهلل تعالى ال حصر لها. 
لقد ترجح أن سرد األمساء ليس مرفوعا إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم وإمنا مجعها الرواة وأحلقوها 

وإمنا تؤخذ "إن هلل تسعة وتسعون إمسا"باحلديث الصحيح الذي قال فيه النيب عليه الصالة والسالم 
ومقصود احلديث اإلخبار ,ن الكرمي مما صح عن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم من نصوص القرءا

عن دخول اجلنة حبفظها وإحصائها ال اإلخبار حبصر األمساء ومما يستدل على به  أن أمساء اهلل تعاىل 
 :ال حصر هلا 

ط هّم  ما أصاب أحد ق"حديث ابن مسعود رضي اهلل عنه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال* 
مسيت به نفسك أو أنزلته يف  ,اللهم إين عبدك وابن عبدك أسالك بكل اسم هو لك :وال حزن فقال 

به يف علم الغيب عندك أن جتعل القرءان العظيم  تكتابك أو علمته أحدا من خلقك أو إستا ثر 
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انه فرحا ربيع قليب ونور صدري وذهاب حزين وجالء مهي وغمي إال اذهب اهلل مهه وحزنه وأبدله مك
 فقيل يا رسول اهلل أال نتعلمها ؟فقال بلى ينبغي ملن مسعها أن يتعلمها 

اختالف الروايات يف األمساء فلو مجعنا ما اتفق منها وما اختلف لكان العدد اكرب من تسعة * 
 .وتسعني

   هل يجوز إطالق أسماء على اهلل تعالى لم يرد بها الشرع ؟ 
عاىل جاز إطالقه عليه بال توقيف إذا مل يكن إطالقه عليه كل لفظ دل على معىن ثابت هلل ت -1

 .مومها ملا ال يليق بكربيائه
 :فال جيوز مثال إطالق لفظ  

 الن املعرفة قد يراد هبا علم تسبقه غفلة :العارف 
 ألن الفقه هو فهم  غرض املتكلم من كالمه وذلك مشعر بسابقة اجلهل :الفقيه 
وإمنا يتصور هذا فيمن يدعوه الداعي إىل ما ال ,قدام على ماال ينبغي ألن العقل مانع من اإل:العاقل
 . ينبغي

 .ألن الفطانة سرعة إدراك ما يراد تعريضه على السامع فتكون مسبوقة اجلهل :الفطن 
 لألن الطب علم مأخوذ من التجارب :الطبيب 

 وهذا ما ذهب إليه القاضي أبو بكر الباقالين 
 .ختار لإلحتياط عما يوهم باطال لعظم اخلطر يف ذلكالبد من التوقيف وهو امل -2
فال جيوز  االكتفاء يف عدم إيهام الباطل مببلغ إدراكنا بل ال بد من االستناد إىل الشرع وهو قول  

 .الشيخ األشعري 
إذا دل العقل على اتصافه بصفة وجودية أو سلبية او فعل جاز أن :قول املعتزلة والكرامية  -1

 .ل على اتصافه هبا دون احلاجة إىل إذن شرعي يطلق عليه اسم يد
    اسم اهلل األعظم: 

له مدخل خاص يف إجابة ,لقد شاع بني املتديّـنني ،خصوصا، أن هلل تعاىل امسا هو أعظم السماء 
 .الدعاء وقضاء احلاجات من اهلل جل يف وعاله 
 :أختلف العلماء يف االسم األعظم إىل فريقني 

 واختلفوا يف حتديد هذا اللفظ فقالوا ,أو لفظ معني  فريق يرى انه اسم خاص: 
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 (اهلل )لفظ اجلاللة  
 الرْحن الرحيم

 احلي القيوم  
 ذو اجلالل واإلكرام 

 ال اله إال اهلل 
 احلنان املنان 

 بديع السموات واألرض 
 ذو اجلالل واإلكرام احلي القيوم

 :مما يدل على هذا املذهب 
 عائشة رضي اهلل عنها أهنا سألت النيب صلى اهلل عليه وسلم أن  ما أخرجه ابن ماجة عن السيدة

اللهم اين أدعوك اهلل وأدعوك الرْحن :يعلمها االسم األعظم فلم يفعل فصّلت ودعت قائلة 
وفيه أنه عليه الصالة ...وأدعوك الرحيم وادعوا بأمسائك احلسىن كلها ما علمت منها وما مل أعلم 

 ".ألمساء اليت دعوت هبا انه لفي ا"والسالم قال هلا
  كنت أسأل اهلل أن يريين االسم األعظم :ما أخرجه أبو يعلى عن رجل من طي اثىن عليه قال

 "بديع السموات واألرض ذو اجلالل واإلكرام :فرأيته مكتوبا يف الكواكب يف السماء 
 .لكن الرؤى واألحالم لعامة املسلمني ليس مما يستدل به يف الدين

 :عظم هو اسم اجلاللة إن االسم األ
بأمساء  فإهنم مل يسموها به وال يطلقونه على غري اهلل ( األوثان )ألن املشركني وإن كانوا يسمون اآلهلة 

 (ولئن سألتم من خلق السموات واألرض ليقولن اهلل )
 أي ال يوجد من امسه اهلل سوى اهلل "هل تعلم له مسيا "وقال تعاىل 

  الفريق الثاين: 
سم األعظم حالة نفسية يستشعر معها املرء جالل اهلل تعاىل وعظمته فيجعله يدعوه ضارعا يرى أن اال

ال جيوز تفضيل بعض :فيحقق اهلل رجاءه ودعاءه وذهبوا إىل القول...خاشعا موقنا باإلجابة مضطرا 
قرءان األمساء على بعض ومثله كراهية أن تعاد قراءة سورة دون غريها من السور لئال يظن أن بعض ال

إن املراد باالسم "أفضل من بعض فيؤدي  ذالك إىل اعتقاد نقصان املفضول على األفضل وقالوا 
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األعظم العظيم وان أمساء اهلل تعاىل كلها عظيمة وقيل املراد باألمساء عظيمة مزيد ثواب الداعي بذلك   
 .كما أطلقّ ذلك يف القرءان واملراد مزيد ثواب القارئ 

 :هذا املذهبمما يستدل به على 
 :مما أقره النيب صلى اهلل عليه وسلم 

اللهم إين أسألك باين أشهد انك أنت اهلل "إن النيب عليه الصالة والسالم مسع رجال يدعو ويقول له 
  .ال إله إال أنت األحد الصمد الذي مل يلد ومل يولد ومل يكن له كفؤا أحد,

سال اهلل تعاىل بامسه العظيم الذي إذا دعي به واّلذي نفسي بيده لقد :فقال صلى اهلل عليه وسلم
 .أجاب وإذا سئل به أعطى 

دخل النيب صلى اهلل عليه وسلم إىل املسجد ورجل يصلي وهو يدعوا ويقول يف دعائه :حديث أنس 
فقال أتدرون مبا دعا .أنت املنان بديع السموات واألرض ذو اجلالل واإلكرام ,اللهم ال إله أال اهلل :

 . وإذا سئل به أعطى,ا اهلل بامسه األعظم الذي اذا دعي به أجاب اهلل ؟دع
هذان رجالن نطقا مبا أهلمهما اهلل ومبا استشعرا معناه ومبا أستقر يف القلب وعرب عنه اللسان فأقرمها 

 النيب صلى اهلل عليه وسلم ووصف دعائهما بانه مستجاب 
وإهلكم إله "اسم اهلل األعظم يف هاتني اآليتني "قال النيب صلى اهلل عليه وسلم :عن أمساء بنت زيد 

 “واحد ال إله أال هو الرْحن الرحيم 
 “امل اهلل ال اله أال اهلل هو احلي القيوم "وفاحتة آل عمران

هل أدلكم على اسم اهلل األعظم "عن سعد بن مالك قال مسعت النيب صلى اهلل عليه وسلم يقول 
 عطى ؟الدي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أ

يا رسول اهلل :فقال رجل "ال إله إال أنت سبحانك إين كنت من الظاملني "الدعوة اليت دعيا هبا يونس 
وجنّـيناه من الغم "أال تسمع قول اهلل عز وجل :هل كانت ليونس خاصة أم للمؤمنني عامة ؟فقال 

 "وكذلك ننجي املؤمنني 
أن االسم األعظم ليس لفظا خمصوصا  وال شك أن اختالف هذه األحاديث وهذه الصيغ يدل على

ولكن موقف دعاء وينقطع فيه القلب عن اخللق وحيسن اتصاله باحلق وتعظم صلته باملأل األعلى 
 ...ويقوي الرجاء يف اهلل وينقطع عمن سواه

 جماع المعاني: 
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اهلل تعاىل إن أمساء اهلل احلسىن دالة على معانيها املختلفة وهي يف كثرهتا وتنوعها تدل على كماالت 
وهذه األمساء على اختالفها جتمعها عدة معان معان تندرج حتتها جمموعة من .اليت ال حصر هلا 

 :وقد نقل اإلمام  البيهقي مخس عقائد تنطوي حتتها األمساء احلسىن وهي ,األمساء 
 إثبات وجود الباري جل شأنه مثل األول واألخر والباقي واحلق املبني  -1
 العلي ,الكايف ,الواحد : تعاىل لتقع الرباءة من الشرك مثل إثبات الوحدانية هلل -2
العظيم والعزيز ,األحد :إثبات انه تعاىل ليس جبوهر وال عرض لتقع به الرباءة من التشبيه مثل  -1

 واملتعال والكبري والغين والسبوح والقدوس 
اهلل :مية السببية مثل إثبات أن كل ما سواه من خلقه لتقع الرباءة من العلة واملعلول أو من احلت -1

 السيد اجلليل البديع البارئ اخلالق املصور املقتدر ,احلي العامل القادر احلكيم 
إثبات انه تعاىل مدبر هذا الكون ومصرفه على ما يشاء لتقع الرباءة من القائلني بالطبائع  -2

 –الرحيم  –ْحن الر  –القيوم  –املدبر :مثل ...واملالئكة ,أو تدبري غريه كالكواكب ,الطبيعية 
 –احلميد  –الصمد  –الرؤوف  –الغفور  –الغفار  –والغافر  –العفو  –الكرمي  –احلليم 
 املقيت  –املهمني  –الفتاح 

فيلحق بكل واحدة منهن بعضا وقد يكون ,إن أمساء اهلل تعاىل ذكره منقسمة بني العقائد اخلمسة 
 .منها ما يلتحق مبعنيني أو أكثر 

   لخالق والمخلوق األسماء بين ا: 
فال يشركه يف ,إن أمساء اهلل تعاىل تكون له معان خاصة عندما تطلق على الباري جلت قدرته 

هذه املعاين أحد من خلقه  ألن كل ما هو متصل باهلل تعاىل ال يشبهه شيء مما هو متصل 
 "ليس كمثله شيء"باملخلوق

 :التالية وقد قسم العلماء األمساء من حيث اإلطالق إىل األنواع 
 :أمساء ال جيوز إطالقها على غري اهلل تعاىل منها 

  –ذو اجلالل واإلكرام  –املميت  –احمليي  –مالك امللك  –القدوس  –اهلل 
 –الرب :أمساء تطلق على اهلل تعاىل مطلقا وال تطلق على غريه إال مضافة أو مقيدة مثل 

رب األسرة رب :اإلنسان أضيفت مثل فإذا أطلقت على  -الرافع -اخلافض –الباسط  -القابض
 املال
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 :أمساء تطلق ألفاظها على اهلل تعاىل وعلى اإلنسان منها 
 البصري  –السميع  –السيد  –امللك  –احلليم  –احلكيم  –العليم 
 "إن إبراهيم حلليم أواه منيب "قال تعاىل

 "وبشروه بغالم عليم "قال تعاىل 
 "الصاحلني  وسيدا و حصورا  ونبيئا من"قال تعاىل
 "وقال امللك ائتوين به "قال تعاىل

 "فجعلناه مسيعا بصريا "وقال تعاىل 
واللفظ املشرتك هنا يطلق على حقيقتني خمتلفتني متاما فعلم البشر ال وجه ملقارنته مع علم اهلل تعاىل 

 وكذلك حكمه وملكه ومسعه وبصره 
منعا إلهبام اختصاص أفعال اهلل تعاىل هبذه  هناك أمساء تطلق على اهلل تعاىل مرتبطة بأضدادها وذلك

 .اخلافض  –املذل الرافع  –املعز  –املميت  –احمليي  –الباسط  -املعاين  فقط  القابض
هناك أمساء هلل تعاىل تشتق من أفعاله اليت أشار إليها الوحي مثل القابض والباسط من قوله تعاىل 

 "واهلل يقبض ويبسط "
اله سبحانه  ورد يف كتابه الكرمي أو يف سنة نبيه الكرمي ميكن أن تشتق ولكن ليس كل فعل من أفع

 :منها أمساء
 "ومكروا ومكر اهلل واهلل خري املاكرين "قال تعاىل 
 "خيادعون اهلل وهو خادعهم "قال تعاىل 
 "اهلل يستهزئ هبم "وقال تعاىل
 "والسماء بيناها بأيد "قال تعاىل 

 ...بحانه وتعاىل أمساء مثل املاكر واخلادع فال جيوز أن نطلق على الكرمي س
 ثمرات العلم بأسماء اهلل الحسنى: 

إذا ما تتبعنا أمساء اهلل احلسىن ، سواء األمساء احلسىن الدالة على جالل اهلل أو األمساء احلسىن الدالة 
اخلالل على مجاله سبحانه جند أن العلم هبا حق العلم واإلميان هبا حق اإلميان يورث املؤمن من 

يرفع اهلل الذين آمنوا منكم والذين :" والصفات ما يرفع درجاته حبسب متثله هلا علما وإمياناا قال تعاىل 



                                                                  مكتبة العمران     

 لخضر بوعلي.د

 

36 

 

إن هلل تسعة وتسعني امساا، مائة إال واحدا، ( :" ص)وهذا بعض املراد من قوله  1"أوتوا العلم درجات
 ".من أحصاها دخل اجلنة

 :ومن هذا الثمار
 تعظيم اهلل جل وعال 
 حمبة اهلل تعاىل والرجاء يف ما عنده وعدم اليأس من رْحته 
  اخلوف والرهبة  واخلشية منه من عقابه والفرار إليه 
 حسن الظن باهلل تعاىل وما يستتبعه من حني العمل. 
  تذوق حالوة اإلميان 
  حسن العبادة ودوام الذكر وكثرة احلياء 
  الشوق إىل لقاء اهلل تعاىل. 

 األسماء والصفات. 
 .نعته: وصفة الشيء . لصفة لغة من وصف الشيء وصفاا ا

 .2"الصفة هي األمارة الالزمة بذات املوصوف اليت يعرف هبا: وقال اجلرجاين
هي جمموع ما وصف اهلل تعاىل به نفسه وما وصفه به نبيّـه : والصفة يف اصطالح علماء العقيدة

البصر والكالم وغري ذلك من الصفات كوصفه سبحانه بالوحدانية والعلم والقدرة والسمع و ( ص)
 .الدالة على عظمته وجالله

 توحيد الصفات: 
املقصود بتوحيد الصفات إفراد اهلل تعاىل بصفاته العلى اليت وردت يف كتابه العزيز وسنة نبيه 

. املصطفى األمني والدالة على الكمال املطلق الذي ال يتصّور عقال وال شرعاا أن يشاركه فيه غريه
فال جيوز ألحد أن يشبه صفات اهلل تعاىل بصفات املخلوق فسمعه سبحانه ليس كسمع  وعليه

وربنا جل يف عاله وصف نفسه بأنه مسيع وبصري مثالا يف قوله ... عباده مبصره ليس كبصر عباده 
إنا خلقنا :" ووصف اإلنسان بأنه مسيع وبصري يف قوله تعاىل  3"إنه هو السميع البصري:" تعاىل 
ولكن الصفة تابعة للموصوف فلما كان  4"ن من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه مسيعاا بصرياا االنسا

                                                 
1

 .00المجادلة  
2

 .045التعريفات  ص   
3

 .0اإلسراء   
4

 .1االنسان   
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ربنا تعاىل متصفاا بكل كمال وجب أن تكون صفاته كذلك وملا كان اإلنسان متصفا بصفات 
ليس كمثله شيء وهو السميع :" النقص والضعف كانت صفاته كذلك ومن هنا نفهم قوله تعاىل 

 .1"البصري
ميان بصفات اهلل تعاىل ضرورة إميانية ومن مل يتحقق هبا حصل له من االحنراف والزلل بقدر إن اإل

ما غاب عنه منها وقد أورد القرآن الكرمي مجلة وافية من صور االحنراف يف السلوك الناتج عن 
 :اجلهل بأمساء اهلل احلسىن وصفاته العلى من ذلك

أنا :" كما حكى القرآن الكرمي على لسان فرعون قوله من أنكر وجود اهلل تعاىل اّدعى الربوبية  
 .."ما علمت لكم من إله غريي:"  ...واّدعى األلوهية قال تعاىل حكاية عنه" ربكم األعلى

من أخطأ وحدانية اهلل تعاىل أشرك معه غريه كما فعل املشركون وسجل القرآن الكرمي عنهم ذلك 
ات الثالثة األخرى ألكم الذكر وله األنثى تلك إذاا قسمة أرأيتم الالت والعزى ومن:" يف قوله تعاىل

 .2..."ضيزى إن هي إال أمساء مسيتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل اهلل هبا من سلطان
ومن مل يدرك حقيقة العلم اإلهلي الذي أحاط بكل شيء ومل يعزب عنه مثقال ذرة يف األرض وال 

حىت إذا ما :" رتح من السيئات قال تعاىل فاجأته شهادة جوارجه على ما اج...يف السماء 
جاءوها شهد عليهم مسعهم وأبصارهم وجلودهم مبا كانوا يعملون وقالوا جللودهم مل شهدمت علينا 
قالوا أنطقنا اهلل الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون وما كنتم تسترتون أن 

ن ظننتم أن اهلل ال يعلم كثرياا مما تعملون يشهد عليكم مسعكم وال أبصاركم وال جلودكم  ولك
 .3"وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من اخلاسرين

وهكذا جند أن العلم واإلميان بكل صفة من صفات اهلل العلى عاصم كما أن اجلهل والكفر بكل 
 .صفة من هذه الصفات قاصم

 أنواع الصفات عند علماء العقيدة: 
 :فصلوا الصفات اإلهلية إىل ثالث عشرة صفة جممع عليها وهي مجهور املتكلمني 

 وهي الصفة النفسية الوحيدة : الوجود

                                                 
1

 .00الشورى   
2

 .13-09النجم   
3

 .10-09فصلت   
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أي اليت  تسلب عن اهلل تعاىل ما ال يليق جبالله وكماله  أي أهنا تسلب عنه : الصفات السلبية
بعد كاحلدوث بعد العدم أو الفناء (  ص)ما نفاه سبحانه عن نفسه أو نفاه عنه نبيه حممد 

الوجود أو الشريك يف اخللق أو يف امللك أو يف احلاكمية أو غريها مما ال ينبغي لغريه  أو افتقاره 
 :وهي مخسة ...لغريه يف تدبري مملكته  أو مشاهبته ألحد ممن خملوقاته 

بالنظر على كون اهلل تعاىل واجب الوجود يكون القدم عبارة عن سلب العدم السابق :  القدم
هو األول :" عدم ابتداء وجوده مبعىن أن وجوده سبحانه مل يسبق بعدم، قال تعاىل للوجود أي 

 .1"واآلخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم
كما أن صفة القدم تنفي عن الكرمي العدم قبل الوجود فإن البقاء ينفي عنه العدم بعد : البقاء

كل من عليها فان ويبقى وجه ربك :" الوجود أي أن وجوده سبحانه ال يلحقه العدم قال تعاىل 
( ص)وقال النيب  3.."كل شيء هالك إال وجهه:" ، وقال عز من قائل 2"ذو اجلالل واإلكرام

 ".اللهم أنت اآلخر فليس بعدك شيء:"
ومعناه أن اهلل سبحانه وتعاىل قائم بنفسه مستغن " الغىن املطلق" ويسمى أيضاا :  القيام بالنفس

يا أيها الناس اذكروا نعمة :" ىل شيء من خلقه وكل خلقه حمتاج إليه قال تعاىلعن غريه ال حيتاج إ
وقال  4"اهلل عليكم هم من خالق غري اهلل يرزقكم من السماء واالرض ال إله إال هو فأَّن توفكون

 5"يا أيها الناس أنتم الفقراء إىل اهلل واهلل هو الغين احلميد:" تعاىل 
ويعين ذلك أن اهلل تعاىل ال يشبه شيئا من خلقه ألن هذه احلوادث خملوقة  :املخالفة للحوادث

بعد العدم أي أهنا يف دائرة املمكنات العقلية قابلة للوجود وللعدم بينما اهلل تعاىل هو واجب 
وألن هذه احلوادث أجرام وأعراض واهلل الكرمي ليس . الوجود أي أن وجوده ال يقبل العدم مطلقاا 

 ".كل ما خطر ببالك فاهلل تعاىل خالف ذلك:" عرضاا ولذلك قالوا جرماا وال 
تفرد باخللق . وهذه الصفة تقتضي أن اهلل تعاىل واحد ال شريك له وفرد ال نِـّد له : الوحدانية

لو كان :" ال ِمـثل له يساويه وال ضد له فينازعه قال تعاىل . واإلبداع وتفرد  باإلجياد واإلمداد 
ما اتّـخذ اهلل :" وقال تعاىل  6"اهلل لفسدتا فسبحان اهلل رب العرش عّمـا يصفون فيهما آهلة إال

                                                 
1

 .3الحديد   
2

 .15-14الرحمن   
3

 .88القصص   
4

 .3فاطر   
5

 .05فاطر   
6

 .11األنبياء   
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من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله مبا خلق ولعال بعضهم على بعض سبحان اهلل 
 .1. "عّمـا يصفون

 :صفات املعاين وعددها سبعة وهي 
هذه الصفات تدل على معىن :الكالم –البصر  –السمع  –القدرة  –اإلرادة  –العلم  –احلياة 

 .زائد يقوم بالذات 
إن حياة اهلل الكرمي ليست كحياة أحد من خلقه فحياته جل وعال قدمية باقية ما سبقها : الحياة

اهلل ال إله إال هو احلي القيوم ال تأخذه ِسـنة وال :" ولن يلحقها عدم وال تغيري مطلقاا قال تعاىل 
هو احلي ال إله إال هو فادعوه خملصني له الدين احلمد هلل رب  :"وقال تعاىل  2..."نوم

 .3"العاملني
إن علم اهلل تعاىل ليس كعلم أحد من خلقه ألن علمه أحاط بكل شيء فقد علم األشياء : العلم

قبل وجودها ، يستوي عنده سبحانه السر والعلن والقدمي واحلديث واملاضي واحلاضر واملستقبل 
ده مفاتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما يف الرب والبحر وما تسقط من ورقة وعن:" قال تعاىل 

بل إن علم . 4"إال يعلمها وال حبة يف ظلمات االرض و ال رطب وال يابس إال يف كتاب مبني
ط أال يعلم :اهلل تعاىل أحاط باملكن والواجب وباملستحيل فال خيفى عليه من أمور خلقه شيء 

 .5"ف اخلبريمن خلق وهو اللطي
ويعين ذلك أن اهلل تعاىل مريد ومن مقتضيات إرادته سبحانه أن ال يقع شيء يف ملكه : اإلرادة

 .6"وهو الغفور الودود  ذو العرش اجمليد فّعـال ملا يريد:" إال بإرادته قال تعاىل 
 إرادة كونية وإرادة شرعية: وجتدر اإلشارة أن اإلرادة نوعان 

هذا تدبري ". إمنا أمره إذا أراد  شيئا أن يقول له كن فيكون:"  قوله تعاىلاإلرادة الكونية كما يف
 .إهلي ململكته مبحض إرادته ال دخل فيه ألحد وال حساب عليه

فقد  شرع اهلل ". يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر:" اإلرادة الشرعية كما يف قوله تعاىل
كما أباح اهلل تعاىل للمسافر واملريض ...لعدل واليسر واخلريتعاىل الشرائع وجعلها  وعاء للرْحة  وا

                                                 
1

 .91المؤمنون   
2

 .155البقرة   
3

 .65غافر   
4

 .61األنعام   
5

 .05الملك   
6

 .06-04البروج   



                                                                  مكتبة العمران     

 لخضر بوعلي.د

 

41 

 

اإلفطار يف رمضان والتيمم بدالا عن  الوضوء إرادة شرعية واإلنسان خمتار بني االلتزام وعدمه 
 .وحماسب على ذلك 

ومعناه أن اله تعاىل متصف بالقدرة املطلقة ، ال يعجزه شيء يف األرض وال يف السماء :  القدرة
 .1"وما كان اهلل ليعجزه من شيء يف السماوات وال يف األرض غنه كان عليماا قديراا :" اىل قال تع

وال حد ملظاهر قدرته سبحانه ومنها أنه إذا أراد أن يذهب بالناس مجيعاا وخيلق آخرين لفعل قال 
 .2"إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان اهلل على ذلك قديراا :" تعاىل
بني صفات العلم واإلرادة والقدرة عالقة ذلك بأن علم اهلل يتعلق بكل شيء حىت  :1مالحظة 

باملستحيل وإرادة اهلل تعاىل ختصص من علم اهلل تعاىل ما تعلقت به مشيئته والقدرة تنجز ما خصصته 
 .فاإلرادة ال تتعلق غال باملمكنات. اإلرادة من علم اهلل 

اء سرا أو جهراا ، فال ختتلط عليه األصوات وال تلتبس ويعين أن اهلل يسمع كل شيء سو  : السمع
وأسروا قولكم :" وقال تعاىل   3"وإن جتهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفي:" عليه اللغات قال تعاىل 

 .5"ليس كمثله شيء وهو السميع البصري:" وقال تعاىل 4..."أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور
 .5"البصري
البصر  ال خيفى على بصره شيء يف السماوات وال يف األرض وال فيما واهلل تعاىل متصف ب : البصر

 . 6"أمل يعلم بأن اهلل يرى:" بينهما وال يف باطن األرض وال يف ظاهرها قال تعاىل 
ورسالا قد قصصناهم عليك من قبل ورسالا مل نقصصهم :" ويعين أن اهلل متكلم قال تعاىل  :الكالم

وإن أحد من املشركني استجارك فَأِجـره حىت يسمع  :" وقال تعاىل 7"عليك وكلم اهلل موسى تكليماا 
 .8"كالم اهلل مث أبلغه مأمنه

إن صفات املعاين هي كل صفة هلا وجود يف نفسها قائمة بذاته سبحانه وتعاىل وهي تستلزم حكما 
امت هبا مالزما هلا يعرب عنه باسم مشتق من اللفظ الدال على تلك الصفة ويطلق على الذات اليت ق

. 
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فواجب الوجود سبحانه ملا كان متصفاا بصفات املعاين من حياة وعلم وإرادة وقدرة ومسع وبصر وكالم 
وجب أن يشتق له من كل صفة من هذه الصفات اسم يطلق على الذات الكرمية للداللة على قيام 

 .ميع، البصري، املتكلمتلك الصفة بالذات املقدسة  فهو سبحانه احلي ، العليم، املريد، القدير ، الس
 : 2 مالحظة

فإن كل صفة ,ال منافاة بني تركيز علماء العقيدة على هذه الصفات وبني أمساء اهلل احلسىن يف كثرهتا 
 :قد تندرج حتتها أمساء كثرية 

  -الشهيد  –احملصي  –اخلبري  –العاّلم  –العليم  –العامل :صفة العلم تندرج حتتها أمساء: مثال
 ... حلكيما –احلسيب 

النافع ,املغين ,املقتدر ,القادر ,الباعث ,املميت ,احملي ,الرازق ,اخلالق :تندرج حتتها أمساء:صفة القدرة
 ... الباسط,القابض ,الضار ,

فهو اسم غري مشتق وليس بصفة " اهلل "فاألمساء والصفات تلتقيان وال تتعارضان إال لفظ اجلاللة 
الرْحان من أمساء :وبه تعرف مجيع األمساء والصفات فتقول مثال فهو يدل على الذات داللة مطلقة 

 .اهلل وليس العكس
وكما جيب على املؤمن أن يؤمن بأمساء اهلل احلسىن كلها وأن يفرد اهلل تعاىل مبا مسى به نفسه يف كتابه 

ما  أو على لسان نبيه عليه الصالة والسالم كذلك عليه أن يؤمن بصفات اهلل العلى وذلك بإثبات
أثبت اهلل لنفسه ونفي ما نفى عن نفسه سبحانه من غري حتريف وال تعطيل ومن غري تشبيه وال متثيل 

 .، وهذا من مقتضيات التوحيد يف األمساء والصفات
 :داللة القرآن الكرمي على صفات اهلل عز وجل

ن خالهلا ، وهذه إن اهلل تعاىل وصف نفسه  يف كتابه بصفات الكمال السالفة الذكر ليعرفه عباده م
 .الصفات هي اليت متيز اخلالق  عن املخلوق 

 :والقرآن الكرمي يدل على هذه الصفات ويثبتها بطرق خمتلفة منها 
 وهلل العزة ولرسوله:" مثل التصريح بصفة العزة  قي قوله تعاىل  :التصريح بالصفة 

وصفة  2"قدير إن اهلل على كل شيء:" وصفة القدرة يف قوله تعاىل  1..."وللمومنني
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اللهّم بعلمك ( :" ص)وقول النيب .  1.."وربك الغين ذو الرْحة:" الغىن يف قوله تعاىل 
" الغيب وقدرتك على اخللق أحيين ما دامت احلياة خرياا يل وتوفين إذا كانت الوفاة خرياايل

 ..."اللهم إين أستخريك بعلمك واستقدرك بقدرتك ( :" ص)وقوله 
 من املقرر عند علماء العقيدة أن االسم الذي يشتق من اللفظ  : تضمن االسم للصفة

: الدال على الصفة يطلق على الذات املقدسة للداللة على قيام تلك الصفة بالذات مثل 
وقوله . إن اهلل بكل شيء عليم للداللة على علم اهلل تعاىل:" صفة العليم يف قوله تعاىل 

 ...ى صفيت السمع والبصرللداللة عل " وهو السميع البصري:" تعاىل
 للداللة على " وكلم اهلل موسى تكليماا :" مثاله قوله تعاىل  :التصريح بالفعل الدال عليها

. للداللة على إثبات اإلرادة هلل تعاىل" إن اهلل حيكم ما يريد:" صفة الكالم وقوله تعاىل 
 .2..."بفإنك تقدر وال أقدر وتعلم وال أعلم وأنت عالم الغيو ( :" ...ص)وقوله 
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 النبوات
واحدة من املسائل اليت اشتد  -نبوة سيدنا حممد صلى اهلل عليه وسلم –يعترب موضوع النبوة : متهيد 

اعرتاض املشركني عليها، وجندها حتتل يف كتاب اهلل تعاىل مساحات واسعة، ويرجع ذلك إىل كثرة 
هم اليت وجهوها إىل رسول اهلل  صلى اهلل عليه الشبهات اليت بثها املشركون حول هذه القضية وكثرة الت

وسلم، وما كان القرآن ليذرهم يتمادون يف افرتاءاهتم دون رد لِــما ميكن أن حيدثه ذلك يف قلوب 
 ..املؤمنني وغريهم

 :التعريف

ه النبوة وظيفة إهلية وسفارة ربانية جيعلها اهلل تعاىل ملن ينتجبه وخيتاره من عباده الصاحلني وأوليائ
 . انسانيتهم الكاملني يف

وهو وسيلة هداية اهلل تعاىل للناس وله شرف الوساطة بني اخللق وخالقهم  الرسول هو حامل الرسالة
  .ومرسل برسالة خاصة إليهم وخيتاره اهلل تعاىل ممن أرسل إليهم ومن أهل لغتهم

  :الفرق بينهما

الذي نرّجحه، أن الّرسول هو املبعوث إىل مذهب مجهور أهل العلم، و على الفرق بني الرسول والنيب 
اندرست معاملها مع  ن النيّب هو مذَكٌِّر لقومه برسالٍة سابقةٍ أجديدة وشرٍع جديد، يف حني قوٍم برسالة 
 . ، فيكون كّل رسوٍل نبّياا، وليس كلُّ نيبٍّ رسوالطول الزمن

 :الرسالة اصطفاء إلهي خالص
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َوِإَذا :" م صفوة من عباده اختارهم وانتجبهم على علم قال تعاىلالرسل واألنبياء عليهم الصالة والسال
األنعام ...الََتُه َجاَءتْـُهْم آيٌَة قَاُلوا َلْن نـُْؤِمَن َحىتَّ نـُْؤَتى ِمْثَل َما أُوِتَ ُرُسُل اللَِّه اللَُّه أَْعَلُم َحْيُث جَيَْعُل رِسَ 

قَاَلْت هَلُْم ُرُسُلُهْم ِإْن حَنُْن ِإال :" يشاء قال تعاىل وهي ِمـــنّــة من اهلل خالصة مين هبا على من . 121
ومل يكونوا ينتظروهنا وال . 11إبراهيم ..." َبَشٌر ِمثْـُلُكْم َوَلِكنَّ اللََّه مَيُنُّ َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه 

لَْيَك اْلِكَتاُب ِإال َرْْحَةا ِمْن َربَِّك َوَما ُكْنَت تـَْرُجو َأْن يـُْلَقى إِ :" يرتشحون هلا قال تعاىل عن سيدنا حممد 
بل إن موسى عليه السالم أشفق منها وسال اهلل تعاىل أن يشد أزره ويعضده . 86القصص ..." 

َوَأِخي َهاُروُن ُهَو أَْفَصُح ِمينِّ  :"بأخيه هارون عليه السالم قال تعاىل حكاية عن موسى عليه السالم 
بُوِن  ِلَساناا َفَأْرِسْلُه َمِعيَ  ُقيِن ِإينِّ َأَخاُف َأْن ُيَكذِّ  .11القصص " رِْدءاا ُيَصدِّ

 :قال اإلمام اللقاين يف جوهرة التوحيد جامعا هلذه املعاين

 ومل تكن نبوة مكتسبة         ولو رقى يف اخلري أعلى عقبة

 بل ذاك فضل اهلل يوتيه ملن      يشاء جّل اهلل واهب املنن

 :والشرع والفلسفة حكم إرسال الرسل العقل -

 :حكم إرسال الرسل الكرام يرتاوح بني الوجوب واجلواز واالستحالة وتفصيل ذلك فيما يلي

 قالت املعتزلة بالوجوب وكذلك قالت الفالسفة على خالف بينهما يف األدلة  -

 قال الربامهية والسمنية باالستحالة  -

 قال أهل السنة واجلماعة باجلواز  -

بناء على أصلهم املعروف القاضي  يأِت ن إرسال الرسل واجب على اهلل تعاىل ة يف أوحجة املعتزل*  
قالوا ألن صالح أحوال العباد يف املعاش و يف  ،بأنه جيب على اهلل تعاىل الصالح واألصلح لعباده

 .فصار واجبا على اهلل تعاىل إرساهلم لتحقيق هذا املقصداملعاد ال يتم إال بإرسال الرسل 
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الفالسفة الذين اتفقوا مع املعتزلة يف وجوب إرسال الرسل عليهم الصالة والسالم فقد اختلفوا  أما*  
يلزم الذي هو دليل على وجود اهلل حيتاج إىل من يصلحه فالعامل حلجة حيث قالوا إن هذا معهم يف ا
 .إرسال الرسل بمنه وجو 

 :الرد على المعتزلة والفالسفة

َوُهَو اْلَغُفوُر اْلَوُدوُد :" قال تعاىل ..  يفعل باالختيار ال بطريق اإلجبار ويرد على هؤالء أن اهلل تعاىل
وقال  .11األنبياء  ”ال ُيْسَأُل َعمَّا يـَْفَعُل َوُهْم ُيْسأَُلوَن :"  وقال تعاىل " ُذو اْلَعْرِش اْلَمِجيُد فـَعَّاٌل ِلَما يُرِيُد 

 .68القصص " وربك خيلق ما يشاء وخيتار :" تعاىل 

...  عناية اهلل تعاىل فينا ال لشيء منا ، وأين كنا حني واجهتنا عنايته وقابلتنا رعايته؟ وْليعلْم هؤالء أن 
 .بل مل يكن هناك إال حمض اإلفضال وعظيم النوال ،مل يكن يف أزله إخالص أعمال وال وجود أحوال

  1...فجل حكم األزل أن ينضاف إىل العلل 

وحجتهم أن إرساهلم  عليهم الصالة والسالم نية باستحالة إرسال الرسلوقالت الربامهية والسم*  
ومناط ترك  ،، وقالوا ألن مناط فعل الشيء هو حتسني العقل إياهبالعقلعبث ألنه ُيستغىن عنهم 

  .حمال فيكون إرسال الرسل حماالاهلل والعبث على ..  الشيء هو تقبيح العقل إياه

 :الرد على البراهمية والسمنية

وال خيفى على ذي لّب أن كالمهم واضح البطالن مقدماهتم واهية البنيان، ألن الواقع يكذب ما 
 .قالوا، فقد أرسل اهلل تعاىل رسله ترتى

، ولو أننا سلمنا بعدم التسليم بأن إرسال الرسل عبث ألنه لو كان األمر كما ذكروا مقوهل علىويرد 
ما دام العقل قادرا على حتسني األفعال عبث السالم الرسل عليهم  أن إرسالأي  –هلم مبا قالوا 
 .عضد العقل وتقويه وتسنده وتؤيدهتعبثا ألهنا البعثة لن تكون ف ، -عنهم به ُيستغىن وتقبيحها ف

  .ولكن األمر ليس كما ذكروا فالعقل ال يستطيع االستقالل باحلكم على كثري من األشياء وهو الواقع

                                                 
.لإلمام اللقاني بشرح إبراهيم الباجوري جوهرة التوحيد 

1
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الكرام هل السنة واجلماعة أن إرسال مجيع الرسل ن مقررات مذهب أمن هذا كله أن م والخالصة *
تفضال وتعاىل وقد وقع منه سبحانه لي على اهلل تعاىل، عليهم الصالة والسالم من أنواع اجلائز العق

 .وتكرما ورْحة بعباده ملا فيه من احلكم واملصاحل
 ... حانه وعلمه وقدرته وحكمته منها تأييد العقل فيما استقل مبعرفته كوجود اهلل سب   -    

ومنها استفادة احُلكم من األنبياء فيما ال يستقل العقل به، كمبحث الكالم ورؤيته سبحانه  -
 ..واملعاد اجلسماين

 ... ومنها بيان أفعال حتسن تارة وتقبح تارة أخرى وال يستطيع العقل االهتداء إىل مواطنها   -
ُرُسال ُمَبشِّرِيَن  :"الثقلني بإرسال الرسل قال تعاىلومنها أن تقوم احلجة على املكلفني من  -

. 162النساء َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسِل وََكاَن اللَُّه َعزِيزاا َحِكيماا 
ِبنَي َحىتَّ  َوَما ُكنَّا:" وقال تعاىل: تعاىل خلقهفالرسل عليهم الصالة والسالم هم حجة اهلل  ُمَعذِّ

َوَلْو أَنَّا أَْهَلْكَناُهْم ِبَعَذاٍب ِمْن قـَْبِلِه َلَقاُلوا َربَـَّنا َلْوال :" وقال تعاىل ، 12اإلسراء نـَبـَْعَث َرُسوال 
َنا َرُسوال فـََنتَِّبَع آيَاِتَك ِمْن قـَْبِل َأْن َنِذلَّ َوََنَْزى   .111طه " أَْرَسْلَت إِلَيـْ

رير الذي دافع عنه املتكلمون وردوا كل قول خيالفه تنزيها وتعظيما هلل تعاىل، قد هذا التق:  مالحظة
 :يوهم أنه ما دام من اجلائز العقلي فال جيب اإلميان به لذلك استدرك الناظم سريعا فقال 

 .لكن بذا إمياننا قد وجبا     فدع هوى قوم هبم قد لعبا

 "فأعرض عن اجلاهلني" وأن إمياننا به واجب  أي إذا عرفت  أن إرسال الرسل من قبيل اجلائز

   :بشرية الرسل -
نصوصا مستفيضة تذكر هذا األمر وتؤكد عليه وحتت هذه املسألة جند يف كتاب اهلل تعاىل 

 :فروع كثرية منها
َا  :"تعاىلقال الرسل الكرام بشر اجتباهم اهلل تعاىل على علم لتبليغ رسالته وهداية خلقه  ُقْل ِإمنَّ

َا ِإهَلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد َفَمْن َكاَن يـَْرُجو لَِقاَء رَبِِّه فـَْليَـْعَمْل َعَمال أَنَا  َصاحلِاا َبَشٌر ِمثْـُلُكْم يُوَحى ِإيَلَّ أمنَّ
ا   .111الكهف " َوال ُيْشرِْك ِبِعَباَدِة َربِِّه َأَحدا
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 حياة الرسل عليهم ويف هذا إشارة إىل ضرورة التمييز بني اجلانب البشري واجلانب الرسايل يف
الصالة والسالم وعليه فإن االقتداء برسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إمنا يطلب من املكلفني  

فيما يبلغه عن اهلل عز وجل، أما ما يتعلق بتصرفاته اليت تصدر عنه كبشر فليس يلزم منهم 
 :عليه من ذلك  وقد أدرك الصحابة الكرام ذلك ونقلت عنهم مواقف كثرية تدل. التقيد هبا 

يف غزوة بدر أنزل رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اجليش منزال ووضع ملواجهة املشركني  -
يا رسول اهلل أرأيتك هذا املنزل ؟ أهو :" فقال له الصحايب اجلليل حباب بن املنذر .. خطة

من السؤال ؟ وواضح " منزل أنزلكه اهلل ال نتقدم عنه وال نتأخر أم هو الراي واحلرب واملكيدة
أن الرجل وقد كان خبريا عسكريا وضع خيطا فاصال بني اجلانب الرسايل الذي يلزم التقيد به 

وكان جواب النيب . واجلانب البشري الذي ميكن أن يراجع فيه رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
بلها فأشار مبنزل آحر وخطة أخرى ق" بل هو الرأي واحلرب واملكيدة:" صلى اهلل عليه وسلم 

 .رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم وأمثرت نصرا مبينا
قام رجل ورسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على املنرب فقال ما تقول يف الضب؟ فقال عليه  -

 1..."إين آكٌل ما مل حترمه:" فقال الرجل " ال آكله وال أحرمه:" الصالة والسالم 
 ملاذا بشر ؟ :  -
إن الرسل هم حجة اهلل تعاىل على : يهم من جنسهما لمن أرسل إلنموذج ليكونوا – 1 -

ُرُسال ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن لَِئالَّ َيُكوَن لِلنَّاِس َعَلى اللَِّه ُحجٌَّة بـَْعَد الرُُّسِل وََكاَن :" خلقه قال تعاىل 
ر  فلو أن اهلل تعاىل أرسل إىل عباده رسال من جنس آخ. 162النساء اللَُّه َعزِيزاا َحِكيماا 

كاملالئكة أو غريهم فعبدوه كما أمر، مل تقم احلجة على البشر ألهنم يتعللون بأهنم ليسوا  
كاملالئكة وال يطيقون ما تطيقه املالئكة ، ولذلك كانت الرسل من جنس املرسل إليهم قال 

 .128التوبة " َلَقْد َجاءَُكْم َرُسوٌل ِمْن أَنـُْفِسُكمْ :" موالنا جل وعال 
ال إكراه يف :" ودفع اإلكراه عن الناس لقوله تعاىل:  الحرية في االعتقاد ىالحفاظ عل  – 2 -

 " الدين قد تبني الرشد من الغي
وقد كان املشركون والكفار الرافضون لدعوة اهلل تعاىل ودينه ولـِما جاءهم به األنبياء عليهم 

م يف مثل قوله الصالة والسالم يعرتضون على بعثة بشر،  وقد سجل القرآن الكرمي اعرتاضه
                                                 

.قال الحافظ ابن حجر هذا السائل هو خزيمة ابن جزء الحديث رواه ابن ماجة 
1
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وطالبوا بأن  2..." إن أنتم إال بشر مثلنا:" ؟ وقوله تعاىل1" أبعث اهلل بشرا رسوال:" تعاىل
َوقَاُلوا َماِل َهَذا الرَُّسوِل يَْأُكُل الطََّعاَم َومَيِْشي يف اأَلْسَواِق :" يكون الرسول ملكا قال تعاىل 
َوقَاُلوا َلْوال أُْنزَِل َعَلْيِه َمَلٌك :" وقال تعاىل . 4الفرقان " ُه َنِذيراا َلْوال أُْنزَِل إِلَْيِه َمَلٌك فـََيُكوَن َمعَ 

ا َلُقِضَي اأَلْمُر مُثَّ ال يـُْنظَُروَن   .8األنعام " َوَلْو أَنـْزَْلَنا َمَلكا
ولو أنزلنا  :"وقالوا لوال أنزل عليه ملك  طلبوا ملكا يرونه يشهد له بالرسالة فقال اهلل عز وجل 

ألهلكوا بعذاب االستئصال كسنة من قبلهم ممن طلبوا اآليات فلم يؤمنوا  "لقضي األمر  ملكا
  3.ال ميهلون لتوبة وال لغري ذلك "مث ال ينظرون  "

 [4: األنعام ( ]َوَلْو َجَعْلَناُه َمَلكاا جلَََعْلَناُه َرُجال َولََلَبْسَنا َعَلْيِهْم َما يـَْلِبُسونَ 
كما  لو جعلنا الرسول الذي ينزل عليهم ليشهدوا له بالرسالة ملكا أي و  "ولو جعلناه ملكا "

ألهنم ال يستطيعون أن يروا امللك يف صورته ألن أعني اخللق حتار  "جلعلناه رجال  "يطلبون 
عن رؤية املالئكة ولذلك كان جربيل عليه السالم يأِت رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم يف 

وخللطنا عليهم ما خيلطون على أنفسهم حىت  "ليهم ما يلبسون وللبسنا ع"صورة دحية الكليب 
 .يشكوا فال يدروا أملك هو أم آدمي أي فإمنا طلبوا حال لبس ال حال بيان

 : اللسان  - 1 -
الرسول يبعث يف قومه وخياطبهم بلغتهم اليت يفهموهنا حىت يتم البيان على النحو األمثل قال 

َ هَلُْم فـَُيِضلُّ اللَُّه َمْن َيَشاُء َوَما أَْرَسلْ :" موالنا جل شأنه  َنا ِمْن َرُسوٍل ِإال بِِلَساِن قـَْوِمِه لِيُبَـنيِّ
 .1إبراهيم " َويـَْهِدي َمْن َيَشاُء َوُهَو اْلَعزِيُز احلَِْكيمُ 

 :اآليات – 1 -
الدالة على صدق الرسول واليت يؤيدهم اهلل تعاىل هبا ، وتكون خارقة اآليات هي العالمات 

الناس وكأن اهلل تبارك وتعاىل بإجراء هذه اآليات على أيدي الرسل الكرام يقول  لعادات
 ".صدقوا عبادي فيما يبلغوا عين:" للناس 

                                                 
ُسواًل  َوَما َمنََع النَّاَس أَن يُْؤِمنُوا إِْذ َجاَءهُُم اْلهَُدٰى إاِلَّ أَن قَالُوا :"قال تعالى   ُ بََشًرا رَّ   1(. 94اإلسراءأَبََعَث َّللاَّ

ُن ِمن َشْيٍء إِْن أَنتُْم إاِلَّ تَْكِذبُوَن   ْحَمٰ ْثلُنَا َوَما أَنَزَل الرَّ   2 (05)إبراهيم قَالُوا َما أَنتُْم إاِلَّ بََشٌر مِّ

(.الحسن، علي بن محمد بن علي يأبتفسير الكتاب العزيز للواحدي )  
3
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والرسل الكرام ال دخل هلم يف هذه اآليات وال يستطيعون اإلتيان هبا ، وال يرغبون يف 
ستبطن تعبريا عن االستجابة ألقوامهم يف هذه الطلب، ألن طلب اآلية حتدي للرسول  وي

التكذيب والتشكيك، واالستجابة لطلبهم يقتضي جريان سنة اهلل تعاىل يف إنزال العذاب 
َنا مَثُوَد النَّاَقَة :" باملكذبني قال تعاىل َوَما َمنَـَعَنا َأْن نـُْرِسَل بِاآليَاِت ِإال َأْن َكذََّب هِبَا اأَلوَُّلوَن َوآتـَيـْ
وهذا السلوك من الرسل الكرام . 24اإلسراء " ا نـُْرِسُل بِاآليَاِت ِإال خَتْوِيفااُمْبِصَرةا َفظََلُموا هِبَا َومَ 

هو الذي ينسجم مع طبيعتهم يف اخلوف على أقوامهم من أن يعمهم اهلل بالعذاب وهو ما 
ْم آيٌَة لَيـُْؤِمُننَّ َوأَْقَسُموا بِاللَِّه َجْهَد أمَْيَاهِنِْم لَِئْن َجاَءتْـهُ :" نص عليه القرآن الكرمي يف قوله تعاىل

َا اآليَاُت ِعْنَد اللَِّه َوَما ُيْشِعرُُكْم أَنَـَّها ِإَذا َجاَءْت ال يـُْؤِمُنوَن   .114األنعام " هِبَا ُقْل ِإمنَّ
َا :" ...يكتفي بالقول" وَلْوال أُْنزَِل َعَلْيِه آيَاٌت ِمْن َربِّهِ :" وكان كل رسول إذا قال قومه  ِإمنَّ

َا أَنَا نَِذيٌر ُمِبنٌي  اآليَاُت ِعْندَ   .21العنكبوت " اللَِّه َوِإمنَّ
 :وألن طلباهتم ال تنتهي عند حد وقد حكى القرآن الكرمي مناذج من طلباهتم

البقرة  (َوِإْذ قـُْلُتْم يَا ُموَسى َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ نـََرى اللََّه َجْهرَةا َفَأَخَذْتُكُم الصَّاِعَقُة َوأَنـُْتْم تـَْنظُُرونَ  -
22. 

وقد  حذر القرآن املشركني من أن يطلبوا من رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم ما طلبت بنو إسرائيل 
أَْم تُرِيُدوَن َأْن َتْسأَُلوا َرُسوَلُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسى ِمْن قـَْبُل َوَمْن يـََتَبدَِّل اْلُكْفَر :" من موسى قال تعاىل
 .118البقرة " اَء السَِّبيلِ بِاإِلميَاِن فـََقْد َضلَّ َسوَ 

َوقَاُلوا َلْن نـُْؤِمَن َلَك َحىتَّ تـَْفُجَر لََنا ِمَن اأَلْرِض يـَْنُبوعاا أَْو َتُكوَن َلَك َجنٌَّة ِمْن :" قال تعاىل 
َنا ِكَسفاا َأْو تَْأِتَ َنَِيٍل َوِعَنٍب فـَتـَُفجَِّر األَنـَْهاَر ِخالهَلَا تـَْفِجرياا َأْو ُتْسِقَط السََّماَء َكَما َزَعْمَت َعَليْـ 

َك بِاللَِّه َواْلَمالِئَكِة قَِبيال أَْو َيُكوَن َلَك بـَْيٌت ِمْن ُزْخُرٍف أَْو تـَْرَقى يف السََّماِء َوَلْن نـُْؤِمَن لِرُِقيِّ 
َنا ِكَتاباا نـَْقَرُؤُه ُقْل ُسْبَحاَن َريبِّ َهْل ُكْنُت ِإال َبَشراا َرُسوال  41-41اإلسراء "  َحىتَّ تـُنَـزَِّل َعَليـْ

ادُْع لنا : قالْت قُريٌش للنيبِّ صلَّى اهللُ عليه وسلَّمَ : "بُد اهلِل بُن عباٍس رِضَي اهللُ عنهماوعن ع
، واملعىن أْن حُيَوَِّل جَبَل الصَّفا وِحجارتَه إىل َذَهٍب خالٍص؛ ُمعِجزةا، "ربَّك جَيَْعْل لَنا الصَّفا َذَهباا

مبا " فدعا ربَّه"وآمنَّا بك وبرِسالَِتك، " فإْن أصَبَح َذَهباا اتَـَّبعناك"وَّتِه، وعالمةا وُحجَّةا على نـُبُـ 
ويقوُل "، "ربَّك يُقرُِئك السالمَ  إنَّ : فأتاُه ِجرْبيُل عليه السالُم، فقال"طَلُبوه؛ لعلَّهم يُؤِمنون، 

بُته : لك ا ِمن إْن ِشْئَت أْصَبَح هلم الصََّفا َذَهباا؛ فَمن كَفَر منهم َعذَّ بُه أحدا عذاباا ال أُعذِّ
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بْل باُب : "فقال النيبُّ صلَّى اهللُ عليه وسلَّمَ  ؛ وإْن ِشئَت فَتْحُت هلم باَب التوبِة والرَّْحةِ "العاملنيَ 
، وهذا ِمن ُحْسِن ُخُلِق النيبِّ صلَّى اهللُ عليه وسلََّم، وحَمبَِّته هِلدايِة الناِس، وصرْبِه "التوبِة والرَّْحةِ 

 .  وال ُيشرُِك به شيئاام؛ لعلَّ اهلَل أن يـَْهِديَهم، أو خُيْرَِج ِمن أْصالهِبم َمن يَعُبُد اهللَ عليه

 :اإليمان بجميع الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم

عقيدة التوحيد اليت نؤمن هبا يتفرع عنها وحدة الرساالت اإلهلية ، واإلميان باألنبياء والرسل الركام 
ة والسالم يقتضي بالضرورة اإلميان هبم مجيعا دون تفريق بني أحد منهم ويف هذا املعىن عليهم الصال

 :تظافرت النصوص القرآنية منها 

آَمَن الرَُّسوُل مبَا أُْنزَِل إِلَْيِه ِمْن َربِِّه َواْلُمْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاللَِّه َوَمالِئَكِتِه وَُكتُِبِه :" قال اهلل تعاىل  -
ْعَنا َوَأطَْعَنا ُغْفرَاَنَك َربَـَّنا َوإِلَْيَك اْلَمِصرُي البقرةَوُرُسلِ   ِه ال نـَُفرُِّق بـَنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه َوقَاُلوا مسَِ

282.  
وُلوَن نـُْؤِمُن ِإنَّ الَِّذيَن َيْكُفُروَن بِاللَِّه َوُرُسِلِه َويُرِيُدوَن َأْن يـَُفرُِّقوا بـَنْيَ اللَِّه َوُرُسِلِه َويـَقُ :" قال تعاىل  -

أُولَِئَك ُهُم اْلَكاِفُروَن َحقًّا َوأَْعَتْدنَا بِبَـْعٍض َوَنْكُفُر بِبَـْعٍض َويُرِيُدوَن َأْن يـَتَِّخُذوا بـَنْيَ َذِلَك َسِبيال 
ُهْم أُولَِئَك َسْوَف يـُْؤتِيِهْم لِْلَكاِفرِيَن َعَذاباا ُمِهيناا َوالَِّذيَن آَمُنوا بِاللَِّه َوُرُسِلِه وملَْ يـَُفرُِّقوا بـَنْيَ َأَحٍد مِ  نـْ

ا    .122-121النساء ُأُجوَرُهْم وََكاَن اللَُّه َغُفوراا َرِحيما
َنا َوَما أُْنزَِل َعَلى ِإبـْرَاِهيَم َوِإمْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق َويـَْعُقوَب :" وقال تعاىل  - ُقْل آَمنَّا بِاللَِّه َوَما أُْنزَِل َعَليـْ

ُهْم َوحَنُْن َلُه َواأَلْسَباِط َوَما أُ  ْم ال نـَُفرُِّق بـَنْيَ َأَحٍد ِمنـْ وِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوالنَِّبيُّوَن ِمْن َرهبِِّ
آل  ".ومن يبتغي غري اإلسالم دينا فلن يقبل منه وهو يف االخرة من اخلاسرين ُمْسِلُموَن 

  .81عمران 
 : عدد األنبياء والرسل -
ن الكرمي قص علينا بعضهم دون بعض قال والقرآال اهلل تعاىل عددهم كثري ال يعلمهم إ -

وفيما قص كفاية ألن الدين ذكروا يف "منهم من قصصنا عليك ومنهم من مل نقصص"تعاىل
فوجب علينا اإلميان هبم مجيعا على وجه .القرءان الكرمي بأمسائهم مخسة وعشرون نبيا ورسوال 

هود  –نوح  -إدريس –ادم :ل هم اإلمجال ومبن ذكروا يف كتاب اهلل تعاىل على وجه التفصي
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أيوب  –شعيب  –لوط  –يوسف  –يعقوب  –إسحاق  –إمساعيل  –إبراهيم  –صاحل  –
زكرياء  –سليمان  –داوود  –اليسع  –إلياس  –هارون  –موسى  –يونس  –دو الكفل  –
 .عيسى وحممد عليهم الصالة والسالم –حيي  –

ر قلب ولكن إذا عرض عليه اسم أن يعرف وليس الواجب أن حيفظ املؤمن أمساءهم على ظه -
 .أن كان نبيا أو ال 

واإلميان هبم مجيعا مؤسس على حقيقة أهنم  جاءوا مجيعا بعقيدة التوحيد وبالدعوة إىل عبادة اهلل 
ومن النصوص القرآنية . تعاىل وعدم اإلشراك به والتفريق بينهم تناقض صارخ يرفضه العقل السليم

 : الدالة على هذا املعىن

ا ِإىَل قـَْوِمِه فـََقاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغيـْرُُه ِإينِّ :" قال اهلل تعاىل  - َلَقْد أَْرَسْلَنا نُوحا
  َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب يـَْوٍم َعِظيٍم األعراف

رُُه أََفال تـَتـَُّقوَن َوِإىَل َعاٍد َأَخاُهْم ُهوداا قَاَل يَا قـَْوِم اْعبُ :" وقال تعاىل  - ُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغيـْ
  هود

َوِإىَل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيباا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغيـْرُُه َقْد :" قال تعاىل  -
  هود...  َجاَءْتُكْم بـَيـَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم 

رُُه َقْد وَ    -:" وقال تعاىل - ِإىَل مَثُوَد َأَخاُهْم َصاحلِاا قَاَل يَا قـَْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغيـْ
  ...َجاَءْتُكْم بـَيـَِّنٌة ِمْن َربُِّكْم 

ُهْم َأِن  :"وقال تعاىل  - اْعُبُدوا اللََّه َما مُثَّ أَْنَشْأنَا ِمْن بـَْعِدِهْم قـَْرناا آَخرِيَن َفَأْرَسْلَنا ِفيِهْم َرُسوال ِمنـْ
رُُه أََفال تـَتـَُّقونَ    َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغيـْ

َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن قـَْبِلَك ِمْن َرُسوٍل ِإال نُوِحي إِلَْيِه أَنَُّه ال إَِلَه ِإال أَنَا فَاْعُبُدوِن :" وقال تعاىل  -
  .22األنبياء 

وة إىل عبدة اهلل تعاىل وعدم اإلشراك به ال يعين واتفاق الرسل واألنبياء عليهم الصالة والسالم يف الدع
أهنم متفقون يف الشرائع اليت جاءوا هبا واليت هي تعبري من املؤمنني عن عبوديتهم هلل الواحد األحد، 

قاا ِلَما بـَنْيَ يَ :" وهذا ما نص عليه القرآن الكرمي قال تعاىل  َدْيِه ِمَن َوأَنـْزَْلَنا إِلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ ُمَصدِّ
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نَـُهْم مبَا أَنـَْزَل اللَُّه َوال تـَتَِّبْع أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمنَ  ِلُكلٍّ َجَعْلَنا  احلَْقِّ اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمناا َعَلْيِه فَاْحُكْم بـَيـْ
َهاجاا  املائدة ِمْنُكْم ِشْرَعة    .18 َوِمنـْ

تعاىل هبا األنبياء والرسل الكرام عليهم الصالة  وقد حكى القرآن الكرمي أن الشرائع اليت بعث اهلل
والسالم كانت ختتلف باختالف أحوال املرسل إليهم وقد شدد اهلل تعاىل على الذين هادوا بسبب 
ظلمهم وصدهم للناس عن سبيل اهلل  تعاىل وتعاملهم بالربا وغريها من األمور اليت نُـــهوا عنها ويف 

ِهْم َعْن َسِبيِل اللَِّه  فَِبظُْلٍم مِ :" هذا قال تعاىل  َن الَِّذيَن َهاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْيِهْم طَيَِّباٍت ُأِحلَّْت هَلُْم َوِبَصدِّ
ُهْم َعَذاباا أَلِي َكِثرياا َوَأْخِذِهُم الرِّبَا َوَقْد نـُُهوا َعْنُه َوَأْكِلِهْم أَْمَواَل النَّاِس بِاْلَباِطِل َوأَْعَتْدنَا لِْلَكاِفرِينَ  ا ِمنـْ " ما

كما أن هذه الشرائع كانت أخفَّ وتتسع فيها دائرة احلالل كما قال اهلل .  161-161النساء 
قاا ِلَما بـَنْيَ يََديَّ ِمَن التـَّْورَاِة َوأُلِحلَّ َلُكْم بـَْعَض الَِّذي ُحرَِّم  :"تعاىل على لسان عيسى بن مرمي  َوُمَصدِّ

". ُكْم فَاتَـُّقوا اللََّه َوَأِطيُعوِن ِإنَّ اللََّه َريبِّ َوَربُُّكْم فَاْعُبُدوُه َهَذا ِصرَاٌط ُمْسَتِقيٌم َعَلْيُكْم َوِجْئُتُكْم بِآيٍَة ِمْن رَبِّ 
  .21-21آل عمران 

 :قال الشاعر حافظ إبراهيم
 والعلم إن مل تكتنفه مشائل         تعليه كان مطية اإلخفاق -
 .تــوَّج ربُـّـه خبَــالقال حتسنب العلم ينفع وحده         ما مل يُــــ -

 :والرسل فيما بينهم نبياءألتفاضل ا

وكذا األنبياء عليهم الصالة والسالم متفاضلون فيما بينهم عند اهلل تعاىل قال اهلل تعاىل  الرسل الكرام 
ُهْم َمْن َكلَّمَ :" يف الرسل عليهم السالم  اللَُّه َوَرَفَع بـَْعَضُهْم  تِْلَك الرُُّسُل َفضَّْلَنا بـَْعَضُهْم َعَلى بـَْعٍض ِمنـْ

َنا ِعيَسى اْبَن َمْرمَيَ اْلبَـيـَِّناِت َوأَيَّْدنَاُه ِبُروِح اْلُقُدسِ  ويف تفضيل األنبياء . 221البقرة ..." َدَرَجاٍت َوآتـَيـْ
بـَْعَض النَِّبيِّنَي َعَلى  َوَربَُّك أَْعَلُم مبَْن يف السََّمَواِت َواأَلْرِض َوَلَقْد َفضَّْلَنا:" عليهم السالم قال جل وعال 

َنا َداُوَد زَبُوراا  .22اإلسراء .. بـَْعٍض َوآتـَيـْ

وأفضلهم على العموم املطلق الذي يشمل املخلوقات كلها من اإلنس واجلن واملالئكة يف كل خصال 
 ...اخلري وأوصاف الكمال يف الدنيا واآلخرة هو رسول اهلل حممد بن عبد اهلل صلى اهلل عليه وسلم
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أال وانا حبيب اهلل وال :" د روى ابن عباس رضي اهلل عنهما أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قالوق
فخر ، وأنا حامل لواء احلمد يوم القيامة وال فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة وال فخر، 

نني وال فخر،  أنا أكرم األولني وأنا أول من حيرك ِحــَلَق اجلنة فيفتح اهلل يل فيدخلنيها ومعي فقراء املؤم
 .رواه الرتمذي". واآلخرين على اهلل وال فخر 

أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، وأنا :" وروى أنس بن مالك  أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم قال 
ى ريب وال خطيبهم إذا وِفدوا، وأنا مبشرهم إذا أيِــسوا، لواء احلمد يومئذ بيدي ، وأنا أكرم ولد آدم عل

 .فخرا بل حتدثا بنعمة اهلل تعاىل أي ال فخر أعظم من هذا، أو ال أقول ذلك. الرتمذي أيضا  ". فخر

وقد وردت يف املقابل أحاديث كثرية ينهى فيها رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم املؤمنني عن تفضيله 
 :هاعلى األنبياء عليهم الصالة والسالم عموما وعلى بعضهم خاصة نذكر من

رواه البخاري ومسلم عن أيب " ال تفضلوين على األنبياء:" قال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم -
 .هريرة

 " .ال تفضلوين على يونس بن مىت :" وقال عليه الصالة والسالم  -
 ".. التُـخيِّـــروين على موسى :" وقال أيضا  -

والرسل بعضهم على بعض ، وال بني  الكرمي من تفضيل األنبياءوال تعارض بني ما نص عليه القرآن 
منطوق أحاديثه الشريفة لن هذه األحاديث إما هلا تأويالت معقولة وإما أهنا هلا سبب ورود خاص 

 ..ينبغي أن تفهم يف سياقه

له سبب ورود خاص ذكره اإلمام " التُـخيِّـــروين على موسى:" قوله عليه الصالة والسالم  -
استّب رجل من املسلمني ورجل من اليهود فقال :" ريرة قال البخاري وافمام مسلم عن أيب ه

ال والذي اصطفى موسى على العاملني فرفع املسلم يده فلطم هبا :" اليهودي يف قسم يقسمه 
أي خبيث ، وعلى حممد صلى اهلل عليه وسلم؟ فجاء اليهودي إىل : وجه اليهودي ، فقال 

ال :" ، فقال رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم النيب صلى اهلل عليه وسلم فاشتكى على املسلم
تفضلوين على األنبياء، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول ن أفيق فأجد موسى 
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أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور فال تفضلوين على : باطشا بقائمة العرش فال أدري 
 " . األنبياء 

 :جمموعة من التوجيهات منها وقد ذكر ابن كثري هذا احلديث يف تفسريه، وذكر له

 أنه صلى اهلل عليه وسلم قال هذا من باب اهلضم والتواضع. 
  أو قاله من باب النهي عن التفضيل يف مثل هذه احلال اليت حتاكموا فيها عند التخاصم

 .والتشاجر
 أو املقصود عدم التفضيل   مبجرد اآلراء والعصبية. 
 و إىل اهلل عز وجلأو املعىن أن التفضيل ليس إليكم وغنما ه. 

ما :" ويف رواية عن ابن عباس  " ال تفضلوين على يونس بن مىت  :"قوله عليه الصالة والسالم -
هذا احلديث أيضا له تأويالت حكيمة " ينبغي لعبد أن يقول إين خري من يونس بن مىت

 :منها

  أن " احلوتو ال تكن كصاحب :" إمنا ُخــصَّ يونس بالذكر خشية على من مسع قوله تعاىل
 .يقع يف نفسه تنقيصه ، واحلط من مرتبته فبالغ يف ذكر فضله سدا هلذه الذريعة

  أنه  صلى اهلل عليه وسلم قاله تأدبا وتواضعا.. 
 أي ال تعتقدوا أين " ال تفضلوين على يونس بن مىت :"وقيل إن قوله صلى اهلل عليه وسلم

من فوق السماوات السبع وهو ناجى حيث ناجيته  في الحسأقرب إىل اهلل تعاىل من يونس 
ربه يف بطن احلوت يف قاع البحر ، لتنزهه تعاىل عن اجلهة واملكان فيستوي يف حقه سبحانه 

 . َمن فوق السماوات وَمن يف قاع البحر

ولكن فضل رسول اهلل صلى اهلل ... هذه توجيهات للجمع بني اآليات الكرمية واألحاديث الشريفة 
إن املنع من التفضيل إمنا :" وال ينبغي أن  جيادل فيه أحد، قال القرطيب يف تفسريهعليه وسلم ال خيفى 

هو من جهة النبوة اليت هي خصلة واحدة ال تفاضل فيها، وإمنا التفضيل يف زيادة األحوال واخلصوص 
ور والكرامات واأللطاف واملعجزات املتباينات، وأما النبوة نفسها فال تتفاضل ، وإمنا تتفاضل بأم
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أخرى زائدة عليها ، ولذلك منهم رسل وأولو العزم ، ومنهم من إختذ اهلل خليال ، ومنهم من كلم اهلل 
إن اهلل فضل حممدا على األنبياء :" وقد أشار ابن عباس إىل هذا فقال ... ورفع بعضهم درجات 

ومن :"هلل تعاىل قال إن ا:" ِِبَ يا ابن عباس فضله على أهل السماء؟ فقال : وعلى أهل السماء فقالوا
إنا فتحنا لك :" وقال حملمد " يقل منهم إين إله من دونه فذلك جنزيه جهنم كذلك جنزي الظاملني

قال اهلل : قالوا وما فضله على األنبياء؟ قال " فتحا مبينا ليغفر لك اهلل ما تقدم من ذنبك وما تأخر 
وما :" وقال له صلى اهلل عليه وسلم "  وما أرسلنا من رسول إال بلسان قومه ليبني هلم:" تعاىل 

 (.ذكره أبو حممد الدارمي يف سننه. ) فأرسله إىل اجلن واإلنس " أرسلناك إال كافة للناس

 :قال اإلمام اللقاين يف جوهرة التوحيد

 عن الشقاق لْ نبينا فمِ              وأفضل اخللق على اإلطالق                 

 الئكة ذي الفضلم وبعدهم              يف الفضل       هُ لونَ ـواألنبيا يَ 

 . لفضُ ـه قد يَ ـبعضَ  كلٍّ   وبعضُ                هذا وقوم فصلوا إذ فضلوا       

 الصفات الواجبة في حقهم: 
يتحدث علماء العقيدة على صفات الواجبة يف حق الرسل الكرام منها األمانة والصدق والفطانة 

ي الدعوة إىل اهلل وهذه صفات هلا اتصال باملهمة اليت اصطفاهم اهلل تعاىل ألدائها وه...والتبليغ 
والشك أن األنبياء هلم كماالت كثرية يتفاوتون فيها .وهداية الناس وداللتهم على اهلدى املستقيم 

واملقصود بالوجوب .فيما بينهم فهل ميكن حصر صفات رسول اهلل فيها ؟لقد كان خلقه القرءان 
 .ي عدم قبول باالنفكاك بالنظر للشرع الن ما  ذكر من هذه الواجبات مسع

أما املعجزات اليت  يؤيدهم اهلل تعاىل هبا تصديقا هلم يف دعواهم الرسالة قد تكون واجبا وضعيا ألهنا 
 "أي صدقوا عبدي فيما يبلغ عين "تنزل منزلة الكالم 

 وقد يكون تصديقها واجبا عقليا لتنزهه سبحانه وتعاىل عن تصديق الكاذب 
حفظ  ومثارها,سانية متنع صاحبها من الفجور واملراد هبا العصمة وهي ملكة نف:  األمانة -1

 ظواهرهم وبواطنهم من التلبس مبنهي عنه ولو كراهة تنزيه وأفعاهلم تدور بني الواجب واملندوب 
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 وقت وجوب العصمة هلم عليهم السالم
 :وللعلماء يف املسألة قوالن 

  إهنا جتب هلم يف زمن النبوة فقط 
  اهلل أعلم حيث جيعل "آخر العمر لقوله تعاىل أهنا واجبة هلم من أول الوالدة إىل

 "رسالته 
فكل رسول قد ولد على االستعداد التام ألن يكون رسوال  ولذلك كانت واليته هلل تعاىل من غري     

أما بعد رسالتهم فال خالف يف وجوب العصمة هلم ,ولكن كانت فضال من اهلل كرسالته .  اجتهاد 
حمرم أو مكروه لكنا مأمورين  بّذلك احملرم أو املكروه ألن اهلل تعاىل قد ودليلها أهنم لو خالفوا بفعل 

قل إن كنتم حتبون اهلل فاتبعوين حيببكم اهلل ويغفر لكم "أمرنا باتباعهم يف أفعاهلم وأقواهلم قال تعاىل 
 "ذنوبكم 

صية أو تركوا وكذلك من مقتضى رسالتهم أن يأمروا الناس بفعل الطاعة وترك املعصية فلو فعلوا املع
أتأمرون الناس بالرب وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب "الطاعة لكانوا ممن يصدق فيهم قوله تعاىل 

  .وحاشاهم" كرب مقتا عند اهلل أن تقولوا ما ال تفعلون"وقوله تعاىل "أفال تعقلون 
 :هو مطابقة اخلرب للواقع  ومطابقته لالعتقاد ودليل صدقهم  : الصدق -2

تعاىل أيدهم باملعجزات تصديقا هلم يف دعواهم الرسالة ولو مل يكونوا صادقني للزم من أن اهلل 
وتصديق .ذلك الكذب يف خربه تعاىل ألن تصديق الكاذب كذب اهلل تعاىل عن ذالك علوا كبريا 

الرسول يف دعواه الرسالة وداللة املعجزة على ذلك يقتضي تصديقه كامال يف كل ما يصدر عنه 
وى البخاري يف صحيحه أن رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم اشرتى فرسا من رجل ويف هذا ر 

وجاء رجل فاعطأه أكثر فنزع الفرس من يد النيب عليه الصالة ,إمسه سواد بن قيس احملاريب 
وجاء رجل امسه خزمية بن ثابت "مل تشرت مين "فقال سواد "لقد اشرتيت منك "والسالم فقال له 

ما ْحلك على "أن رسول اهلل اشرتى منك فقال عليه الصالة والسالم  األنصاري فقال أشهد
صدقتك  مبا جئت به وعلمت أنك ال تقول إال حقا :الشهادة ومل تكن معنا حاضرا ؟قال 

أي جعل شهادته تعدل شهادة "من شهد له خزمية أو عليه فهو حسبه :فقال عليه السالم .
 لكانت شهادة خزمية غري جائزة  ولو كان الكذب جائزا على األنبياء,رجلني 
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واملقصود منها التفطن  والتيقظ والذكاء وسرعة البديهة وحسن الفهم وشدة : الفطانة -1
الستيعاب رسالة اهلل تعاىل وحفظ كالمه حلسن التلقي والفهم عن اهلل تعاىل  حلسن ,احلفظ 

م وإبطال دعاويهم ودحض التبليغ ما أنزل اهلل تعاىل وحسن تنزيله على واقع الناس إللزام اخلصو 
شبههم وغريها مما تتوقف عليه الرسالة وال يكون إال باّلذكاء ودليل وجوهبا أن األنبياء والرسل 

وكذلك جعلنا لكل "يف دعوهتم إىل اهلل تعاىل يتعرضون خلصوم جيادلوهنم بالباطل قال تعاىل 
 "رورا نيبء عدوا شياطني اإلنس واجلن يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غ

وقد أشار القرءان الكرمي إىل الكثري مما تعرض له األنبياء من اجلدل وكيف كانوا يردون وينتصرون 
وكيف "قال تعاىل .يف إظهار حجة اهلل صافية متبخرتة ورد شبهات املضلني مفتضحة مندحرة 

أحق باألمن  أخاف ما أشركتم وال ختافون أنكم أشركتم باهلل ما مل ينزل به سلطانا فأي الفريقني
الذين ءامنوا ومل يلبسوا إمياهنم بظلم أولئك هلم األمن وهم مهتدون وتلك ,ان كنتم تعلمون 

 "حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم 
 "قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فاتنا مبا تعدنا إن كنت من الصادقني "وقال تعاىل 

رسال "األدلة على وجوب الفطانة لألنبياء أهنم من شهود اهلل تعاىل على خلقه قال تعاىل  ومن
 .ون مغفالالشاهد ال يك"مبشرين ومّنذرين لئال يكون على اهلل حجة بعد الرسل 

 : التبليغ -4
سلوا واملقصود تبليغهم ملا جاءوا به من عند اهلل تعاىل وليس املراد هو جمرد تبليغ بل تبليغ كل ما أر 

به من غري زيادة وال نقصان وقد وردت نصوص كثرية يف قصص األنبياء تشري إىل أهنم بلغوا 
قال رب إين دعوت قومي ليال وهنارا "قال تعاىل .رساالت رهبم من ذلك قصة نوح عليه السالم 

ا فلم يزدهم دعائي إال  فرارا وإين كلما دعوهتم لتغفر هلم جعلوا أصابعهم يف آذاهنم واستغشو 
ومل "ثياهبم وأصروا واستكربوا استكبارا مث إين دعوهتم جهارا مث إين أعلنت هلم وأسررت هلم إسرارا 

ولو تقول علينا بعض األقاويل ألخذنا منه "يزد رسول اهلل على ما كلف به حرفا واحدا قال تعاىل 
 "باليمني مث لقطعنا منه الوتني فما منكم من احد عنه حاجزين 

وقد قالت عائشة لو كان رسول اهلل "وما على الغيب بضنني"واحدا قال تعاىل ومل ينقص حرفا 
وختفي يف نفسك ما اهلل مبديه وختشى الناس "...خمفيا شيئا من كتاب اهلل تعاىل ألخفى قوله 

 "واهلل أحق أن ختشاه 
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كتمان العلم ودليل التبليغ من العقل أهنم لو كتموا شيئا مما أمروا بتبليغه للخلق  لكنا مأمورين ب
املوصل إىل اهلداية ألنا مأمورين باالقتداء هبم وال خيفى بطالن هذا لقوله عليه الصالة والسالم 

 "من كتم علما مما ينفع اهلل به الناس يف أمر الدين أجلمه اهلل يوم القيامة بلجام من نار "
شروط شرعية عادية هده شروط عقلية واجبة يف حق الرسل الكرام عليهم السالم وتنضاف إليها 

كمال العقل وقوة الرأي والسالمة من كل مستنفر من النبوة وكونه ,البشرية واحلرية والذكورة :منها 
 .بعث اهلل هبا اعلم من مجيع من بعث إليهم بأحكام الشريعة اليت

 :المعجزة -5
 لغة من  أعجز  أي نسبة إىل العجز أو أثبت عجزه  : التعريف
ادة جيريه اهلل تعاىل على أيدي األنبياء والرسل تأييدا هلم فهي ال هي أمر خارق للع:وشرعا 

تتصادم مع حكم شرعي ألهنا جاءت أصال لتأييد الرسل الداعني إىل التزام احلكم الشرعي 
فكيف تصادمه وما أجروها  إال من أجله ؟ وهي ال  تصادم حكما عقليا النّ ذلك يعين إلغاء 

بل إن املعجزة خيرقها حلكم عادي توقظ العقل ,ذا ال يستقيم العقل الذي هو مناط التكليف وه
 . ألن اإلنسان إذا ألف شيئا فال يسأل عنه وال يكلفه عقله البحث عن حقيقته

ال حلكم شرعي وال حلكم عقلي واحلكم العادي ما حكمت به ,املعجزة هي خرق حلكم عادي 
  .العادة ومل يقم عليه دليل من شرع أو عقل

 :زةشروط املعج
املعجزة دالة على صدق األنبياء وحقيقة املعجزة اخلرب عن امتناع املعارضة وحتدية لإلتيان به 

 :وللمعجزة مخس شروط
أن يكون فعال من اهلل تعاىل وال جيوز أن يكون صفة قدمية دالك بأن املعجزة دالة على صدق  -1

 دون بعض أما الصفة القدمية فال اختصاص هلا ببعض املخلوقات ,الرسول خاصة 
 ألنه إذا مل يكن خارقا للعادة يستوي فيه الصادق والكاذب ,أن يكون الفعل خارقا للعادة  -2
حتدي النيب عليه الصالة والسالم باملعجزة وأن يكون ظهورها على وقف دعواه حىت ولو  -1

ظهرت على يد شخص وهو ساكن مل تكن معجزة ّوذلك إن املعجزة دليل ألهنا تنزل تصديق 
 وإذا مل يكن التحدي مل تنزل منزلة التصديق , للرسول اهلل تعاىل
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أن يكون ظهور املعجزة بعد الدعوى والتحدي فلو ظهرت ءاية فقال رجل من القوم أنا نيب  -1
اهلل والذي ظهر لكم هو معجزِت مل تكن معجزة لدنه ال تعلق مبا مضى بدعواه وال يدل على 

 صدقه 
يبه فلو قال أحد عالمة نبوِت أن ينطق هدا احلجر أن تشهد املعجزة بصدقة وال تشهد بتّكذ -2

إن هذا الرجل كاذب فاحذروه مل يكن ذلك معجزة وال :فأنطقه اهلل تعاىل وقال أيها الناس 
 .دليل على تصديقه

 
 

 القضاء والقدر 
 

 :البيان القرآين القضاء يف  - 0
 :ور حول معان متعددة حيددها السياق الىت وردت فيه اللفظة من هذه املعااين ين يدآالقضاء يف البيان القر 

 " احسانااال تعبدوا اال اياه وبالوالدين  وقضى ربك  :"احلكم بالشيء كما يف قوله تعاىل  -0
وما كان لمومن وال مومنة اذا قضى اهلل ورسوله امرا أن تكون لهم الخيرة  ":وقوله تعاىل

 ".من امرهم
 :والفراغ منه  داء الشيءأ -1

 ".ف إذا قضيتم مناسككم ف اذكروا اهلل كذكركم اباءكم أو اشد ذكرا: "كما يف قوله  تعاىل

 
  ".ف اذا قضيت الصالة ف انتشروا في االرض"وقوله تعاىل 

 :تقديره  -3
وقضينا إلى بني اسراءيل في الكتاب لتفسدن في االرض مرتين  :"كما يف قوله تعاىل 

 ".ولتعلّن علوا كبيرا  
ق الت ربي انى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر ق ال كذلك  " :رادة يف قوله تعاىلاإل -4

 ."اهلل يخلق ما يشاء اذا قضى أمرا ف إنما يقول له كن فيكون
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 :القدر يف البيان القرآين  - 1
 من هذه...ن الكرمي يف معان خمتلفة  حبسب السياق واجملال العلمي الىت وردت فيه تأِت لفظة القدر يف القرآ

 املعاين 
 ." اهلل يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر":كما يف قوله تعاىل  :التضييق  -0
وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن  :"كما يف قصة يونس عليه السالم قال تعاىل :املؤاخذة  -1

لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن ال إله اال أنت سبحانك إني كنت من  
  ".الظالمين

 :التعظيم  -3

وما قدروا اهلل حق قدره واالرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات  ":عاىل كما يف قوله ت
 ".مطويات بيمينه  

 :الكمية واملقدار واهليئة والطبع  -4

 ." وإن من شيء إال عندنا خزائنه وما ننزله إال بقدر معلوم: "كما يف قوله تعاىل
 

 االيمان بالقضاء والقدر 
ملالئكة ركانا ستة تبدأ بتوحيد اهلل تعاىل ويشمل التصديق باتقاده يتضمن أاع ميان مبفهومه احلقيقي الذي جيباإل

 .خر كما يشمل التصديق بالقضاء والقدر والكتب والرسل واليوم اآل
ذ طلع علينا رجل شديد د رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم إبينما حنن عن":عن عمر بن اخلطاب رضي اهلل عنه قال

ر السفر وال يعرفه منا أحد فجلس إىل النيب صلى اهلل عليه وسلم ثيرى عليه أ عر البياض الثياب شديد سواد الش
سالم ؟فقال عليه الصالة والسالم يا حممد أخربين عن اإل":ىل ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال فأسند ركبيته إ

الزكاة وتصوم رمضان وحتج البيت  ن حممدا رسول اهلل وتقيم الصالة وتؤِتإله إال اهلل وأ ن الاإلسالم أن تشهد أ":
ن تؤمن أ:مر فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخربين عن اإلميان قال قال ع,قال صدقت .ليه سبيال إن استطعت إ

قال :حسان صدقت قال فأخربين عن اإل:القدر خريه وشره قال خر وتؤمن بومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآل باهلل
ن الساعة ؟قال ما املسؤول عنها بأعلم من فأخربين ع:نه يراك قال ن مل تكن تراه فإأن تعبد اهلل كأنك تراه فإ:

ن ترى احلفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون يف أن تلد األمة ربتها وأ:فأخربين عن أمارهتا قال:السائل قال 
فإنه :اهلل ورسوله أعلم ؟قال  عمر أتدري من السائل قلت مث انطلق فلبث مليا مث قال يل ؟يا:البنيان قال عمر 

 ."تاكم يعلمكم دينكمجربيل أ
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نا بن خالد اجلهين فانطلقت أول من قال يف القدر بالبصرة معبد كان أ:م مسلم عن حيي بن يعمر قال ماذكر اإل
ول صحاب رسول اهلل فسألناه عما يقـني أو معتمرين فقلنا لو لقينا أحدا من أوْحيد بن عبد الرْحن احلمريي حاجّ 

ظهر قبلنا نه قد فقلت أبا عبد الرْحن إ...ربن اخلطاب داخل املسجد هؤالء يف القدر فوقف لنا عبد اهلل بن عم
 .ف ـنُ قدر وأن األمر أُ  ن الّفـرون العلم وذكر من شأهنم وأهنم يزعمون أقناس يقرءون القرآن ويت

ن عبد اهلل عمر لو أمىن والذي حيلف  به  هنم برآءفإذا لقيت هؤالء فأخربهم أين برئ منهم وأ:"قال ابن عمر 
 . "نفقه ما قبل اهلل منه حىت يؤمن بالقدرألحدهم مثل أحد ذهبا فأ

يتصل اتصاال عميقا بعلم اهلل تعاىل و  حيد اهلل تعاىل ذاتا وصفات وافعاال ميان بالقدر يرتبط ارتباطا وثيقا بتو واإل
  .موات وال يف األرضالشامل احمليط الذي اليعزب عنه مثقال ذرة يف الس

 :القضاء والقدر في الشرع
واعلم أن مذهب أهل احلق إثبات القدر ومعناه أن اهلل تبارك وتعاىل قدر األشياء يف القدم :"قال اإلمام النووي 

فهي تقع على حسب ما قدرها ,وقات معلومة عنده سبحانه وتعاىل وعلى صفات خمصوصة وعلم أهنا ستقع يف أ
 ."سبحانه وتعاىل

فالقدر هو التقدير والقضاء هو الفصل بني والقضاء من اهلل تعاىل أخص من القدر، :"وقال الراغب األصفهاين 
وكان  :"ذا قضى فال مدفع له ويشهد لذلك قوله تعاىل القدر ما مل يكن قضاء فمرجوا أن يدفعه اهلل فإ"ر التقدي

 .يه نه صار حبيث ال ميكن تالفأي أ "كان على ربك حتما مقضيا" :وقوله تعاىل " أمرا مقضيا
ن الكرمي مواقف لناس فيها منذ القدم وما يزالون ، وقد سجل القرآمور الشائكة الىت تكلم اوالقضاء والقدر من األ

 :متباينة منها 
 :موقف املشركني 

سيقول الذين أشركوا لو شاء اهلل ما أشركنا  وال آباؤنا وال حرمنا من شيء  :"قال تعاىل 
الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا ق ل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا  كذلك كذب  

 ".إن تتبعون إال الظن وإن انتم إال تخرصون  
وق ال الذين أشركوا  لو شاء اهلل ماعبدنا من دونه من شيء نحن وال آباؤنا وال  :"يضا وقال أ

غ  حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إال البال
 ".المبين

وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم اهلل ق ال الذين كفروا للذين ءامنوا أنطعم من  :"وقال تعاىل
 ." لو يشاء اهلل أطعمه إن أنتم إال في ضالل مبين
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 :موقف املنافقني من القضاء والقدر 
غّم  إذ تصعدون وال تلوون على أحد والرسول يدعوكم ألخراكم  ف أثابكم غّم ا ب:"قال تعاىل

لكيال تحزنوا على ما ف اتكم وال ما أصابكم واهلل خبير بما تعملون ثم أنزل عليكم من بعد  
الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم أنفسكم يظنون باهلل غير الحق  

ظن الجاهلية يقولون هل لنا من االمر من شيء ق ل إن األمر كله هلل يخفون في أنفسهم  
ك يقولون لو كان لنا من األمر من ما قتلنا هاهنا ق ل لو كنتم في بيوتكم  ما ال يبدون ل

لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي اهلل ما في صدوركم وليمحص ما  
 ." في ق لوبكم واهلل عليم بذات الصدور

 به   مروار لرتك القيام مبا أء والقدبالقضا ملشركني واملنافقني كانوا يتذرعونن اوواضح من هذه النصوص وغريها أ
  .للتمادي فيما مردوا عليهو 

 :موقف الصحابة من القضاء والقدر 
البحث سئلة ولكنهم يف كلموا يف القضاء والقدر وشغلتهم أضا تيأوص كثرية كلها تفيد أن الصحابة  وردت نص

 :من هذه النصوص ،دابعن اجلواب مل خيرجوا عن اآل
ن الرسول صلى اهلل عليه وسلم طرقه وفاطمة ليلة لي رضي اهلل عنه أعن عروى البخاري يف صحيحه  -0

فانصت حني قلت ..ن يبعثنا بعثنا أال تصليان ؟فقلت يارسول اهلل أنفسنا بيد اهلل فإذا شاء أ" :فقال
 ".وكان االنسان أكثرشيء جدال  ":ا ومسعته وهو يقول ذلك ومل يرجع  إيّل شيئ

هذا و  ن رسول اهلل خرج على الصجابة وهم يتنازعون يف القدر هذا ينتزع ءاية أرضي اهلل  وعن عبد اهلل بن عمرو
 ؟م أن تضربوا كتاب اهلل بعضه ببعضوكلت و هبذا أهبذا أمرمت أ :"الرمان فقال قئ يف وجهه حبّ ـمنا فُ فكأ ينتزع ءاية 

 .رواه اْحد ".بوهنوما هنيتم عنه فاجت,مرمت به فاتبعوه انظروا إىل ما أ
قالم ت به األفيما جفّ أ ا خلقنا اآلن فيما العمل اليوم ؟نن لنا ديننا كأنـيا رسول اهلل بيّ  :"قة بن مالك وقالجاء سرا

 ستقيل ؟وجرت به املقادير أم فيما ن
 ففيم يعمل العاملون ؟:قال:قال نعم  ر ؟اهل النيا رسول اهلل أعلم أهل اجلنة من أ:" وقال رجل
يعمل الناس اليوم ويكدحون فيه،  أشيء قضي عليهم  رأيت مااهلل أا رسول ي":من مزينة فقاال  نوجاء رجال

 .احلجة عليهم ؟ تهم وثبتومضى فيهم من قدر قد سبق أو فيما يستقبلون به مما أتاهم به نبيّـ
مام مسلم يف صحيحه وغريه وفيها مجيعا كان جواب رسول اهلل صلى اهلل كل هذه الروايات وغريها أخرجها اإل

 ."اعملوا فكل ميسر ملا خلق له ":سلم عليه و 
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صالة والسالم فقعدنا حوله ومعه ا النيب عليه الا  يف جنازة يف بقيع الغرقد فأتانكنّ   :"قالوعن علي رضي اهلل عنه 
تب اهلل مكاهنا ال وقد كما منكم من أحد ما من نفس منفوسة إ":فنكس فجعل ينكث مبخصرته مث قال  خمصرة

 ؟وندع العمل يا رسول اهلل أفال منكث على كتابنا ":و سعيدة فقال رجل أ ةال وقد كتبت شقيّـمن اجلنة والنار، وإ
ىل ومن كان من أهل الشقاوة فسيصري إ...من كان من أهل السعادة فسيصري إىل عمل أهل السعادة :"فقال 

أما أهل الشقاوة أما أهل السعادة فميسرون لعمل أهل السعادة و : ،  إعملو فكل ميسر عمل أهل الشقاوة
ف أما من اعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى  :" هل الشقاوة مث قرأل أن لعمفميسرو 

 ".وأما من بخل واستغنى وّكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى  
 :موضع اخلالف يف موضوع القضاء والقدر

 :إن موضوع القدر يف اجلملة ذو أفقني
 أفق العلم اإلهلي -
 أفق التكليف البشري -

فق ىل األومال البعض إ ,التكليف واملسؤوليةنساه صحة وغاىل فيه حىت أ هليالعلم اإل :باألفق األولاهتم البعض 
مور الكون ،  وركز عليه حىت غفل عن ضرورة إثبات الكمال هلل تعاىل يف تدبري أالتكليف البشري ،الثاين

 نأنه ال خالف بني املسلمني قاطبة شارة إىل أوجتدر اإل ،رية متباينة نتيجة لذلكوالكائنات وبرزت اجتاهات فك
وخصصتها إرادته ومثل ذلك األفعال رض خملوقة هلل تعاىل سبق هبا علمه القوانني الكونية يف السماء واأل

رادة منه وال دون إ سية وما يقع عليهنفّ تجهزة اهلضمية والاالضطرارية  لإلنسان كجريان الدم يف العروق وعمل األ
زاءها وال هذين النوعني وال مسؤولية عليه إ نسان يف تعاىل وخلقه وال تكليف على اإلا من تقدير اهللكله  ...قدرة

  .ذما يستحق عليه مدحا وال
 :من الفرق الىت ظهرت جمانبتها للصواب

 :اجلربية  -0

ين يف آخر خالفة ب  يزال ينشر ضاللته حىت قتل مبرو وال  وهم أصحاب جهم بن صفوان الذي ظهر برتمذ  
 فعاله الشيء وال يوصف باالستطاعة اإما هو جمبور يف أنسان ال يقدر على أن اإل:أمية وخالصة مذهبهم 

ادات مه على حسب ما خيلقها يف سائر اجلفعال فيقدرة له وال إرادة وال اختيار وإمنا خيلق اهلل تعاىل األ
الشمس والثواب والعقاب جرب كما أن  عتى املاء وطلوتنسب إليه األفعال جمازا كما يقال أمثرت الشجرة وجر 

 يضا جرب ا جرب والتكليف أفعال كلهاأل
 :القدرية  -1

ال : " اجلهين الذي قال قال بالقدر بالبصرة معبد بن خالد ل منأو :عن حيي بن يعمر قال مام مسلم روى اإل
 ."ـفنقدر واألمر أ
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  .ـه64ة سنة حرقت الكعبأول من تكلم يف القدر حني أ:"عن احلسن بن حممد قال  -3

  .احرتقت الكعبة كان هذا من قضاء اهلل إذ :ال قائل ق
  ".ما كان هذا من قضاء اهلل":وقال آخر 

قال لي وعثمان حىت نشأ تافه يقال له  سنسويه البال يف ععن ابن عون قال أدركت الناس وما يتكلمون إ
 .فكان أول من تكلم يف القدر 

أخذ رجل من أهل العراق يقال له سوسن كان نصرانيا فأسلم مث تنصر ف ول من نطق بالقدرأ:" قال االوزاعي 
  .معبد عنه معبد اجلهين وأخذ غيالن عن 

 أن اهلل تعين "أنف مرال قدر واأل:"ن مقالة معبد بن خالد اجلهين وأيا  كان أول من تكلم يف القدر فإ
  .سبحانه وتعاىل ليس له علم سابق مبا حيدث

  .مور ومل يردهار األنه سبحانه مل يقدّ وأ
نكار ما يف هذا املذهب من اجلفاء واإل نسان نفسه فهو موجدها واملسؤول عنها وال خيفىإضافة األفعال لإل

 .نسان وكأنه وحده املتصرف يف هذا الكون حبرية مطلقةه  يف املقابل تعلي من شأن اإلجلالل اهلل تعاىل وكمال
 :املعتزلة 
نه هلل تعاىل العلم األزيل الشامل والقدرة املطلقة، وأما العبد فإ ثبتوا ذكرهم فأن املعتزلة أفضل ممن سبق كا

لعباد غري خملوقة هلل فيهم بل فعال اوهو الذي منحه االستطاعة على األفعال وعليه فأ بقدراته خملوق هلل تعاىل
  .سباهباهلا مبا منحه اهلل تعاىل من القدرة وأنسان هو احملدث اإل

واملسيء وبني حسن الوجه وقبيحه ،  ننا نفصل بني احملسنوالذي يدل على ذلك أ:" بد اجلبارقال القاضي ع
ن ه الطريقة يف حسن الوجه وقبيحه ألساءته وال جتوز هذاملسيء على إ  ذمّ فنحمد احملسن على إحسانه ونـ

 .صح هذا الفصلخر ملا بنا وموجود من جهتنا خبالف اآلحدمها متعلق أن أولو ال ليس من فعله ،  ذلك 
ال ميكنكم أن تستدلوا هبذه الطريقة على أن هذه األفعال متعلقة بكم فإنكم حتمدون اهلل ":فقال له قائل 

  .بكم او متعلقعلى اإلميان وإن كان اإلميان من فعلكم أ
  .ن شيئا من ذلك ال يتعلق بهغراق مع أماتة واإلعلى اإلل وكذلك فإنكم تذمون القات

 :جاب القاضي فأ
قدار اإل منا حنمده على مقدماته منألنا ال حنمد اهلل تعاىل على اإلميان نفسه وإ أما األول فليس ما تظنونه
  .ذلك موجود من قبله ومتعلق بهو والتمكني وسائر االلطاف 

 :فأجاب السائل
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ال متعلقا به ذلك ليس من فعله و ماتة والغرق ألن إننا ال نذم القاتل على اإليضا فأما الثاين فليس كذلك أ
دا ترك صبيا حتت برد شديد فمات فإن ذمنا إياه ليس على سبابه فلو أن أحوإمنا نذمه على مقدمات ذلك وأ

 .لقى صبيا يف البحر فغرق وماته حتت الربد الشديد ومثل ذلك من أا على وضعاإلماتة وإمن
 

 :خالصات 
وكل  ، ن يستوعبه مذهب واحدىل أكرب من أوجاء به كتاب اهلل تعا( ص)ن احلق الذي بعث اهلل به الرسل إ

ق ل كل يعمل على  ":تأخذ من كتاب اهلل تعاىل ويبقى هذا الكتاب مشرفا عليها كأمنا يقول املذاهب 
  . "شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيال

  .ول اهللال رسطلقة إلمام من االئمة فكل إنسان يؤخذ من كالمه ويرد إوبالتايل ال ميكن نسبة العصمة امل 
دهم وليس منهم من يبتغي الفتنة وإمنا يريدون خملصون يف اجتها ، مبراعاة الوصف، ن العلماء ونعتقد أ

  .به السري يقارب ومنهم من خيطئ الطريق وينأىىل احلق فمنهم من يصل ومنهم من الوصول إ
 :اجلرب مرفوض  - أ

 :سباب التالية إن مذهب أهل احلق يرفض اجلرب رفضا تاما لأل
اهلل به بىن   مكرّ   به هم عوامل التفريق هو العقل والذيهناك فرق واضح بني اإلنسان املكرم واحليوان املسخر وأ_  

فاجملنون والصيب والنائم غري مطالب  ،أخذ اهلل ما وهب سقط عن عبده ما وجب  آدم وعليه مدار التكليف فإذا
  .باألمر والنهي

ل اإلضطراري فالساعي اىل الصالة  خمتار واملرتعش مضطر واملنتحر خمتار هناك فرق بني الفعل اإلختياري والفع
  .نفه مضظرومن قتل رغم أ
نسان فالساعي إىل الصالة مثاب واملنتحر معاقب وبالتايل فاإل - بالثواب والعقاب - ربة شرعاتوهذه التفرقة مع

  .ختياري فقط وال تكليف عليه عند االضطرارله اإلمكلف بفع
نسان يف الفعل والرتك والقدرة  هي أساس املسؤولية الشرعية وهذا األساس تقوم عليه حرية اإل االختياروالعقل و 
 ." وق ل الحق من ربكم فمن شاء ف ليؤمن ومن شاء ف ليكفر": قال تعاىل

 ." فمن يعمل مثق ال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثق ال ذرة شرا يره:" وقال تعاىل
 :االمر مقدور _ ب 

قول مرفوض ويُ ناكد النصوص القطعية  " ال قدر واألمر أنف  ":د بن خالد اجلهين إن قول معب
وعنده مف اتح الغيب ال يعلمها إال هو ويعلم ما في  : "في ثبوتها وداللتها كقوله تعالى
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البر والبحر وما تسقط من ورقة إال يعلمها وال حبة في ظلمات االرض وال رطب وال يابس اال  
 ".في كتاب مبين

ما اصاب من مصيبة في االرض وال في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن  :" تعاىل  وقال
  ...". نبرأها

ال ،ومع ذلك فهو انكشاف  ، اء وال يعرتيه جهلال يسبقه خف  - غري مكتسب - وعلم اهلل تعاىل حميط شامل
 .أصبح إجلاءَ   الالتكليف وإ على هذا العلم يف جمالزيل ْحل اهلل الناس زم من العلم اإلهلي األفال يل ،تأثري

رارية ضطجمال الكون والكائنات املسخرة لإلنسان ويف األفعال اإلرادة والقدرة هي يف وربط العلم اإلهلي باإل 
بديع السموات واالرض أنى يكون له ولد ولم تكن له  :"قال تعاىل  اخلارجة عن التكليف الشرعي 

اهلل ربكم خالق كل شيء ف اعبدوه  صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم  
 (.011- 010االنعام . ) " وهو على كل شيء وكيل

 .مر هبا وال صح التعبري خترج منه العبادة وإال ملا صح األفكونه سبحانه وتعاىل خالق كل شيء 
تكون دائمة  نسان والكلية يف كتاب اهلل تعاىل الإن األمر بالعبادة مرتتب على إبداع اهلل الكائنات وتسخريها لإل

 :عامة مطلقة وإمنا حيددها السياق 
 ."وأوتيت من كل شيء: " يف ملكة سبأ قال تعاىل

 . رضمللوك وليس كل ما يف السموات واألي مما حيتاجه اأ
أي كل سفينة صاحلة ولذلك خرقها  " وكان ورائهم ملك ياخذ كل سفينة غصبا: "ومثله قوله تعاىل

 .لينقذها من الغصب
الذي يدبر  :"  تعاىل  مبنية كلها على احلكمة البالغة، والكون كله قائم على تدبري احلكيم إن أفعال اهلل

 .وليس يف الكون شيء خارج عن إرادته سبحانه " األمر من السماء إلى االرض
واإلنسان يف هذا الكون ليس مطلق السراح  وكأنه يهيمن على الوجود ويسيطر على الكائنات بل هو جزء من 

 فالليل والنهار والصيف والشتاء واملرض والصحة وطول العمر. لكون حمكوم بقوانني ثابتة حتيط به وتقع عليههذا ا
 .رة بإرادته واقعة بقدرته ال ينفك عنها إنسانـوقصره وأجهزة بدنه كلها خملوقة هلل تعاىل مسيّ 

ارجة عن نطاق املسؤولية ا خهنمور ال يكلف هبا وال حياسب عليها وال يعرتيه مدح أو ذم بسببها ألوهي أ
 .اإلنسانية

أما التكليف واألمر والنهي والشرائع واألحكام  فهي اليت جعل اهلل تعاىل فيها اإلنسان خمتارا يفعل ما يشاء  مبا 
على الكفر   ساس كلفه شرعا باإلميان وإن كان قادراله من أسباب وعلى هذا األ منحه من طاقات وما هيّـأ 
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وإن كان قادرا على املعصية ألن اهلل تعاىل منحه احلرية ولو شاء لسلبها منه ولكنه سبحانه مل يشأ وكلفه بالطاعة 
ولو شاء ربك آلمن من في األرض كلهم جميعا  أف أنت تكره  :" قال تعاىل . لإلنسان اجلرب

وما تشاءون إال أن يشاء اهلل إن اهلل كان  :" وقال سبحانه " الناس حتى يكونوا مومنين  
 ".يما حكيماعل
 :قاعدة التفريق بين الكوني والشرعي  

 ..ال بد للمؤمن أن مييّـز بني الكوين والشرعي يف اإلرادة والقدر واألمر والكتاب واحلكم والتحرمي وغريه
الكوين هو السنن اإلهلية اليت تنظم الكون وتدبر أمور الكائنات وجتعل احلياة متناسقة حمكمة خاضعة لسلطان اهلل 

 .لقاملط
وما خلقت :"لتكليف واملسؤولية  قال تعاىل طار العبادة وايف إ الشرعي هو ما يتعلق بالصلة بني اخلالق واملخلوق

حق اهلل على العباد أن يعبدوه وال يشركوا به شيئا وحق العباد على اهلل ( :" ص)وقال ". اجلن واإلنس إال ليعبدون 
 .بون بالشرعي وليس بالكوينوحنن مطال". أن ال يعذب من ال يشرك به شيئا

 . وهذه نصوص تشري إىل الفرق بني الكوين والشرعي يف األمور السالفة الذكر 
 :يف القضاء 

أي خلقهن .." وقضاهن سبع مساوات يف يومني وأوحى يف كل مساء أمرها:" القضاء الكوين كما يف قوله تعاىل
 .وأحكم صنعهن وال مسؤولية لإلنسان يف ذلك

فالقضاء هنا مبعىن األمر ". وقضى ربك أال تعبدوا إال إياه:" عي كما يف قوله تعاىلالقضاء الشر 
 .واإلنسان مطالب بتوحيد اهلل يف العبادة واإلحسان إىل الوالدين وحماسب على ذلك

 يف اإلرادة 
هذا ". إنما أمره إذا أراد  شيئا أن يقول له كن فيكون:" اإلرادة الكونية كما يف قوله تعاىل

 .ري إهلي ململكته مبحض إرادته ال دخل فيه ألحد وال حساب عليهتدب
باح اهلل تعاىل فقد أ". يريد اهلل بكم اليسر وال يريد بكم العسر:" اإلرادة الشرعية كما يف قوله تعاىل

 .للمسافر واملريض اإلفطار يف رمضان إرادة شرعية واإلنسان خمتار بني االلتزام وعد مه وحماسب على ذلك 
 األمر يف 

 ".أال له الخلق واألمر تبارك اهلل رب العالمين:" األمر الكوين كما يف قوله تعاىل 
 ..."  إن اهلل يامركم أن تؤدوا األمانات إلى أهلها  :"مر الشرعي كما يف قوله تعاىل األ

 .." إن اهلل يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى:" وقوله تعاىل
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 :يف الكتابة
 " كتب ربكم على نفسه الرحمة:" ونية كما يف قوله تعاىل الكتابة الك

يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على  :" الكتابة الشرعية كما يف قوله تعاىل 
هذه كتابة تتعلق بالعبادة واإلنسان قادر على فعلها أو تركها وخميّـر بني ذلك .." .الذين من قبلكم

 .وحماسب على اختياره وفعله
 :يف التحرمي

قوام أي أن األ". وحرام على قرية أهلكناها أنهم ال يرجعون:" التحرمي الكوين كما يف قوله تعاىل 
ن ترجع إىل الدنيا لعمارهتا أو إلصالح ما  فسد من أعماهلم ولن حياسب أحد أاليت أهلكت بذنوهبا يستحيل 

 .على ذلك
هذه ..."  كم الميتة والدم ولحم الخنزيرحرمت علي:" التحرمي الشرعي  كما يف قوله تعاىل 

 .كلها يعاقبطاعة هلل تعاىل يثاب ومن مترد وأ مطعومات حمرمة على اإلنسان فمن تركها
 :يف الكلمات

وتمت كلمات ربك صدق ا وعدال  ال مبدل لكلماته  :" الكلمات الكونية كما يف قوله تعاىل 
 .وهو السميع العليم

..."  وإذ ابتلى أبراهيم ربه بكلمات ف أتمهن:" له تعاىل يف الكلمات الشرعية كما يف قو 
كرمه اهلل لنهي الذي كلف به نبيه ابراهيم فأتى هبا على الوجه األكمل تامة  فأمر واالكلمات هنا مبعىن األ

 .تعاىل وجعله إماما للناس
 :قاعدة الخير والشر

 
.  به فهو خري وكل ما هنى عنه فهو شر مر اهلل تعاىلوالشر يف الشرعيات واضحة فكل ما أإن قضية اخلري 

الكفر باهلل كلها خري، كما أن ....ح والتعفففاإلميان باهلل والعمل الصاحل والقول املعروف واملغفرة والصال
 .كل ذلك شر ...تعاىل واإلفساد يف االرض والبخل واحلسد وإمهال نعم اهلل تعاىل وعدم االنتفاع هبا 

ف استبقوا  :"اها خريات من ذلك قوله تعاىل إىل املسارعة إىل الطاعة ومسوقد جاءت نصوص كثرية تدعو 
 ".وافعلوا اخلري لعلكم تفلحون:" وقوله تعاىل" الخيرات

والشر يف الكونيات فهي نسبية فما نراه خريا قد تكون عاقبته شرا وما حنسبه شرا قد ينتج   أما قضية  اخلري
دراك حكمة الوجود وكل ما يف اإلنسان حمدود مسعه وبصره وعقله عنه اخلري، وملا كان اإلنسان قاصرا عن إ
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كتب عليكم القتال وهو كره لكم  :"فعليه التسليم هلل تعاىل يف قضائه وقدره قال تعاىل ...  وقّوته
وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر  لكم واهلل يعلم  

عاشروهن بالمعروف ف إن كرهتموهن فعسى أن  و :" وقال تعاىل ". وأنتم ال تعلمون
 ".تكرهوا شيئا ويجعل اهلل فيه خيرا كثيرا

مور خريها وشرها توازنا يف التعامل مع مستجدات األواإلميان بالعلم اإلهلي األزيل مينح املؤمن سكينة وهدوء  و 
  ما أصاب من مصيبة في االرض وال في أنفسكم إال في كتاب من قبل أن:" قال تعاىل 

نبرأها إن ذلك على اهلل يسير لكيال تأسوا على ما ف اتكم وال تفرحوا بما آتاكم واهلل ال  
 ".يحب كل مختال فخور

 التفسير القرآني 
 
القرآن الكرمي يفسر بعضه بعضا وال جيوز ألحد أن يضرب بعضه ببعض والنصوص القليلة تُرّد يف  فهمها   

ختم اهلل على  :" قوله تعاىل : ل على النصوص املقيدة  مثال إىل النصوص الكثرية والنصوص  املطلقة حتم
من :" وقوله تعاىل ".  ق لوبكم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة  ولهم عذاب عظيم

 ". يهدي اهلل فهو املهتد ومن يضلل فلن جتد له وليا مرشدا 
وما يضل به  :" اىل هذه نصوص مطلقة جيب أن تفهم يف أطار نصوص مقيدة بفعل اإلنسان مثل قوله تع

إال الف اسقين الذين ينقضون عهد اهلل من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر اهلل به أن  
فبما نقضهم ميثاقهم لعنّ اهم وجعلنا ق لوبهم  :" وقوله تعاىل ". يوصل ويفسدون في األرض

 ".ف لما زاغوا أزاغ اهلل ق لوبهم:" وقوله تعاىل ". ق اسية يحرفون الكلم عن مواضعه
ق التعبري القرآين يف التيسري لليسرى والتيسري للعسرى ومها مرتبان على ما يصدر من اإلنسان يف إطار وقد أطل

ف أما من أعطى واتقى  وصدق بالحسنى  :" التكليف الشرعي وما خيتار لنفسه قال تعاىل 
 ..."فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى

 
   نصوص ُأسيء فهمها

 
 فإن هذه اآلية عندما تنتزع من سياقها".  واهلل خلقكم وما تعملون:" قال تعاىل   - 0
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فإبراهيم عليه السالم حيتج على قومه " والذي تعملونه" موصولة أي " ما " فحرف ، ُتصرف عن مراد اهلل هبا 
مصدرية " ما " تكون  وال يعقل أن( حجرا كان أو خشبا)بأن اهلل خلقهم وخلق املنحوت  الذي يعبدونه  

 .ماج عليهل االحتجأي وعملكم ألن ذلك يؤدي أن ينكر عليهم ما خلقه اهلل فيبط
املقصود به املعمول ال  العمل أي املنحوت ال عملية النحت ألهنم عبدوا " وما تعملون:" فقوله تعاىل  

فاهلل " وما تعملونأتعبدون ما تنحتون واهلل خلقكم  :" قال تعاىل . املنحوت ومل يعبدوا النحت
 .هو خالقكم وخالق منحوتكم فهو أحق بالعبادة

الرمي يف ( ص)فاهلل تعاىل نفى عن نبيّــه  "  وما رميت إذ رميت ولكن اهلل رمى:" قوله تعاىل  – 1
 ذلك بأن الرمي ، فعُـلم أن الرمي املنفي غري الرمي املثبت" إذ رميت"وأثبت له الرمي يف قوله " ما رميت" قوله 

قد بدأ بالرمي وهو إطالقه من يده ولكن منتهاه املقصود هو إصابة اهلدف ( ص)له ابتداء وله انتهاء فالنيب 
متوقف على عوامل أخرى اهلل سبحانه وتعاىل هو خالقها وال دخل للرامي هبا ، فاإلنسان يسعى ويتخذ 

 . األسباب ويدع النتائج هلل رب العاملني
 ...ن السيد البطليوسي يف كتاب اإلنصاف يف اخلالف العارض من جهة ويرجع إىل ما كتبه الشيخ اب

 
 

 


