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 :(1) ابن أيب العز احلنفي يف رشح الطحاويةقال 

اعلم أّن التوحيد أول دعوة الرسل، وأول منازل الطريق، وأول مقام يقوم فيه  )

﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوًحا إىَِل َقْوِمِه َفَقاَل َيا َقْوِم ، قال تعاىل: -عزَّ وجلَّ  -السالك إىل اهلل 

ُه َأَفََل َتتَُّقوَن﴾ ْن إَِلٍه َغْْيُ  .([59 ]األعراف: اْعُبُدوا اهللََّ َما َلُكم مِّ

 

  

 
 . (77رشح الطحاوية البن أيب العز احلنفي )ص: ( 1)
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 احلمد هلل، والصَلة والسَلم عىل رسول اهلل، وبعد: 

ََم ََيَْشى  قال اهلل تعاىل:   ِذيَن آَمنُوا    اهللُ ﴿َيْرَفِع    : [ وقال سبحانه28]فاطر:    اِدِه اْلُعَلََمُء﴾ِمْن ِعبَ   اهللَ ﴿إِنَّ الَّ

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َدَرَجاٍت﴾ أصَل  وجعله    ،تعاىل عىل العلم  اهللُ   حثَّ هذه اآليات  ففي  [  11]املجادلة:    ِمنُْكْم َوالَّ

﴿َوُقْل َربِّ  ، فقال تعاىل:  منهاالستزادة  ب  ملسو هيلع هللا ىلصنبيه    - سبحانه وتعاىل- ، وأمر   يف الدنيا واآلخرةوالرفعةِ   اخلشيةِ 

عىل العلم، ونرش سنته، ودعوة الناس إليها، ودعا ملن قام   ملسو هيلع هللا ىلص  حث النبيكذلك  و   [114]طه:    ًَم﴾ِزْدِِن ِعل

فبلغه كَم سمع، فرب مبلَّغ أوعى    ، امرًأ سمع منا شيًئا  نَّضَّ اهللُ»:  ملسو هيلع هللا ىلص؛ فقال  بذلك بُحْسِن اخلَْلِق، وِرْفعِة الَقْدرِ 

سامع والسَلم -وقال    ،(1) «من  الصَلة  إىل  »:  -عليه  طريًقا  له  اهللُ  َل  سهَّ ِعلًَم،  يلتِمُس  طريًقا  سَلَك  َمن 

 . (2) «اجلنَّةِ 

لتأهيل  (  أكاديمية التعليم املفتوح برامج )ضمن   )دبلوم تأصيل العلوم الرشعية(من هذه املنطلقات نشأ

، عبادته الصحيحةومعرفة  معرفة اهلل تعاىل،  طريق الفرد إىل    ُيمثُِّل   كونه الدارسني يف جمال العلم الرشعي؛  

  عىل كثْي من املشكَلت   والقضاء،  املتوازنة  يف بناء الشخصية املسلمة   سهمُ والتوجه إليه، إضافة إىل أّن العلم يُ 

طَلق املرحلة الثانية   الربنامج وانتشاره، عملنا عىل إ، وبعد هذه الفرتة من التجربة يفةاألرسي و ،  جتمعيةامل

 للربنامج، بغرض تطويره وبنائه وفق أسس تعليمية حديثة. 

 
 . (6764وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )، ( 66( وابن حبان برقم )2656)( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم 1)

 (. 2699( أخرجه مسلم برقم )2)
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 . التخطيط للمرشوع  .1

 . املرشوعفريق   تشكيل .2

   .بناء وثيقة منهج دبلوم تأصيل العلوم الرشعية .3

 . إعداد املقررات التعليمية .4

 تطبيق املقررات التعليمية.  .5

 املتابعة والتقييم املستمران لتنفيذ املقررات التعليمية.  .6

ُُتثل جمموعًة  التي   يقة دبلوم تأصيل العلوم الرشعية()وث بإعداد   -هلل تعاىلا بحمد-  تم إنجاز املرشوعو

م، ومجيع ح اخلطوط العريضة لتطوير عمليات التعل  توضِّ و بيانات املتكاملة ملنهج الدبلوم؛  املعلومات والمن  

ذلك،  املؤثرة يف  احلديثةوفق    العنارص  التعليمية  واالجتاهات  املنهج،  لصناعة  العلمية  واخلربات    ، الطريقة 

امل املقررات  باإل  ، عارصةالعاملية  إعداد  إىل  هلاضافة  املصاحبة  والفنية  التعليمية  العلمية  املواصفات  وفق   ،

اإلطار الوطني العام للمؤهَلت للتعليم العايل  " إضافة إىل حتقيقها مطالب املعتربة يف بناء املناهج التعليمية،

  مع حتكيمها لدى خرباء متخصيني  وكذلك وافقت معايْي الربامج املجودة املشاهبة هلا يف اإلقليم، "يف اليمن

 يف التعليم واجلودة التعليمية واألكاديمية والرتبوية. 

  ُمَعداً   "دبلوم تأصيل العلوم الرشعية"حمتوى مقررات    أن يكون   "  أكاديمية التعليم املفتوح   "سعينا يف  و

بشكل عرصي وميرس؛ بغرض تأهيل معلمني ومعلَمت ذوي كفاءة علمية وتربوية يف جمال العلوم الرشعية،  

الكريم وعلومه القرآن  إىل  وتفسْيه،    ،وجتويده  ،واملشتمل عىل  والفقه وأصولهإضافة    ،احلديث وعلومه، 

اللغة  إىل جانب    والرتبية اإلسَلمية،  ،ة، والفرق واألديان، والسْية النبوية، والثقافةيدالعقوكذلك  وقواعده،  

 العربية، وتقنيات التعليم، وطرق التدريس.
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 برنامج حُمًكم وفق معايْي اجلودة واالعتَمد األكاديمي حمليًا ودوليًا.  .1

 )مبارش، إلكرتوِن، ذايت(.  نظام تعليمي متعدد املسارت .2

م .3  بتصميم تعليمي وفني إحرتايف.  ، حمتوى تعليمي معارص وحُمَكَّ

 يقوم عىل الربنامج كوادر تعليمية وتربوية مؤهلة ومتميزة.   .4

 يراعي ظروف املستفيدين يف حال توفر اإلنرتنت وعدمه.   .5

 .اعتَمد عقيدة أهل السنة واجلَمعة يف تقرير مسائل العقيدة .6

 . (ـه1435)عام  ذ انطَلق الربنامج من يف تقديم العلوم الرشعية   مستمر عطاء  .7

أجر كل من كان له جهد وبصمة فيه، وأن يرزقنا    تعاىل أن ينفع هبذا املرشوع، وأن يكتبهذا ونسأل اهلل  

 مجيعًا العلم النافع، والعمل اخلالص هلل تعاىل. 

ونتوقع من املتخصصني واملستفيدين أن يتواصلوا معنا بالرأي والتسديد والنصيحة، حتى ينفع اهلل أكثر  

 oplearn0@gmail.comهبذا املرشوع من خَلل اإليميل: 

 . وعىل آله وصحبه وصىل اهلل وسلم عىل سيدنا حممد

  

 

 

 

  



(9( 

 

 
 

 

 

 

 أما بعد: احلمد هلل، والصَلة والسَلم عىل رسول اهلل، 

( للفصل األول، من املستوى  1كتاب مقرر مادة العقيدة اإلسَلمية )  -أخي الدارس    -فنضع بني يديك  

بناؤه وفق وثيقة الربنامج، وُتعد العقيدة اإلسَلمية الركيزة األوىل يف بناء شخصية املسلم،  األول، وقد تم  

وأمهيتها   العقيدة  مفهوم  املقرر  هذا  تناول  وقد  الرئيسية؛  العقدية  واملعارف  باملفاهيم  الدارس  ُتزود 

الرشك باهلل تعاىل التي تنايف ومصادرها، مع بيان أبرز األصول العقدية: من اإليَمن باهلل تعاىل، وبيان مسائل  

 .  اإليَمن به سبحانه

وقد حرصنا يف صياغة هذا املقرر أن يكون وفق احتاجيك يف هذا املجال، مع الـتأصيل العلمي املنهجي  

يف    - بإذن اهلل تعاىل    -عىل منهج أهل السنة واجلَمعة؛ لتكون عىل معرفة رصينة بالعقيدة الصحيحة؛ تعينك  

يقودك  َُتُثِل   مما  وخالِقك؛  ربك  إىل  وُتقرُبك  ومعصيته،  واجتناب رشكه  تعاىل،  باهلل  اهلل    -اإليَمن    - بإذن 

 . لسعادة الدنيا، ونعيم اآلخرة

أن  :  أولا  أجل  من  تعل م  خمرجات  وموضوع  وحدة  لكل  وُرِسَم  وموضاعات،  وحدات  إىل  املقرر  تقسيم 

 . تتأملها، وتسعى يف حتقيقها، ويسهل عليك استيعاب وترتيب معلومات املقرر 

ويسهل  :  ثانياا  الكتاب،  ملطالعة  لتشوقك  للَمدة؛  متنوعة  ووسائل  بطريقة  املفاهيم  وتبسيط  العرض،  تنوع 

 . عليك فهمها، وتتمكن من استيعاهبا

 وبحثًا عن املعلومة، واستنباطًا هلا، من خَلل  احلرص عىل مشاركتك يف الدرس تعل ًَم وتطبيقًا وكتابةً :  ثالثاا 

 . أنشطة تعليمية وفراغات داخل املحتوى، تُرِكت لتكتبها بأسلوبك، وملف اإلنجاز هناية كل وحدة
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تنمية مهارات التعلم والتفكْي لديك من خَلل مساحات للتفكْي تتيح لك التمرن عىل االستنباط،  :  رابعاا 

 . واملشاركة الفاعلة

ا عن  :  خامسا اإلمجايل  التوضيحي  املخطط  لديك  ليتضح  تعليمية؛  كل وحدة  هناية  للمفاهيم  رسم خرائط 

 الدرس، وربط املفاهيم الرئيسة باملفاهيم الفرعية. 

والذي نؤمله أن يكون هذا املقرر هبذه الصورة دافعًا لك لَلرتقاء يف مدارج العلم واهلداية، وانطَلقة  

 تمعك.  خلْي عظيم ترى أثره يف حياتك وجم

ِه يف الدين، كَم قال   َمن  »:  واحرص أن تكون مِمَْن أراد به اهللُ خًْيا عظيًَم، وَنْفًعا كثْيًا؛ وأعانه عىل التَفقٌّ

ين ْهُه يف الدِّ  .(1)  «يِرد اهللُ به خرياا يفقِّ

 . واملسلمنيللتفقه يف الدين، والعمل به، ونفع اهلل بك اإلسالم   -أخي الدارس   - وفقك اهلل  

 

  

 
 (. 1037( ومسلم برقم )71( أخرجه البخاري برقم )1)
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 يتوقع من الدارس بعد النتهاء من هذا املقرر أن:

يرشح أبرز األصول العقدية الصحيحة املتعلقة باإليَمن باهلل  -1

 تعاىل.

 يناقش أبرز مسائل الرشك باهلل تعاىل. -2

 يعتني بدراسة العقيدة الصحيحة املتعلقة باإليَمن باهلل تعاىل. -3

 العقيدة الصحيحة املتعلقة باإليَمن باهلل تعاىل.يتبنى  -4

 .يعالج االنحرافات العقدية يف حميطه املتعلقة باإليَمن باهلل تعاىل -5
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دراسة هذه الوحدة يتوقع من الدارس بعد النتهاء من 

 :أن

 يرشح مفهوم العقيدة. -

 يقدر أمهية العقيدة واحلاجة إليها. -

 يذكر مصادر العقيدة اإلسَلمية.  -

 يبني خصائص العقيدة اإلسَلمية. -

 يوضح تاريخ وتطور علم العقيدة.  -

 يرشح مصادر التلقي عند أهل السنة واجلَمعة. -

البرشية عن العقيدة يناقش االنحراف يف حياة  -

 الصحيحة وظهور الرشك والبدع.

 يقدر جهود العلَمء يف العقيدة. -

 خمرجات التعلم
املوضوع األول: تعريف العقيدة، وسبب تسميتها، 

 وأمهيتها واحلاجة إليها:

 أوال: تعريف العقيدة:

 ثانيا: سبب تسمية العقيدة.

 ا.ثالثا: أمهية العقيدة اإلسَلمية، واحلاجة إليه

 .املوضوع الثاين: مصادر تلقي العقيدة اإلسالمية

 املوضوع الثالث: دور العقل والفطرة يف العقيدة:

 أوالً: دور العقل.

 ثانيًا: دور الفطرة.

 .املوضوع الرابع: خصائص العقيدة اإلسالمية

املوضوع اخلامس: مراحل تدوين علم العقيدة 

 .اوأسامؤه

 العقيدة.أوال: مراحل تدوين علم 

 ثانيا: أسَمء ومصطلحات علم العقيدة.

املوضوع السادس: ملحات عن النحراف العقدي يف 

 حياة البرشية.

 املوضوع السابع: من أهم الكتب املؤلفة يف علم العقيدة.

 مفردات الوحدة

3
 عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية

2
 عدد األسابيع
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خلق اهلل تعاىل اخللق وجعلهم عىل الوحدانية والدين القويم، وجعل الغاية واحلكمة من وجودهم هي حتقيق  

نَس إاِلَّ لَِيْعُبُدونِ العبودية له تعاىل، كَم قال اهلل سبحانه:   نَّ َواإْلِ [؛ إال أن اخللق  56]الذاريات:    َوَما َخَلْقُت اجْلِ

انحرفوا عن الطريق التي رسمها اهلل تعاىل، وأضلهم الشيطان، وزين هلم الباطل، قال اهلل تعاىل يف احلديث القديس:  

ل  »  مْت عليهم ما أحللُت هلم، وأمرهتم أن يرشكوا يب ما مل ُأنزِّ إِن خلقُت عبادي حنفاَء فاجتالتْهم الشياطنُي، فحرَّ

يَن    ، حينها أرسل اهلل تعاىل الرسل للناس مبرشين ومنذرين؛ كَم قال سبحانه: (1) « ا به سلطانً  ِ َفَبَعَث اهلُل النَّبِيِّنَي ُمَبرشِّ

 [. لْيجعوا الناس إىل عبادة اهلل تعاىل وحده، واالعتقاد الصحيح.  213]البقرة:    َوُمنِذِرينَ 

 . وهذا االعتقاد هو العقيدة التي سنتعرف عليها وعىل مداخلها يف هذه الوحدة   

 

 

اإلسَلم،  دين اإلسَلم عبارة عن عقيدة ورشيعة، والرشيعة هي األحكام العملية الظاهرة التي دعا هلا  

 والعقيدة هي موضوعنا يف هذه الوحدة، وهي منبع األعَمل الظاهرة كَم أسلفنا يف التمهيد. 

د بعض األمثلة عىل األعَمل الظاهرة النابعة من االعتقاد الداخيل لإلنسان   .عدِّ

 .................................................................................................... 

 .................................................................................................... 

...................................................... .............................................. 
  

 
 .(2865( أخرجه مسلم، برقم )1)
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 .(1) مأخوذة من الَعْقد، وهو الشد والربط واإلحكام والتوثيق:  العقيدة لغةا 

واليوم اآلخر،  :  هي  والعقيدة اإلسالمية اصطالحاا: تعاىل ومَلئكته وكتبه ورسله  باهلل  اجلازم  اإليَمن 

ُأمور الغيب، وُأصول الدين، وما أمجع عليه الصحابة والتابعون،   َثَبَت من  والقدر خْيه ورشه، وسائر ما 

له  ومن بعدهم يف أصول الدين والغيبيات، والتسليم التام هلل تعاىل يف األمر واحلكم والطاعة واالتباع لرسو

 .(2) فهذه هي عقيدة أهل السنة واجلَمعة، ملسو هيلع هللا ىلص

وُسّميت هبذا االسم الحتياجها إىل اعتقاد جازم، ويقني صادق؛ ألن ما شدَّ عقُده َيصُعُب حُله؛ وهلذا  

ْدُتُم اأْلَْيََمَن﴾ قال اهلل تعاىل:   . (3) [.89]املائدة:   ﴿َوَلِكْن ُيَؤاِخُذُكْم بََِم َعقَّ

 

 
والقاموس املحيط للفْيوز (  510/  2( والصحاح للجوهري )295/  3( ينظر: لسان العرب البن منظور، مادة )عقد( )1)

 (.383آبادي )ص: 

 (.4/ 1الدرر السنية ) -( املوسوعة العقدية 2)

 (. 17( العقيدة الطحاوية )ص: 3)

ُسّميت الكتب التي تبحث يف وحدانية اهلل كتب االعتقاد، كَم قال اإلمام الطحاوي يف كتاب 

نقول يف توحيد اهلل، معتقدين بتوفيق اهلل: إّن اهلل واحد ال رشيك له، وال يشء مثله، وال )الطحاوية: 

 .(3) (يشء يعجزه، وال إله غْيه

 



(15( 

 

 
 

 

﴿َفاْعَلْم  العقيدة اإلسَلمية هي أول الوجبات املفروضة، واألوامر املطلوبة من العباد، قال تعاىل:    -1

ُه اَل إَِلَه إاِلَّ  َبُكْم َوَمْثَواُكْم﴾ َيْعَلُم ُمتَ   اهللَُواْسَتْغِفْر لَِذْنبَِك َولِْلُمْؤِمننَِي َواملُْْؤِمنَاِت وَ  اهللَُأنَّ  . [19]حممد:  َقلَّ

»إِنََّك َتْقَدُم َعىَل َقْوٍم ِمْن َأْهِل الِكَتاِب،  معاذ بن جبل ريض اهلل عنه إىل اليمن، قال له:    ملسو هيلع هللا ىلص وملا بعث النبي  

ُدوا اهللَ َتَعاىَل« َل َما َتْدُعوُهْم إىَِل َأْن ُيَوحِّ  . (1) َفْلَيُكْن َأوَّ

الذي عليه أئمة الفتوى وهبم ُيقتدى كَملك والشافعي وأيب حنيفة وأمحد  ":  - اهلل  رمحه    -قال القرطبي  

بن حنبل، وغْيهم من أئمة السلف: أّن أول الواجبات عىل املكلف اإليَمن التصديقي اجلزمي الذي ال ريب  

 .(2) "معه باهلل تعاىل ورسله وكتبه، وما جاءت به الرسل عىل ما تقرر يف حديث جربيل

يدة اإلسَلمية هي احلق الذي من أجله أرسل اهلل مجيع الرسل، فقد اتفقت دعوهتم مجيعًا عليها،  العق  -2

ُه اَل إَِلَه إاِلَّ َأَنا َفاْعُبُدوِن﴾ قال تعاىل:   وعن    [25]األنبياء:    ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ ُنوِحي إَِلْيِه َأنَّ

»َحق   َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل:    اهللُُقْلُت:    .»َهْل َتْدِري َما َحق  اهللِ َعىَل ِعَباِدِه«قال:    ملسو هيلع هللا ىلص لنبي  معاذ ريض اهلل عنه أّن ا

ُكوا بِِه َشْيًئا«  .(3) اهللِ َعىَل ِعَباِدِه َأْن َيْعُبُدوُه، َوالَ ُيرْشِ

الدنيا    -3 يف  هبا  العبد  وانتفاع  الصاحلة،  األعَمل  لقبول  الصحيح  األساس  هي  اإلسَلمية  العقيدة 

تعاىل:   قال  َمْشُكوًرا﴾ واآلخرة،  َسْعُيُهْم  َكاَن  َفُأوَلِئَك  ُمْؤِمٌن  َوُهَو  َسْعَيَها  هَلَا  َوَسَعى  اآْلِخَرَة  َأَراَد    ﴿َوَمْن 

]الفرقان:    ﴿َوَقِدْمنَا إىَِل َما َعِمُلوا ِمْن َعَمٍل َفَجَعْلنَاُه َهَباًء َمنُْثوًرا﴾ وقال عن أعَمل الكفار:    [19]اإلرساء:  

23.] 

 
 (.19( ومسلم برقم )7372( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.182/ 1( املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم )2)

 (. 30)( ومسلم برقم 5967( أخرجه البخاري برقم )3)
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وملِّ    -4 كلمتهم،  عاة، ومجع  والد  املسلمني  لتوحيد صفوف  الصحيح  املنطلق  اإلسَلمية هي  العقيدة 

ك، قال ت  ٍع عىل غْيها مصْيه الفشل والتفك    اهللِ ﴿َواْعَتِصُموا بَِحْبِل  عاىل:  شملهم، وإزالة تفككهم، وكُل جتم 

ُقوا﴾ َتَفرَّ َواَل  عمران:    مَجِيًعا  واإلخَلص  103]آل  والقرآن،  واجلَمعة،  الطاعة  هو:  تعاىل  اهلل  وحبل   ]

 .(1) والتوحيد، واإلسَلم، كَم قال املفرسون، ونقله ابن جرير يف تفسْيه

ُكوا  قال:    ملسو هيلع هللا ىلص وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أّن رسول اهلل   »إِنَّ اهللَ َيْرََض َلُكْم َثََلًثا... َأْن َتْعُبُدوُه، َواَل ُترْشِ

ُقوا...« بِِه َشْيًئا، َوَأْن َتْعَتِصُموا بَِحْبِل اهللِ مَجِيًعا َواَل َتَفرَّ
(2) . 

العقيدة اإلسَلمية هي العقيدة الوحيدة التي حتقق األمن واالستقرار، والسعادة والرسور، كَم قال   - 5

 َواأْلَْرِض َوَلِكْن َكذَّ تعاىل:  
ِ
ََمء َقْوا َلَفَتْحنَا َعَلْيِهْم َبَرَكاٍت ِمَن السَّ ُبوا َفَأَخْذَناُهْم ﴿َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلُقَرى آَمنُوا َواتَّ

 [.96]األعراف:  ُنوا َيْكِسُبوَن﴾بََِم َكا

 

 
 

  

 
 (. 70/ 7( بنحوه يف تفسْي الطربي، حتقيق شاكر )1)

 (.4501( أخرجه مسلم برقم )2)

فك عىل أمهية العقيدة اإلسَلمية، حدد بعض األعَمل التي  بالتعاون مع زمَلئك؛ ومن خَلل تعر 

 .ستقوم هبا

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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، املنقول إلينا بالتواتر، املوجود  -عليه الصَلة والسَلم    -كَلم اهلل تعاىل املنزل عىل رسوله حممد هو    - 

 . (1)الفاحتة إىل سورة الناسبني دفتي املصحف، من سورة 

الكريم    - القرآن  باهلل تعاىل، ومجيع  ويعترب  التوحيد واإليَمن  نتلقى منه عقيدة  الذي  املصدر األساس 

﴾مسائل العقيدة، قال تعاىل:  
ٍ
ء ُكلِّ يَشْ ْلنَا َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِْبَياًنا لِّ [ والعقيدة يف اهلل تعاىل من  89]النحل:   ﴿َوَنزَّ

َأْقَوُم﴾ اهلل يف كتابه، وقال سبحانه:  أهم ما بني لِلَّتِي ِهَي  اْلُقْرآَن ِِيِْدي  [ وأهم ذلك  9]اإلرساء:    ﴿إِنَّ َهَذا 

 العقيدة يف اهلل، ويف أنبيائه ورساالته، والغيب وما حيويه. 

 

 
 (. 29( ومباحث يف علوم القرآن، ملناع القطان )ص: 85/ 1( ينظر: إرشاد الفحول، للشوكاِن )1)

ح ما يتعلق هبَم يف النفوس  اشتمل القرآن عىل بيان قضايا العقيدة ومسائل اإليَمن، وصحَّ

األساليب، وأوضح الطرق، ال سيَم السور املكية، فقد تضمنت أصول الدين، والعقيدة  بأفضل

وإثبات البعث، فكان القرآن  ،ملسو هيلع هللا ىلصالتي تدل عىل وجود اهلل تعاىل وتوحيده، وِصدق الرسول 

ومرجعًا أوليًا للمسلم يف أخذ عقيدته، وتقرير إيَمنه، قال سبحانه: ﴿اْقَرْأ بِاْسِم  يًا،مصدرًا أساس

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق﴾ ]العلق:  ِذي َخَلَق * َخَلَق اإْلِ ران الربوبية هلل 2، 1َربَِّك الَّ [ فهاتان اآليتان ُتقرِّ

يف خلق اإلنسان من علقة،  بةلعجيتعاىل، وإثبات اخلالقية له وحده، ثم تقرير البعث ببيان قدرته ا

 وهي قطعة دم، أليس ذلك قادر عىل إعادته؟ بىل.
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أركان    - ُتبنيِّ  بأصول عامة،  العقيدة  أركان  الواحدة جتمع  السورة  الكريم نجد  القرآن  يف سائر سور 

يكون من مقتضياهتا  ، وما يتفرع عن هذه األركان، وينضم إليها، أو  -وأعظمها اإليَمن باهلل تعاىل    -اإليَمن  

اإلجابة الصحيحة احلاسمة عىل األسئلة التي تفرس لإلنسان أصل وجوده    -كذلك    –ومستلزماهتا، وتضع  

ونشأته، وغايته التي يسعى إليها، واملصْي الذي ينتهي إليه بعد رحلته يف هذه احلياة، وحتدد عَلقته باهلل تعاىل،  

ِق َواملَْْغِرِب  ﴿َلْيَس اْلرِبَّ َأْن ُتَول  وبالكون وباحلياة واألحياء من حوله، كَم قال تعاىل:   وا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل املرَْْشِ

بِ  آَمَن  َمْن  اْلرِبَّ  َوالنَّبِيِّنَي﴾  اهللَِوَلِكنَّ  َواْلِكَتاِب  َواملَََْلِئَكِة  اآْلِخِر  فقد مجعت هذه اآلية    [177]البقرة:    َواْلَيْوِم 

، تصل به إىل الفَلح والسعادة،  األمور اخلمسة التي جيب أن يصدق به اإِلنسان؛ لكي يكون ذا عقيدة سليمة

ِه َواملُْْؤِمنُوَن ُكلٌّ آَمَن بِ وقال سبحانه:   ُسوُل بََِم ُأْنِزَل إَِلْيِه ِمْن َربِّ ُق    اهللِ﴿آَمَن الرَّ َوَمَلِئَكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه ال ُنَفرِّ

  اهللِ ﴿ُكلٌّ آَمَن بِ هنا أربعة أصول يف قوله:    -سبحانه وتعاىل    -[ فبنّي اهلل  285]البقرة:    َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسِلِه﴾

وأخرب اهلل سبحانه عن نفسه من أسَمئه وصفاته، وأنه اخلَلق الرزاق، وأنه كامل    َوَمَلِئَكتِِه َوُكُتبِِه َوُرُسِلِه﴾

  اهللُ ﴿ُقْل ُهَو  يف ذاته وأسَمئه وصفاته وأفعاله، ومن أمجع ما ورد يف ذلك من الكتاب العزيز قوله سبحانه:  

َلُه ُكُفًوا َأَحٌد﴾   اهللُ َأَحٌد *   َيُكْن  ُيوَلْد * َومَلْ  َيِلْد َومَلْ  َمُد *مَلْ  ﴿َلْيَس [ وقوله سبحانه:  4-1]اإلخَلص:   الصَّ

ِميُع اْلَبِصُْي﴾  ٌء َوُهَو السَّ ُبوا هللَِِّ اأْلَْمَثاَل إِنَّ  :  -عز وجل    -[ وقوله  11]الشورى:   َكِمْثِلِه يَشْ َيْعَلُم    اهللَ ﴿َفَل َتَّْضِ

[ إىل غْي ذلك من  65]مريم:﴿َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّا﴾  :  -عز وجل    -[ وقوله  74]النحل:  َوَأْنُتْم ال َتْعَلُموَن﴾ 

موصوف بصفات الكَمل، منزه عن صفات النقص    -جل وعَل    -اآليات الدالة عىل كَمله سبحانه، وأنه  

: له األسَمء احلسنى،  -عليه الصَلة والسَلم    -حممد    والعيب، فهو كَم أخرب عن نفسه، وأخرب عنه الرسول

 والصفات العىل. 
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من قول أو فعل أو تقرير أو صفة َخْلِقية أو ُخُلقية، سواء أكانت متواترًة    ملسو هيلع هللا ىلص وهي ما أضيف إىل النبي    -

 . (1)أم آحادًا؛ تعترب وحيًا مثل القرآن الكريم

، وأوكل إليه وظيفة البيان واإليضاح، فاستوعبت  ملسو هيلع هللا ىلصلقد أنزل اهلل تعاىل القرآن الكريم عىل نبيه حممد    -

﴿َوَما َينطُِق َعِن اهْلََوى * إِْن ُهَو إاِل  السنة النبوية مساحة كبْية يف بيان العقيدة، ورشح قضاياها، قال تعاىل:  

، َلْيُلَها كَ :  ملسو هيلع هللا ىلص [ ويف احلديث عنه  4-3]النجم:    َوْحٌي ُيوَحى﴾
ِ
نََهاِرَها، اَل َيِزيُغ َعنَْها  »َقْد َتَرْكُتُكْم َعىَل اْلَبْيَضاء

 .  (2) َبْعِدي إاِلَّ َهالٌِك«

جيب عىل املسلم االعتَمد عىل السنة النبوية، والرجوع إليها يف أخذ معتقداته، وتقرير أصول دينه، قال    -

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما هَنَاُكْم َعنُْه َفاْنَتُهوا﴾ :  -سبحانه وتعاىل    - سبحانه وتعاىل    - [ وقال  7رش:  ]احل   ﴿َوَما آَتاُكُم الرَّ

 
)ص:  1) قتيبة  ابن  احلديث،  خمتلف  تأويل  ينظر:  ع7(  الترشيع،  يف  ومكانتها  النبوية  السنة  وحجية  السندي (  القادر  بد 

 (. 91)ص:

( وصححه 2/348ينظر: جامع بيان العلم وفضله )   "حديث ثابت صحيح"( وقال البزار:  43( أخرجه ابن ماجه برقم )2)

 (. 4369األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )

 

  .القران الكريم هو البيان الشايف للعقيدة االسَلمية؛ لعده أمور. اذكرها بإجياز

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ا َأْنَزْلنَا إَِلْيَك اْلِكَتاَب بِاحْلَقِّ لَِتْحُكَم َبنْيَ النَّاِس بََِم َأَراَك  :  - [  105]النساء:    َواَل َتُكْن لِْلَخاِئننَِي َخِصيًَم﴾  اهللُ﴿إِنَّ

 .  (2)ُأوتِيُت الكَتاَب َوِمْثَلُه َمَعُه«»َأاَل إِِّن  ، وقال أيضًا: (1)»َعَلْيُكْم بُِسنَتِي«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال 

 .(3) "السنة سفينة نوح؛ من ركبها نجا، ومن ختلف عنها غرق": - رمحه اهلل  - وقال اإلمام مالك 

اليقينية    ملسو هيلع هللا ىلص ولقد بنّي الرسول    - الناس وهداهم إىل األدلة  أصول الدين والعقيدة أحسن بيان، ودل 

والرباهني العقلية التي هبا يعلمون مسائل العقيدة وقضاياها، كتوحيد اإللوهية والربوبية واألسَمء والصفات  

...،  ملسو هيلع هللا ىلص نبي  وغْي ذلك مما حيتاج إىل معرفته، ومن ذلك: حديث عمر ريض اهلل عنه يف قصة جربيل، حني أتى ال

قال:   اإليَمن،  عن  أخربِن  ِه  فقال:  َخْْيِ َوالَقَدِر  اآلِخِر،  َوالَيْوِم  َوُرُسِلِه  َوُكُتبِِه  َوَمََلِئَكتِِه  بِاهللِ  ُتْؤِمَن  »َأْن 

ِه...« النبي  (4) َورَشِّ قال  قالت:  عنها  اهلل  عائشة ريض  وحديث  ُعرَ :  ملسو هيلع هللا ىلص،  ُحَفاًة  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  النَّاُس  اًة  »حُيْرَشُ 

 .(5) ُغْراًل«

3

بعد وفاته    ملسو هيلع هللا ىلص اتفاق جمتهدي أمة حممد  ":  -كَم عّرفه اإلمام الشوكاِن يف كتابه إرشاد الفحول    - اإلمجاع  

 .  (6) "يف عرص من األعصار عىل أمر من األمور

 
ص احلبْي ط ( وقال احلافظ يف التلخي42( وابن ماجه برقم )4607( وأبو داود برقم )2676( أخرجه الرتمذي برقم )1)

 ."قال البزار: هو أصح سندًا من حديث حذيفة، قال ابن عبد الرب: هو كَم قال"(: 461/ 4العلمية )

 (. 2643( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )4604( أخرجه أبو داود برقم )2)

 (.81/ 5( ذم الكَلم وأهله )3)

 واللفظ ملسلم.( 8( ومسلم برقم )4777( أخرجه البخاري برقم )4)

 (. 2859( ومسلم برقم )6527( أخرجه البخاري برقم )5)

 (. 193/ 1( إرشاد الفحول إىل حتقيق احلق من علم األصول )6)



(21( 

 

 
 

 

 
(1) . 

واإلمجاع املبني عىل القرآن والسنة ُيعترب من املصادر املعتمدة يف العلم والدين، وتلقي العقيدة، وتقرير  

قضاياها؛ ألنه يستند يف حقيقته إىل الوحي املعصوم من كتاب وسنة، وأكثر مسائل االعتقاد حمل إمجاع بني  

األمة يف أمور العقيدة، وال غْيها عىل ضَللة وباطل، فاإلمجاع عىل أمور االعتقاد حجة  الصحابة، وال جتتمع  

رشعية ملزمة ملن جاء بعدهم، وهو إمجاع معصوم، وال جتوز خمالفته، فدين املسلمني مبني عىل اتباع كتاب  

 . (2) اهلل وسنة نبيه، وما اتفقت عليه األمة

ُسوقال تعاىل:   ِه َما َتَوىلَّ َوُنْصِلِه  ﴿َوَمْن ُيَشاِقِق الرَّ َ َلُه اهْلَُدى َوَيتَّبِْع َغْْيَ َسبِيِل املُْْؤِمننَِي ُنَولِّ َل ِمْن َبْعِد َما َتَبنيَّ

ُروَي أّن الشافعي ُسِئل عن آية يف كتاب اهلل  "[ قال الفخر الرازي:  115]النساء:    َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصًْيا﴾

 .(3) "أ القرآن ثَلثَمئة مرة حّتى وجد هذه اآلية تدّل عىل أّن اإلمجاع حّجة، فقر

تِي  : ملسو هيلع هللا ىلصوقال  ٍد ملسو هيلع هللا ىلص َعىَل َضََلَلٍة...« -»إِنَّ اهللَ اَل جَيَْمُع ُأمَّ َة حُمَمَّ َأْو َقاَل: ُأمَّ
 (4). 

 
 (. 250/ 1( االعتصام للشاطبي، حتقيق اهلَليل )1)

 (. 24/  1العقل )   ( وجممل أصول أهل السنة، نارص 193( ينظر: علم العقيدة عند أهل السنة واجلَمعة، ملحمد يرسي )ص: 2) 

 (.219/ 11( تفسْي الرازي )3)

 (.1848( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )2167( أخرجه الرتمذي برقم )4)

عن دليل وقد نصَّ األصوليون أّن اإلمجاع ال يكون إال )قال اإلمام الشاطبي يف كتابه االعتصام: 

 .(1)(رشعي
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 (1)  (2) (3)  (4). 

 
  

 
 (.88/ 5( تفسْي ابن كثْي، حتقيق سَلمة )1)

 (. 4/ 3الفصل يف امللل واألهواء والنحل، عيل بن حزم )( 2)

 (.538/ 13( فتح الباري، البن حجر )3)

 (. 15/ 3( رشح النووي عىل مسلم ) 4)

، وما (1)إمجاع العلَمء عىل أنَّ النبي ملسو هيلع هللا ىلص أفضل األنبياء واملرسلني من أمثلة اإلمجاع يف العقيدة:

نقله اإلمام ابن حزم: من إمجاع أهل اإلسَلم كلهم أنَّ هلل تعاىل كَلمًا، وعىل أن اهلل تعاىل كلَّم موسى 

، وكذلك سائر الكتب املنزلة كالتوراة واإلنجيل والزبور والصحف، فكل هذا -عليه السَلم  -

، وإمجاع أهل السنة عىل اإليَمن بامليزان، وأّن أعَمل العباد (2)اختَلف فيه بني أحد من أهل اإلسَلمال 

إمجاع أهل السنة عىل أّن املؤمنني يرون  -رمحه اهلل  -، وقد نقل اإلمام النووي (3)ُتوزن يوم القيامة

 .(4) اهلل تعاىل يف اآلخرة دون الكافرين

 

 

فك عىل  العقيدة الصحيحة ال تؤخذ إال من الوحي فقط. دلِّل عىل ذلك القول من خَلل تعر 

 .حقيقة مصادر تلقي العقيدة التي درستها هنا

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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العقل مناط التكليف، ووسيلة االجتهاد، وقد ِيتدي العقل بنفسه إىل مسائل االعتقاد الكبار عىل سبيل  

ورسوله   وصفاته  تعاىل  اهلل  بذات  يتعلق  مما  التفصيلية  العقيدة  مسائل  لكن  اهلل،  وجود  كإثبات  اإلمجال، 

والنشور والرصاط وامليزان واحلوض أمور غيبية بحتة ال يدركها العقل عىل جهة التفصيل،  وأنبيائه، والبعث  

ولكن أدركتها العقول من خَلل الوحي، وال يوجد تعارض وال تناقض بني العقل السليم والنقل الصحيح،  

 . (1) وأما العلوم اإلنسانية والعلوم التجريبية فيعترب العقل مصدر من مصادرها

ِذيَن  وقد رفع الوحي من قيمة العقل، وحث عىل التعقل، وأثنى عىل العقَلء، قال تعاىل:   ْ ِعَباِد الَّ ﴿َفَبرشِّ

ِذيَن َهَداُهُم   [. 18-17]الزمر:  َوُأْوَلِئَك ُهْم ُأْوُلوا األْلَباِب﴾  اهللَُيْسَتِمُعوَن اْلَقْوَل َفَيتَّبُِعوَن َأْحَسنَُه ُأْوَلِئَك الَّ

رشعية قد جاءت متضمنة لألدلة العقلية، وصافية من كل كدر، فَم عىل العقل إال فهمها  والنصوص ال

 َربِّ اْلَعْرِش َعَمَّ َيِصُفوَن﴾   اهللِ َلَفَسَدَتا َفُسْبَحاَن    اهللُ﴿َلْو َكاَن فِيِهََم آهِلٌَة إاِل  وإدراكها، ومن ذلك قوله تعاىل:  

اخْلَالُِقوَن﴾ ﴿َأْم ُخلُِقوا  [ وقال سبحانه:  22]األنبياء:   ُهُم  َأْم   
ٍ
ء َغْْيِ يَشْ [ وقال جل وعَل:  35]الطور:  ِمْن 

[ وخوض العقل يف أمور اإلهليات  82]سورة النساء:    َلَوَجُدوْا فِيِه اْختََِلًفا َكثًِْيا﴾  اهللِ﴿َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِد َغْْيِ  

 باستقَلل عن الوحي مظنة اهلَلك، وسبيل الضَلل.

حانه يف اإلنسان قوًة إدراكية من خَلل العقل، ومنحه التفكْي؛ ُتييزًا له عن سائر  وكذلك أودع اهلل سب

العقل، ورفع من شأنه، من خَلل توجيهه إىل النظر والتفكر    -عز وجل    - احليوانات، وتكريًَم له، وامتدح اهلل  

 
 (.24/ 1( جممل أصول أهل السنة، نارص العقل )1)
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ََموَ والتدبر والتأمل يف هذا الكون، قال تعاىل:   اِت َواأْلَْرِض َوَما ُتْغنِي اآْلَياُت َوالن ُذُر  ﴿ُقِل اْنُظُروا َماَذا يِف السَّ

بِِل َكْيَف ُخِلَقْت﴾  [ وقال تعاىل:  101]يونس:    َعْن َقْوٍم اَل ُيْؤِمنُوَن﴾   ، [17]الغاشية:  ﴿َأَفََل َينُْظُروَن إىَِل اإْلِ

ا﴾  وقال سبحانه:   ا َصَبْبنَا املَْاَء َصبًّا * ُثمَّ َشَقْقنَا اأْلَْرَض َشقًّ ْنَساُن إىَِل َطَعاِمِه * َأنَّ   -   24]عبس:  ﴿َفْلَينُْظِر اإْلِ

26]. 

 

املراد بالفطرة هي اهليئة واخللقة التي فطر اهلل اخللق عليها، وجعلهم قابلني لإلسَلم، متهيئني للتوحيد،  

يِن َحنِيًفا فِْطَرَت  والفطرة السليمة ُتدِرك اإليَمن باهلل وتوحيده، قال تعاىل:   تِي َفَطَر    اهللِ ﴿َفَأِقْم َوْجَهَك لِلدِّ الَّ

يُن اْلَقيُِّم َوَلِكنَّ َأْكَثَر النَّاِس اَل َيْعَلُموَن﴾  اهللِ  خِلَْلِق  النَّاَس َعَلْيَها اَل َتْبِديَل  [ قال ابن كثْي  30]الروم:    َذلَِك الدِّ

َفَطَر . وقوله تعاىل:  (1) "فإنه تعاىل فطر خلقه عىل معرفته وتوحيده، وأنه ال إله غْيه":  - رمحه اهلل    - تِي  ﴿الَّ

هلل ساوى بني خلقه كلهم يف الفطرة عىل اجلبلة املستقيمة، ويف احلديث الصحيح:  يدل عىل أنَّ ا  النَّاَس َعَلْيَها﴾

َسانِِه، َكَمَثِل البَ  انِِه، َأْو ُيَمجِّ َ َدانِِه، َأْو ُينرَصِّ ِهيَمِة ُتنَْتُج الَبِهيَمَة َهْل َتَرى  »ُكل  َمْوُلوٍد ُيوَلُد َعىَل الِفْطَرِة، َفَأَبَواُه ُِيَوِّ

 .  (2)َجْدَعاَء؟«فِيَها  

خلق اهلل تعاىل اخللق سليًَم من الكفر  "يف كتابه الفقه األكرب:    -رمحه اهلل تعاىل    - قال اإلمام أبو حنيفة  

واإليَمن، ثم خاطبهم وأمرهم وهناهم، فكفر من كفر بفعله وإنكاره وجحوده احلق بخذالن اهلل تعاىل إياه،  

 
 . (313/ 6، حتقيق: سَلمة )كثْي( تفسْي ابن 1)

 (.  2658( واللفظ له، ومسلم برقم )1385( أخرجه البخاري برقم )2)

العقل له قيمة رفيعة، وأمهية كبْية يف حياة اإلنسان، وله ضوابط وحدود ينتهي إليها يف إدراكه، 

 .تنبيه الرشع وإرشاده، فهو لن ِيتدي إال بالوحي ال يتعداها، وبنفس الوقت حيتاج إىل
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ق اهلل تعاىل إياه، ونرصته له، أخرج ذرية آدم من صلبه، فجعلهم  وآمن من آمن بفعله وإقراره وتصديقه بتوفي

فهم   إيَمنًا،  منهم  ذلك  فكان  بالربوبية،  له  فأقروا  الكفر،  عن  وهناهم  باإليَمن،  وأمرهم  فخاطبهم  عقَلء، 

 . (1) "يولدون عىل تلك الفطرة؛ ومن كفر بعد ذلك فقد بّدل وغّْي، ومن آمن وصّدق فقد ثبت عليه وداوم 

 

 
  

 
 (. 31( الفقه األكرب أليب حنيفة، )ص: 1)

 

 .من خَلل ما يتاح لك من مصادر؛ اذكر بعض أسباب تغْي  الفطرة اإلنسانية

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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1

فمن أهم خصائص العقيدة اإلسَلمية: أهنا من عند اهلل، فهو سبحانه واضعها ومقررها، وليست من  

البرش؛ ولذلك فإهنا غْي قابلة للتبديل أو التغيْي، وال للزيادة والنقصان؛ كَم أهنا مربأٌة من النقِص، ساملٌة من  

ية روح العباد، وال يسد مسدها ما تقرره  العيب، بعيدٌة عن احليِف والظلم، وُتيزها بذلك جعلها مؤهلة لتغذ

ْسََلَم العقول أو األذواق، قال تعاىل:   ﴿اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأُْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإْلِ

إال بّينه وبّلغه    -قواعده وأصوله ورشائعه وفصوله    -[ أي: مل يرتك شيًئا من أمور الدين  3]املائدة:    ِدينًا﴾

 عىل كَمله وُتامه. 

2

فالعقيدة اإلسَلمية توقيفية؛ ال تثبت إال بدليل من الرشع، وال مرسح فيها للرأي واالجتهاد، ومن َثمَّ  

يف الكتاب والسنة؛ ألنه ال أحد أعلُم باهلل وما جيب له، وما ينزه عنه من  فإّن مصادرها مقصورة عىل ما جاء  

ي ملسو هيلع هللا ىلص اهلل، وال أحد بعد اهلل أعلُم باهلل من رسول اهلل   ؛ وهلذا كان منهج السلف الصالح ومن تبعهم يف تلقِّ

 العقيدة مقصوًرا عىل الكتاب والسنة. 

3

ال جمال للعقل يف إدراكها؛ وهلذا يتميز أصحاب هذه العقيدة    يةالعقيدة اإلسَلمية تنبني عىل قضايا غيب

﴿امل * َذلَِك اْلِكَتاُب اَل َرْيَب فِيِه  بذلك يف قوله:    - عز وجل    - باإليَمن بقضاياها الغيبية، حيث وصفهم اهلل  

بِاْلَغْيِب  ُيْؤِمنُوَن  ِذيَن  الَّ لِْلُمتَِّقنَي *  يَمن بقضايا العقيدة الغيبية أن  [ ويرتتب عىل اإل3  -  1]البقرة:  ﴾  ُهًدى 

يتمثل يف التسليم ملا يف الكتاب والسنة، وأال    ملسو هيلع هللا ىلص ، والتسليم هلل ولرسوله  ملسو هيلع هللا ىلصولرسوله    - عز وجل    - نسلم هلل  

نخوض وال نجادل يف تلك القضايا الغيبية إال بقدر ما بينته النصوص، وال نتأوهلا ونرصفها عن ظاهرها  
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املعصوم   عن  ثابت  دليل رشعي  باهلل    ، ملسو هيلع هللا ىلصبغْي  وتعاىل    - فاإليَمن  واإليَمن    - سبحانه  بالغيب؛  إيَمن  هو 

باآلخرة، وما يتصل هبا من عذاب القرب والربزخ، ويوم القيامة واجلنة والنار، واإليَمن باملَلئكة، واإليَمن  

لَِك  ﴿امل * ذَ بالقدر خْيه ورشه...، كل هذا من اإليَمن بالغيب، جيب عىل املؤمن أن يؤمن به، قال سبحانه:  

 فجعل من صفات وخصائص املتقني اإليَمَن بالغيب.  [ 2 -  1]البقرة:   اْلِكَتاُب اَل َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمتَِّقنَي﴾

4

العقيدة اإلسَلمية بينت ما جيب عىل العبيد اإليَمن واالعتقاد به، سواًء عىل سبيل اإلمجال أو التفصيل،  

وجعلت مجيَع األعَمل واألقوال والسلوك وكلَّ أمور احلياة مرتبًطا باهلل تعاىل؛ فَل ُتقبل عند اهلل تعاىل، وال  

العبد كل أمور حياته َوُنُسِكي  هلذا الدين، قال اهلل تعاىل:    ُينال هبا األجر إال عندما َُيِضع  إِنَّ َصََليِت  ﴿ُقْل 

أي: مجيع ما أعمله يف حيايت من أعَمل، وما أموت عليه من    [162]األنعام:    َوحَمَْياَي َومَمَايِت هللَِِّ َربِّ اْلَعاملنََِي﴾

 كامًَل خلالقي ورازقي بكل خاجلة يف  فأنا متجرد جترداً   ﴿هللَِِّ َربِّ اْلَعاملنََِي﴾اإليَمن والعمل الصالح كل ذلك 

 القلب، وبكل حركة يف هذه احلياة. 

فشموهلا للتصور الكامل للقضايا الكربى التي ضلَّ يف تصورها كثْي من الناس، فهي شاملة يف نظرهتا 

فنا عىل اهلل والكون واحلياة واإلنسان معرفة صحيحة.   للوجود كله، تعرِّ

 كلها مرتابطة ارتباًطا وثيًقا، يكمل كل منها اآلخر.  ولشمولية العقيدة كانت أركاهنا

 
 

شمولية العقيدة ظاهرة جلية يف عدم اقتصارها عىل باب دون باب، أو يف أصل دون أصل، بل 

تناولت كل القضايا التي هبا تستقيم حياة اإلنسان، فأحاطت باإلنسان كله من حني والدته حتى 

 .-عياذًا باهلل  -نار وفاته، وحتى يستقر يف اجلنة أو يف ال
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5

املراد بوسطية العقيدة اإلسَلمية: أهنا تدعو إىل التوسط واالعتدال، بعيدًا عن التشدد أو التساهل، فَل  

إفراط وال تفريط، وهذا النداء يتناغم مع الفطرة اإلنسانية، فاإلنسان خلق ضعيًفا يعرتيه الفتور والكسل،  

ًة َوَسًطا﴾  تدال هو  وتعرض له الشواغل، ويتقلب بني قوة وضعف، وصحة ومرض، فكان االع ]البقرة:  ﴿ُأمَّ

 .(1) أي: عدوالً خياراً  [143

يَن َأَحٌد إاِلَّ  :  ملسو هيلع هللا ىلص قال: قال رسول اهلل    -ريض هلل عنه    - وعن أيب هريرة   ، َوَلْن ُيَشادَّ الدِّ يَن ُيرْسٌ »إِنَّ الدِّ

وا...« ُدوا َوَقاِرُبوا، َوَأْبرِشُ  .  (2)َغَلَبُه، َفَسدِّ

وقد جاءت العقيدة بتقرير الوسطية يف مبادئها وأركاهنا، فمثًَل سطرت العقيدة الوسطية يف باب النبوة  

والرسالة بكل املناسب له، املتفق مع حاله، والنصوص املقِررة خلاصية الوسطية متعددة، منها قوله تعاىل:  

ًة َوَسًطا﴾ كَم غلت النصارى يف نبيهم، وال هي أساءت إليهم    فَل هي غلت يف نبيها،  ﴿َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأمَّ

 وآذهتم وقتلتهم، كَم فعلت ِيود.  

 فأهل السنة هم وسط يف النَِّحل، كَم أّن ملة اإلسَلم وسط يف امللل. 

 

 
  

 
 (.350/ 5واملحرر الوجيز يف تفسْي الكتاب العزيز، البن عطية ) ( 135( الوجيز للواحدي )ص: 1)

 (. 39( أخرجه البخاري برقم )2)

فك عىل خصائص العقيدة  .بالتعاون مع زمَلئك؛ اذكر درسني عمليني استفدهتَم من تعر 

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 مرَّ علم التوحيد يف وضعه وتدوينه بمرحلتني:    

 األوىل: ما قبل التدوين )الرواية(: 

الكرام   الصحابة  كان  عليهم    - حيث  اهلل  اهلل  - رضوان  رسول  عن  والسنة،    ملسو هيلع هللا ىلص   يتلقون  القرآن 

مسائل   تدوين  إىل  بحاجة  يكونوا  فلم  يثلج صدورهم،  بَم  عنها  فيجيبهم  عليهم،  أشكل  ويستفرسون عَم 

نبيهم   بينهم اختَلف  ملسو هيلع هللا ىلصالعقيدة؛ ألهنا حمفوظة يف أذهاهنم، يستدلون عليها بكتاب رهبم وسنة  يقع  ، فلم 

 يدة. معترب يف شأن العق

 الثانية: التدوين:

رمحه    -حيث بدأت هذه املرحلة يف حياة التابعني بتدوين احلديث، وكان أول من قام بذلك الزهري    •

، ثم شاع ذلك يف النصف األول من القرن الثاِن اهلجري، كَم فعل اإلمام مالك يف املوطأ، وتم -اهلل تعاىل  

التوحيد، وباب  اإليَمن،  باب  مثًَل  احلديث،  أبواب  من  كباب  العقيدة  األوىل يف    تدوين  النواة  ذلك  فكان 

 استقَلل التوحيد بالتدوين فيَم بعد. 

ثم توسع التدوين يف العقيدة بسبب ظهور البدع يف العقيدة، كبدعة اخلوارج والقدر والتشيع والغلو    •

هـ(، وصنَّف  131يف آل البيت، وفتنة عبد اهلل بن سبأ، ونشأة مذهب املعتزلة عىل يد واصل بن عطاء )ت: 

أهل يف   بعض  القرون  خْي  إمجاع  عىل  وخرج  والتابعني،  الصحابة  ملنهج  خمالف  هو  ما  العقيدة  يف  البدع 

االعتقاد، فتصدى هلم العلَمء بالرد عليهم واملناظرة والتصنيف يف عقيدة أهل السنة واجلَمعة، ورد فيه عىل  

 املعتزلة، والقدرية، واجلهمية، والشيعة.
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كَم سنذكرها يف    - يف علم التوحيد، ولكن بأسَمء خمتلفة هلذا العلم  ثم تتابع التأليف بعد أيب حنيفة    •

العقيدة   علم  ومصطلحات  سَلَّم  - أسَمء  بن  القاسم  عبيد  أليب  اإليَمن  كتاب  مثل  اهلل    -،    - رمحه 

هـ( وكتاب التوحيد البن رسيج البغدادي 235)ت:  -رمحه اهلل    - هـ( وكتاب السنة البن أيب شيبة  224)ت:

هـ( وواكب ذلك ظهور مصطلح أصول الدين، ثم ظهر التأليف باسم العقيدة أوائل  306)ت:  - رمحه اهلل    -

القرن اخلامس اهلجري، وبذلك استقرت حركة التصنيف ومنهج التأليف، واستقل علم التوحيد علًَم متميًزا  

 عن غْيه بلقب ومنهج خمصوص. 

 

 . -رمحه اهلل  - أول كتاب يف العقيدة، لإلمام أيب حنيفة الفقه األكرب، كَم مّر معنا، أنه   -1

 هـ(.224)ت:  - رمحه اهلل   -مثل: كتاب اإليَمن أليب عبيد القاسم بن سَلم اإليَمن،  -2

  -   رمحه اهلل  - هـ( والسنة لإلمام أمحد  235)ت:    -رمحه اهلل    - السنة، مثل: كتاب السنة البن أيب شيبة    -3

 هـ( وغْي ذلك. 240)ت: 

هـ( وكتاب التوحيد البن  306)ت:    -رمحه اهلل    -التوحيد، مثل: كتاب التوحيد البن رسيج البغدادي   -4

 هـ(. 311)ت:   -رمحه اهلل   - خزيمة 

هـ( و)الرشح واإلبانة عن  429)ت:    - رمحه اهلل    - أصول الدين، مثل: كتاب )أصول الدين( للبغدادي   -5

رمحه    -هـ( و)اإلبانة عن أصول الديانة( لألشعري  378)ت:    - رمحه اهلل    -ة  أصول الديانة( البن بط

 هـ(. 324)ت:  -اهلل  

 -فعقيدة التوحيد جاءت به الرسل واألنبياء هناك فرق بني عقيدة التوحيد، وعلم التوحيد؛ 

، وأما علم التوحيد كعلم من العلوم فقد مّر يف وضعه وتدوينه -عليهم صلوات اهلل وسَلمه

 .بطورين؛ طور ماقبل وبعد التدوين، وبأسَمء خمتلفة هلذا العلم
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هـ(،  418)ت:    - رمحه اهلل    - العقيدة، مثل: كتاب رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلَمعة لَللكائي    -6

للبيهقي   االعتقاد  اهلل    -وكتاب  من  458)ت:    -رمحه  كثْي  يف  املصطلح  هذا  عىل  األمر  وغلب  هـ( 

 املؤلفات والرشوحات إىل يومنا هذا. 

 

 
 

  

 

َيت به العقيدة يف املنظومة الغربية  .من خَلل ما ُيتاح لك من مصادر؛ اذكر اسَم مرفوضا ُسمِّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ْنَس  خلق اهلل اخللق لعبادته، وهيأ هلم ما يعينهم عليها من رزقه، قال تعاىل:    - نَّ َواإْلِ ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ

ِة املَْتنُِي﴾  اهللَإاِلَّ لَِيْعُبُدوِن * َما ُأِريُد ِمنُْهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما ُأِريُد َأْن ُيْطِعُموِن * إِنَّ   اُق ُذو اْلُقوَّ زَّ ]الذاريات:    ُهَو الرَّ

له، تعبده ال ترشك به شيئًا، ولكن يفسدها،  [ والنفس بفطرهتا إذا ُتركت كانت مقرة هلل باإلهلية، حمبة  58  -   56

 وينحرف هبا عن ذلك ما يزين هلا شياطني اإلنس واجلن، بَم يوحي بعضهم إىل بعض زخرف القول غرورًا. 

التوحيد، وهو    - الناس عىل  وقد عاش  عليها،  والرشك طارئ، ودخيل  الفطرة،  مركوز يف  التوحيد 

ًة  جاء بعده من ذريته قرونًا طويلة، قال تعاىل:  ، ومن  -عليه السَلم  -اإلسَلم من عهد آدم   ﴿َكاَن النَّاُس ُأمَّ

يَن َوُمنِْذِريَن﴾ اهللُ َواِحَدًة َفَبَعَث  ِ  [. 213]البقرة:  النَّبِيِّنَي ُمَبرشِّ

روا صور الصاحلني    - حدث الرشك واالنحراف عن العقيدة يف قوم نوح، وكان بداية الرشك أهنم صوَّ

ر واالعتبار، وبعد قرون حصل تعظيمهم وعبادهتم؛ فكان   أول رسول، قال    -عليه السَلم    - منهم للتذك 

َوالنَّبِيِّ تعاىل:   ُنوٍح  إىَِل  َأْوَحْينَا  َكََم  إَِلْيَك  َأْوَحْينَا  ا  َوإِْسَحاَق  ﴿إِنَّ َوإِْسََمِعيَل  إِْبَراِهيَم  إىَِل  َوَأْوَحْينَا  َبْعِدِه  ِمْن  نَي 

 [. 163]النساء:  َوَيْعُقوَب َواأْلَْسَباِط َوِعيَسى َوَأي وَب َوُيوُنَس َوَهاُروَن َوُسَلْيََمَن َوآَتْينَا َداُووَد َزُبوًرا﴾ 

إبراهيم    - دين  عىل  كانت  السَلم    - العرب  ج -عليه  حتى  دين ،  فغْيَّ  اخلزاعي،  بن حلي  عمرو  اء 

، وانترش (1) إبراهيم، وجلب األصنام إىل أرض العرب، وإىل أرض احلجاز بصفة خاصة، فُعبدت من دون اهلل

 
 (. 549/ 6( ينظر: فتح الباري البن حجر )1)
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»َرَأْيُت َعْمَرو بَن عاِمٍر اخلُزاِعيَّ جَيُر   :  -عليه الصَلة والسَلم    - الرشك يف البَلد املقدسة وما جاورها، قال  

 .(1)النَّاِر«ُقْصَبُه يف  

، فدعا الناس إىل التوحيد، واتباع ملة إبراهيم، وجاهد يف اهلل حق  ملسو هيلع هللا ىلصبعث اهلل نبيه حممدًا خاتم النبيني    -

جهاده، حتى عادت عقيدة التوحيد وملة إبراهيم، وكرس األصنام، وأكمل اهلل به الدين، وسارت عىل هنجه  

 اجلهل يف القرون املتأخرة. القرون املفضلة من صدر هذه األمة إىل أن فشا  

 

البناء عىل القبور، متمثًَل بتعظيم    - عاد الرشك إىل كثْي من هذه األمة بسبب دعاة الضَلل، وبسبب 

األولياء والصاحلني، وادعاء املحبة هلم، حتى بنيت األرضحة عىل قبورهم، واختذت أوثانًا تعبد من دون اهلل،  

الرشك  وسموا  ملقاماهتم،  ونذر  وذبح  واستغاثة  دعاء  من  القربات:  وإظهارًا    بأنواع  بالصاحلني،  توسًَل 

﴿َما َنْعُبُدُهْم إاِلَّ  ملحبتهم، وليس عبادة هلم بزعمهم، ونسوا أّن هذا هو قول املرشكني األولني، حيث قالوا:  

ُبوَنا إىَِل   [. 3]الزمر:  ُزْلَفى﴾  اهللِلُِيَقرِّ

ة واألشخاص،  وظهر الرشك يف العرص احلديث بصور جديدة، وأشكال عديدة: منها: تقديس األئم  -

 
 (. 2856( ومسلم برقم )4623( أخرجه البخاري برقم )1)

 

 .علل: كون االبتداع يف الدين من أعظم أبواب الفرقة والضَلل

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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هبا،   اإلسَلمية  الرشيعة  واستبدال  الوضعية،  القوانني  املادة، وحتكيم  وتأليه  وادعاء عصمتهم وقدسيتهم، 

 واعتبارها أحسن وأفضل يف أحكامها من دين اإلسَلم.

 

 
 

 

  

ه النصيحة العملية لعموم ملسلمني؛ عن كيفية التخلص من آثار اهلوى واجلهل لتسلم العقيدة  وجِّ

 .االنحراف. مع ذكر بعض األدلة من القرآن الكريممن 

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 هـ(. 235كتاب اإليَمن، أليب بكر بن أيب شيبة )ت:  -1

ل )ت: السنة، أليب بكر أمحد بن حممد   -2  هـ(.311اخلََلَّ

 هـ(. 395وصفاته عىل االتفاق والتفرد، ملحمد بن إسحاق بن َمنَْده )ت:    تعاىل التوحيد ومعرفة أسَمء اهلل   -3

 ه(.  790كتاب االعتصام يف أهل البدع والضَلالت، للحافظ إبراهيم بن موسى الشاطبي املالكي )ت: -4

 هـ(.792ت: رشح الطحاوية، لعيّل بن حممد بن أيب العز احلنفي )  -5

 هـ(.1307قطف الثمر يف بيان عقيدة أهل األثر، ملحمد صديق حسن خان القنوجي )ت:  -6

 هـ(.1359العقائد اإلسَلمية من اآليات القرآنية واألحاديث النبوية لعبد احلميد بن باديس )ت:   -7

 هـ(.1395رشح العقيدة الواسطية، ملحمد بن خليل حسن هّراس )ت:   -8

 هـ(.1386ئد، عبد الرمحن بن حييى املعلمي العتمي اليَمِن )ت:  القائد إىل تصحيح العقا -9

 هـ(.1393األسَمء والصفات نقًَل وعقًَل، ملحمد األمني بن حممد املختار اجلكني الشنقيطي )ت:   -10

 هـ(.1413التوصل إىل حقيقة التوسل )املرشوع واملمنوع( ملحمد نسيب الرفاعي )ت:  -11

 هـ(. 1433عبد اهلل األشقر )ت:   العقيدة يف اهلل، لعمر بن سليَمن بن -12
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بالتعاون مع زمَلئك؛ ومن خَلل ما يتاح لك من مصادر؛ اذكر اسم مؤلفني آخرين من مؤلفات 

 .العقيدة غْي ما تم ذكره هنا

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

 

ا عامَّ ييليف دفرتك تكتَب -1  :وحتت إرشاف معلمك ملخصا

 أمهية العقيدة واحلاجة إليها.•
 دور العقل والفطرة يف العقيدة.•
 خصائص العقيدة اإلسَلمية.•
 ملحات عن االنحراف العقدي يف حياة البرشية.•

د يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل:-2  ُتعدِّ
 مصادر تلقي العقيدة اإلسَلمية.•
 العقيدة.مراحل تدوين علم •
 أهم الكتب املؤلفة يف علم العقيدة.•
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 : من خالل دراستك هلذه الوحدة؛ اكتب تعريفا مبسطا لكل مصطلح من املصطلحات يف اجلدول التايل:  1س

 تعريفه  املصطلح  م 

  العقيدة  1

  اإلمجاع  2

  الربانية  3

  التوقيفية  4

  الوسطية  5

 العقل والفطرة يف العقيدة؛ من خالل اجلدول اآليت:قارن بني دور : 2س

 دور الفطرة يف العقيدة  دور العقل يف العقيدة 

  

 قارن بني مرحلتي تدوين العقيدة؛ من خالل اجلدول اآليت: : 3س

 مرحلة التدوين مرحلة الرواية
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 اذكر بعض أسامء ومصطلحات علم العقيدة. : 4س

............................................... ....................................................... 

............................................... ....................................................... 

............................................... ....................................................... 

 

 اذكر ثالثة من أهم الكتب املؤلفة يف علم العقيدة. : 5س

............................................... ....................................................... 

............................................... ....................................................... 

.............................................................................................. ........ 

 

 ( أمام اجلملة اخلطأ:×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )ضْع عالمة الصواب): 6س

 ( )   العقيدة اإلسَلمية هي احلق الذي من أجله أرسل اهلل مجيع الرسل.  (1

 ( )    مل يشتمل القرآن عىل بيان كافة قضايا العقيدة ومسائل اإليَمن.  (2

 ( ) املصادر املعتمدة يف تلقي العقيدة، وهو يستند يف حقيقته إىل الوحي. اإلمجاع ُيعترب من  (3

 العقيدة اإلسَلمية توقيفية؛ ال تثبت إال بدليل من الرشع، وال مرسح فيها   (4

 ( )         للرأي واالجتهاد.

 ( ) مل جتعل العقيدة مجيع األعَمل واألقوال والسلوك وكل أمور احلياة مرتبطة باهلل تعاىل.  (5

 ( )    توحيد مركوز يف الفطرة، والرشك طارئ، ودخيل عليها. ال (6
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 : صل بخط بني القائمة )أ(، وما يناسبها من القائمة )ب(: 7س

 )ب( )أ(

 . يف قوم نوح  رفع الوحي  

جيب عىل املسلم االعتَمد عليها، والرجوع إليها يف  من صفات وخصائص املتقني 

 أخذ معتقداته، وتقرير أصول دينه. 

عصمتهم   العقيدة اإلسَلمية   وادعاء  واألشخاص،  األئمة  تقديس 

 . وقدسيتهم، وتأليه املادة

عن  واالنحراف  الرشك  حدث 

 العقيدة أول ما حدث  

عىل   وأثنى  التعقل،  عىل  وحث  العقل،  قيمة  من 

 العقَلء. 

 اإليَمَن بالغيب.  عاد الرشك إىل كثْي من هذه األمة  

صفوف  هي   السنة النبوية الصحيحة  لتوحيد  الصحيح  اجلامع  املنطلق 

عاة.   املسلمني والد 

 بسبب دعاة الضَلل والبناء عىل القبور.  من صور الرشك يف العرص احلديث 

 

 

 

 

 
من خَلل ما يتاح لك من مصادر، وحتت إرشاف معلمك؛ اكتب بحثا موجزا عن دور العقيدة   

 .واملجتمع؛ ثم ضعه يف ملف إنجازكاإلسَلمية الصحيحة يف بناء األفراد 
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يرشح حديث جربيل عن الدين اإلسَلمي.   -

 يرشح مفهوم اإلسَلم. -

 يرشح مفهوم اإليَمن. -

 يرشح مفهوم اإلحسان.  -

 يوضح العَلقة بني مراتب الدين. -

 خمرجات التعلم
 املوضوع األول: املرتبة األوىل: اإلسالم:

 أوال: مفهوم اإلسَلم.

ثانيا: املراد بإطَلق اإلسَلم: )اإلسَلم العام، واإلسَلم 

 اخلاص(

 املوضوع الثاين: املرتبة الثانية: اإليامن باهلل تعاىل:

 أوال: تعريف اإليَمن باهلل تعاىل.

ثانيا: املراد بإطَلق اإليَمن: )اإليَمن العام، واإليَمن 

 اخلاص(

 املوضوع الثالث: املرتبة الثالثة: اإلحسان:

 تعريف اإلحسان.

 املوضوع الرابع: العالقة بني مراتب الدين.

 مفردات الوحدة

3
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة الدراسيةعدد الساعات 
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وردت اآليات يف القرآن والسنة النبوية لتؤكد لنا وجود التفاضل والدرجات يف اآلخرة، منها قول اهلل  

ْلنَا َبْعَضُهْم َعىَلٰ َبْعٍض *  تعاىل:  [. 21]اإلرساء:  َوَلْْلِخَرُة َأْكرَبُ َدَرَجاٍت َوَأْكرَبُ َتْفِضيًَل﴾﴿انُظْر َكْيَف َفضَّ

حيث إن هذا التفاضل والدرجات يف اآلخرة مبناه عىل مراتب الناس يف الدين وعملهم يف احلياة الدنيا،  

واالستقامة،   اهلداية  طريق  وسلوكهم  أعَمهلم  بحسب  يتفاوتون  اإلسَلمي  الدين  يف  الناس  أحوال  فإن 

حسب مقاماهتم يف احلياة الدنيا يكون مقامهم يف اآلخرى، وهذه املقامات تسمى درجات ومراتب الدين  وب

 من اإلسَلم واإليَمن واإلحسان. 

 . ومن خَلل هذه الوحدة الدراسية سنتعرف عىل مراتب الدين، وتفاصيل األعَمل هلذه املراتب

 

 

البحث لديك، ومن خَلل كتاب صحيح البخاري أو مسلم اطلع باالستعانة بأحد مصادر ومراجع  

 . عن مراتب الدين، وبني أعَمل كل مرتبة من هذه املراتب - عليه السَلم   -عىل حديث جربيل  

 ..................................................................................................

. .................................................................................................

................................................... ...............................................   
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 .(1) هو االنقياد واخلضوع والذل، يقال: أسلم واستسلم، أي: انقاد   اإلسالم لغة:

 . ( 2) االستسَلم واالنقياد واخلضوع ألمر اهلل تعاىل، وإخَلص العبادة له وحده، ال رشيك له   اإلسالم رشعاا: 

 يطلق اإلسَلم ويراد به أمران: عام، وخاص:  

 األمر األول: اإلسالم العام: 

بالعبادة، واخلضوع   تعاىل، وإفراده  به األنبياء مجيعًا، وهو اإليَمن بوحدانية اهلل  الذي جاء  الدين  وهو 

﴿َأْم ُكنُْتْم ُشَهَداَء إِْذ َحََّضَ َيْعُقوَب املَْْوُت إِْذ َقاَل لَِبنِيِه  ألمره، واالستسَلم له، وعىل هذا جاء قول اهلل تعاىل:  

  ﴾ َقاُلوا َنْعُبُد إهَِلََك َوإَِلَه آَباِئَك إِْبَراِهيَم َوإِْسََمِعيَل َوإِْسَحاَق إهَِلًا َواِحًدا َوَنْحُن َلُه ُمْسِلُمونَ َما َتْعُبُدوَن ِمْن َبْعِدي  

 [.133]البقرة:  

 األمر الثاين: اإلسالم اخلاص:

 واملتمثل بأركان اإلسَلم اخلمسة.  ملسو هيلع هللا ىلصوهو ما جاء به نبينا حممد  

نبينا حممد   به  الذي جاء  الكريم عىل    -عليه الصَلة والسَلم    -وقد وردت كلمة اإلسَلم  القرآن  يف 

 :  (3) حالتني

 
 (.   1448( والقاموس املحيط )293/ 12( ينظر: لسان العرب )1)

 (. 57، لإلمام أيب حنيفة )ص: ( ينظر: الفقه األكرب2)

 (. 4( وسلسلة اإليَمن والكفر، ملحمد املقدم )ص:134( ينظر: تفسْي القرطبي )ص:3)
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الدين كله، أصوله  احلالة األوىل به  يراد  ُيطلق لفظ اإلسَلم غْي ُمقرتن بذكر اإليَمن، فهو حينئٍذ  أن   :

أخَلقه وآدابه، ويشمل األعَمل الظاهرة واألعَمل الباطنة، فيدخل معنى اإليَمن    وفروعه، عقائده وأحكامه،

يَن ِعنَْد يف اإلسَلم عند اإلفراد، وعىل هذا جاء قوله تعاىل:   ْسََلُم﴾  اهللِ﴿إِنَّ الدِّ  [.19]آل عمران:  اإْلِ

ألعَمل واألقوال الظاهرة من صَلة  أن ُيطلق لفظ اإلسَلم مقرتنًا باإليَمن، فُْياد به حينئٍذ ا  احلالة الثانية:

تعاىل:   واليوم اآلخر وغْيها، كقوله  باهلل  الباطنة، كاإليَمن  القلبية  باإليَمن األعَمل  وُيراد  وصيام وغْيها، 

 [. 14]احلجرات:   ﴿َقاَلِت اأْلَْعَراُب آَمنَّا ُقْل مَلْ ُتْؤِمنُوا َوَلكِْن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا﴾

يا حممد أخربِن عن اإلسَلم، "فقال:    ملسو هيلع هللا ىلصعند ما سأل النبي    -عليه السَلم    - وكَم جاء يف حديث جربيل  

ََلَة، َوُتْؤيِتَ :  ملسو هيلع هللا ىلصفقال رسول اهلل   ًدا َرُسوُل اهللِ ملسو هيلع هللا ىلص، َوُتِقيَم الصَّ ْسََلُم َأْن َتْشَهَد َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوَأنَّ حُمَمَّ   »اإْلِ

َوحَتُجَّ   َرَمَضاَن،  َوَتُصوَم  َكاَة،  َسبِيًَل«الزَّ إَِلْيِه  اْسَتَطْعَت  إِِن  َيْسَأُلُه،    اْلَبْيَت  َلُه  َفَعِجْبنَا  َقاَل:  َصَدْقَت،  َقاَل: 

َقاَل:   يََمِن،  اإْلِ َعِن  ِِن  َفَأْخرِبْ َقاَل:  ُقُه،  اآْلِخِر،  َوُيَصدِّ َواْلَيْوِم  َوُرُسِلِه  َوُكُتبِِه  َوَمََلِئَكتِِه  بِاهللِ  ُتْؤِمَن  َوُتْؤِمَن  »َأْن 

ِه« ِه َورَشِّ  . (1) بِاْلَقَدِر َخْْيِ

 
  

 
 ( واللفظ ملسلم.9( ومسلم برقم )48( أخرجه البخاري برقم )1)

 

 .علل: وجود مرتبة اإلسَلم اخلاص سبٌب جلمع شمل املسلمني يف كل مكان

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 :  .(1) إقرار القلب املستلزم لإلذعان والقبول اإليامن باهلل تعاىل لغةا

تعاىلو باهلل  وأسَمئه    رشعاا:  اإليامن  وألوهيته  وربوبيته  وتعاىل،  سبحانه  بوجوده  اجلازم  االعتقاد  هو 

 وصفاته. 

 ويطلق اإليَمن يف الرشع ويراد به أمران:  

يطلق مفردًا  وهو قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص باملعصية؛ وذلك عندما    األمر األول: اإليامن العام، 

اإل بذكر  مقرتن  كلهغْي  الدين  هنا  به  فْياد  األعَمل  ، سَلم؛  فيه  فيدخل  اإلسَلم،  معنى  اإليَمن  فيشمل 

 الظاهرة، واألعَمل الباطنة. 

عليه السَلم   -، وهو املتمثل بأركان اإليَمن الستة، كَم ورد يف حديث جربيل  اإليامن اخلاص  األمر الثاين:

 مقرونًا بذكر اإلسَلم.حيث يفرس باالعتقادات الباطنة؛ وذلك عندما ُيطلق   -

 

 
 (. 4/849( ورشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلَمعة، لْللكائي )2/611( ينظر: الرشيعة لْلجري )1)

 

 .اذكر العَلقة بني أركان اإليَمن الستة

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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النبي   ه  َ َفرسَّ َيَراَك«بقوله:    ملسو هيلع هللا ىلصاإلحسان:  ُه  َفإِنَّ َتَراُه  َتُكْن  مَلْ  َفإِْن  َتَراُه،  َكَأنََّك  اهللَ  َتْعُبَد  أْن  ْحَساِن  ، ( 1) »اإْلِ

 فاإلسَلم هو األقوال واألعَمل الظاهرة والباطنة، واإلحسان هو حتسني الظاهر والباطن. 

 
 

 
  

 
 (. 1( أخرجه مسلم برقم )1)

واإليَمن أخص  من اإلسَلم؛ اإلسَلم هو الدائرة األعم التي تضم مجيع الداخلني يف هذا الدين، 

َق أركان اإليَمن، فكل  مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن.  فيدخل ضمنه كل من حقَّ

واإلحسان أخص  من اإلسَلم واإليَمن؛ فَل يبلغه إال من أتقن أعَمله الظاهرة والباطنة، فأصبح 

 .مؤمن حمسن يعبد اهلل كأنَّه يراه أمامه، فكل حمسن مؤمن ومسلم، وليس كل مسلم أو

 

 

 ؟هات من القرآن الكريم من سورة النحل دليًَل عىل اإلحسان وثمرته

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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البطن، والدين اسم واقع  ال يكون إيَمن بَل إسَلم، وال يوجد إسَلم بَل إيَمن، ومها كالظهر مع    -1

كلها والرشائع  واإلسَلم  اإليَمن  واإلحسان  (1) عىل  اإلسَلم،  من  أضيق  واإليَمن  أوسع،  اإلسَلم  أّن  إال   ،

أضيق من اإليَمن، فدائرة اإلسَلم واسعة؛ فأهل اإلسَلم أكثر من أهل اإليَمن؛ ألهنم يوجد فيهم من هو  

يصلون وقلوهبم مل تطمئن باإليَمن، وأهل اإليَمن أقل من أهل اإلسَلم؛  مسلم ظاهرًا، وليس بمسلم باطنًا،  

 ألهنم خَلصتهم وصفوهتم.

أهل اإلحسان هم خَلصة اخلَلصة، وصفوة الصفوة، بمعنى: أهنم أهل اإليَمن القوي الذين بلغت    -2

حيدثوا أنفسهم، وإذا دخل    هبم القوة إىل أهنم يتقنون كل عمل، فإذا صلوا أتقنوا الصَلة، ومل يغفلوا فيها، ومل

وقت نافلة مل يضيعوها إال بعمل ما حيبون وما يريدون، وهكذا بقية أعَمهلم، وكذلك حيملهم استحضارهم 

 لرهبم عىل أال يعصوه طرفة عني، فيكون ذلك كله سببًا إلتقاهنم العمل. 

ها، فيحرص عىل أن يأيت  أّن هذه كلها من األعَمل الرشعية، فاإلنسان حيرص عىل أن جيمع بينها كل   - 3 

أيضًا عىل   اإليَمن، وحيرص  أركان  الباطنة، وهي  أركان اإلسَلم، وحيقق األعَمل  الظاهرة، وهي  باألعَمل 

األعَمل الغيبية من املراقبة والتقوى واخلوف منه سبحانه حتى يكون من أهل مرتبة اإلحسان، فيجمع بني  

 املراتب كلها. 

اجتمعا  -4 إذا  واإليَمن  اجتمعا  اإلسَلم  افرتقا  وإذا  واإليَمن  افرتقا،  اإلسَلم  من  كل  ُأفرد  إذا   ،

َق بينها كان الفرق   ُفرِّ الدين كله، وإن  انفراده يشمل  بينهَم، بل كل منهَم عىل  واإلحسان بالذكر، فَل فرق 

 . (2) بينهَم بَم يف احلديث املذكور سابقاً 

 
 ( 57( الفقه األكرب أليب حنيفة )ص: 1)

 (. 612، 602، 597 -595/ 1( ينظر: معارج القبول، للحكمي )2)
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 )2) 

 
  

 
 .(4851( أخرجه البخاري برقم )1)

 .(4851( أخرجه البخاري برقم )2)

املسلم )إيَمٌن( يف عبادٍة أو جزئيٍة ما، وقد مراتب الدين مرتبطٌة ببعضها بعضا؛ فقد يكون لدى 

من آثار اإليَمن بالَقَدر والتسليم  -مثَل  -يكون )حُمسنًا( يف جزئية أخرى، فيكون لدى شخٍص ما 

 .به أكثر ممَّا لديه من آثار اإليَمن بمراقبة املَلئكة له وإحصاء أعَمله

 

 .مقرتحنْي عملينْي لرتبية الشباب عىل كل مرتبة من مراتب الدينبالتعاون مع زمَلئك؛ اكتب 

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 

ا عامَّ ييل( 1)  :تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ملخصا

 .مفهوم اإلسَلم واإليَمن واإلحسان•

 :معلمك ما ييلُتبنيِّ يف دفرتك وحتت إرشاف ( 2)

 .العَلقة بني مراتب الدين•
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 من خالل دراستك هلذه الوحدة؛ اكتب تعريفا مبسطا لكل مصطلح من املصطلحات يف اجلدول التايل:   :1س

 تعريفه  املصطلح  م 

  اإليَمن العام  1

  اإليَمن اخلاص  2

  اإلحسان  3

 ( أمام اجلملة اخلطأ فيام ييل:  ×الصحيحة، وعالمة اخلطأ )( أمام اجلملة ضْع عالمة الصواب): 2س

 ( ) . ُيطلق لفظ اإلسَلم مقرتنًا باإليَمن، فُْياد به حينئٍذ األعَمل واألقوال الظاهرة (1

 ( )   اإليَمن هو الدائرة األعم التي تضم مجيع الداخلني يف هذا الدين. (2

 ( )   يتقنون كل عمل. أهل اإلحسان هم أهل اإليَمن القوي الذين   (3

 ( )  األعَمل الظاهرة هي أركان اإليَمن، واألعَمل الباطنة هي أركان اإلسَلم.  (4

ضع كل مفردة من املفردات يف القائمة التالية يف مكاهنا املناسب أمام العبارة التي تناسبها يف اجلدول   :3س

 ( كالظهر مع البطن/ مراتب الدين /يراد به الدين كله )    التايل:

 ما يناسبها  العبارة   م 

  اإلسَلم واإليَمن  1

  مرتبطٌة ببعضها بعضا  2

  اإليَمن اإلسَلم غْي ُمقرتن بذكر  3
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 قارن بني  اإلسالم العام واإلسالم اخلاص من خالل اجلدول اآليت:: 4س

 اإلسَلم اخلاص  اإلسَلم العام 

  

 

 
  

 

من خالل ما يتاح لك من مصادر، اكتب رشحا موجزا يف نقاط حلديث جربيل. ثم ضعه يف ملف 

 .إنجازك
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 3  

 ومنزلته:املوضوع األول: تعريف توحيد الربوبية 

 أوالً: تعريف اإليَمن بالربوبية لغة ورشعًا.

 ثانيا: منزلة توحيد الربوبية.

 املوضوع الثاين: أنواع الربوبية:

 الربوبية العامة.

 الربوبية اخلاصة.

املوضوع الثالث: األدلة عىل وجود وربوبية اهلل تعاىل من 

 الرشع والفطرة والعقل واحلس:

 د اهلل تعاىل.أوالً: داللة الفطرة عىل وجو

 ثانيًا: داللة احلس عىل وجود اهلل تعاىل.

 ثالثًا: داللة العقل عىل وجود اهلل تعاىل.

 رابعًا: أدلة الرشع عىل وجود اهلل تعاىل.

املوضوع الربع: أدلة ربوبية اهلل تعاىل من الكتاب والسنة 

 والعقل والفطرة:

 أوالً: القرآن الكريم.

 ثانيًا: السنة النبوية.

 : الفطرة.ثالثاً 

 رابعًا: العقل.

 املوضوع اخلامس: ثمرة اإليامن بربوبية اهلل تعاىل.

 

 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يرشح مفهوم اإليَمن بالربوبية. -

 يوضح منزلة اإليَمن بالربوبية. -

 يميز بني أنواع الربوبية. -

والسنة والعقل يعرض اإليَمن بالربوبية من الكتاب  -

 والفطرة.

 يستشعر ثمرة اإليَمن بالربوبية. -
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اإليَمن والتوحيد والعقيدة أسَمء ملسميات ختتلف يف مدلوالهتا بعض االختَلف، ولكنها ترجع  

اهلل بالعبادة، واإليَمن هو اإليَمن بأنه مستحق للعبادة، واإليَمن بكل إىل يشء واحد، فالتوحيد هو إفراد  

ما أخرب به سبحانه، فهو أشمل من كلمة التوحيد، التي هي مصدر وحد يوحد، يعني أفرد اهلل بالعبادة  

الكامل يف أسَم اق؛ وألنه  الرزَّ ق؛ ألنه  املستحق هلا؛ ألنه اخلَلَّ بأنه سبحانه هو  ئه وخصه هبا؛ إليَمنه 

إفراده  هو  فالتوحيد  للعبادة،  املستحق  فهو  فيها،  واملترصف  األمور  مدبر  وألنه  وأفعاله؛  وصفاته 

فيه  ويدخل  له،  توحيده واإلخَلص  فيه  يدخل  ذلك  أوسع من  واإليَمن  ونفيها عَم سواه،  بالعبادة 

قيدة تشمل تصديقه يف كل ما أخرب به رسوله عليه الصَلة والسَلم، والعقيدة تشمل األمرين، فالع

 . التوحيد، وتشمل اإليَمن باهلل وبَم أخرب به سبحانه أو أخرب به رسوله، واإليَمن بأسَمئه وصفاته

 

 

 . ارجع إىل سورة الفاحتة، ثم دلِّل منها عىل أقسام اإليَمن باهلل تعاىل الثَلثة

 ...............................................................................................................  

 ............................................................................................................... 

 ............................................................................................................... 
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ويعني: املالك، والسيد املطاع، واملصلح لليشء املدبر  : تعود يف أصلها لكلمة الرب،  تعريف الربوبية لغةا 

 .  (1) له

هي اإلقرار اجلازم بأّن اهلل تعاىل وحده خالق كل يشء، والرازق واملحيي    تعريف توحيد الربوبية رشعاا:

 . (2) واملميت والضار والنافع، الذي بيده اخلْي كله، وإليه يرجع األمر كله

باخللق واحلكم، وشهد بذلك، فإّن ذلك يقوده إىل حتقيق    - تبارك وتعاىل    -ذا أقّر العبد بانفراد الرب  إ -1

توحيد اإلهلية، فإّن األمرين متَلزمان، فمن أقّر هلل بالربوبية لزمه أن يقر له باإلهلية، فإّن أول ما يتعلق  

يرتقي إىل توحي الربوبية، ثم  بتوحيد  يتعلق  د اإلهلية، كَم يدعو اهلل سبحانه عباده يف كتابه هبذا  القلب 

به يف  ينقضونه برشكهم  النوع اآلخر، وحيتج عليهم ويقررهم به، ثم َيرب أهنم  التوحيد إىل  النوع من 

 .(3) اإلهلية

أّن من أثبت هلل خصائص وصفات الربوبية: من اخللق واإلحياء واإلماتة والنفع والَّض واإلسعاد   -2

نه يستسلم هلل تعاىل يف كل يشء، فيعلم أّن ما أصابه فمن اهلل ومل يكن ليخطئه، وأنه إذا دخل  واإلشقاء؛ فإ

اجلنة فبتوفيق اهلل وفضله، وإذا دخل النار فبحكمته وعدله، وكل ذلك قدره اهلل تعاىل، فإذا علم ذلك  

 
 (.1/141( وتفسْي الطربي ) 336( ينظر: املفردات، للراغب )ص: 1)

 (. 459/ 2( ومعارج القبول برشح سلم الوصول )25/ 1الطحاوية، حتقيق األرناؤوط ) ( ينظر: رشح 2)

 (.1/413( ينظر: مدارج السالكني البن القيم )3)



(53( 

 

 
 

 

تقيم، فيورث ذلك حمبة  جلأ إىل خالقه ليستعني به يف جلب املنافع ودفع املضار؛ وليستهديه الرصاط املس

عظيمة يف قلب العبد لربه تعاىل، فيقدم حماب ربه عىل كل يشء، ويورثه ذلك اخلوف من اهلل وتعظيمه  

وتوقْيه، فهذه عَلمة توحيد اإلهلية يف هذا القلب، والباب الذي دخل إليه منه توحيد الربوبية، أي:  

 . (1) باب توحيد اإلهلية هو توحيد الربوبية

ة وأمهية اإلقرار بالربوبية هلل تعاىل: أهنا معرفة فطرية يف قلوب بني آدم، إال أّن أكثر الناس  تظهر منزل  -3

﴿َوَما :  -جل وعَل    - الذين وقعوا يف الرشك إنَم وقعوا فيه إلتياهنم بَم يناقض توحيد اإلهلية؛ كا قال  اهلل  

ُكوَن﴾  يف تفسْي هذه اآلية:   - رمحه اهلل    -[ قال جماهد  106:  ]يوسف  ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِاهللِ إاِلَّ َوُهْم ُمرْشِ

؛ لذلك جاءهتم الرسل  (2)"إيَمهنم قوهلم: اهلل خالقنا ويرزقنا ويميتنا، فهذا إيَمن، مع رشك عبادهتم غْيه "

 بالدعوة إىل توحيد اإلهلية.

ال يكفي اإليَمن بالربوبية وحده، وال يدخل صاحبه يف اإلسَلم ما مل يكن معه اإليَمن باأللوهية؛   -4

 من أقرَّ به، ورصف العبادة لغْي اهلل.  ملسو هيلع هللا ىلصولذلك قاتل رسول اهلل  

 
  

 
 (.1/413( ينظر: مدارج السالكني البن القيم )1)

 (. 401( تفسْي جماهد )ص: 2)

فك عىل منزلة توحيد الربوبية  .اذكر درسا عمليا استفدَته يف حياتك من خَلل تعر 

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 ربوبية اهلل عىل خلقه عىل نوعني: 

وهي جلميع اخللق، فهو الذي خلق املخلوقني ورزقهم وهداهم ملا فيه مصاحلهم    الربوبية العامة:  -1

 التي فيها بقاؤهم يف الدنيا، وهذه الربوبية تشمل املؤمن والكافر، والرب والفاجر، واحليوان واجلَمد.  

اخلاصة:  -2 فيه صَلحهم وكَمهلم،    الربوبية  ملا  وتوفيقهم  اإليَمن،  املؤمنني عىل  تربيته ألوليائه  وهي 

 ودفع ما يواجههم من العوائق احلائلة بينهم وبينه. 

﴿َقاُلوا  من األدلة الواردة يف بيان أّن الربوبية عىل نوعني: عامة وخاصة: قول اهلل عن سحرة قوم فرعون:  

هو الذي رّب    -عز وجل   -[ فرب  العاملني هذه ربوبية عامة، كون اهلل 121ألعراف: ]اآَمنَّا بَِربِّ اْلَعاملنََِي﴾  

وقوله سبحانه:   عليهم،  وقام  َوَهاُروَن﴾ اخللق،  ُموَسى  ال  122]األعراف:    ﴿َربِّ  ربوبية خاصة،  هذه   ]

صاص زائد عىل  ، فربوبية موسى وهارون هلا اخت -عز وجل    -يشاركهَم فيها سائر اخللق، إال من استثناه اهلل  

الربوبية العامة للخلق، فإّن من أعطاه اهلل من الكَمل أكثر مما أعطى غْيه فقد ربَّه ورباه ربوبيًة وتربيًة أكمل  

 من غْيه، فُعلم أّن الربوبية املنسوبة ملوسى وهارون أخص من الربوبية املنسوبة جلميع اخللق.

 
  

 

وبالتعاون مع زمَلئك؛ اذكر بعض سَمت االعتقاد عند أولياء من خَلل ما يتاح لك من مصادر، 

 .اهلل الصاحلني؛ ثم دلِّل من السنة عىل عدم جواز معاداهتم

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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كل خملوق قد ُفطَِر عىل اإليَمن بخالقه من غْي سبق تفكْي أو تعليم، وكل إنسان حيّس من تلقاء نفسه 

أّن له ربًا وخالقًا ويشعر باحلاجة إليه، وإذا وقع يف ورطة عظيمة اجتهت يداه وعيناه وقلبه إىل السَمء، يطلب  

هي يف أصلها الذي خلقها اهلل عليه، وعندما ُتر املحنة الغوث من ربه، ففي الشدة تبدو فطرة الناس مجيعًا كَم  

املعنى كثْيًا يف كتابه   تعاىل هذا  العافية والنعمة يعودون إىل خمالفة فطرهتم مرة أخرى، وقد كّرر اهلل  وتأيت 

تعاىل:   قوله  ذلك  من  إِيَّ الكريم؛  إاِلَّ  َتْدُعوَن  َمن  َضلَّ  اْلَبْحِر  يِف  الَّض    ُكُم  َمسَّ اْلرَبِّ  ﴿َوإَِذا  إىَِل  اُكْم  َنجَّ َفَلَمَّ  اُه 

نَساُن َكُفوًرا﴾ نَساَن الَّض   َدَعاَنا جِلَنبِِه َأْو َقاِعًدا  [ وقوله تعاىل:  67]اإلرساء:    َأْعَرْضُتْم  َوَكاَن اإْلِ ﴿َوإَِذا َمسَّ اإْلِ

ْ َيْدُعنَا   ُه َمرَّ َكَأن ملَّ فنَِي َما َكاُنوا َيْعَمُلون﴾  َأْو َقاِئًَم َفَلَمَّ َكَشْفنَا َعنُْه رُضَّ َن لِْلُمرْسِ لَِك ُزيِّ ُه َكَذٰ سَّ ]يونس:  إىَِلٰ رُضٍّ مَّ

12 .] 

 

أننا نسمُع ونشاهُد من إجابة الداعني، وغوث املكروبني ما يدُل داللة قاطعة عىل وجوده سبحانه، قال   -1

ُكْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم﴾﴿إِذ َتْسَتِغيُثوَن رَ تعاىل:   . [9]األنفال:  بَّ

ى املعجزات برهان قاطع عىل وجود مرِسلهم وهو اهلل تعاىل؛ ألهنا أمور خارجة   -2 أنَّ آيات األنبياء التي تسمَّ

عليهم صلوات    -عن نطاق البرش، جيرِيا اهلل تعاىل تأييًدا لرسله ونرًصا هلم، كآيات موسى وعيسى وحممد  

 . -اهلل وسَلمه  
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 يعلم أّن أحًدا من اخللق أنكر ربوبية اهلل سبحانه إال أن يكون مكابًرا معانًدا، كَم حصل من فرعون،  مل -3

﴿َوَجَحُدوا هِبَا َواْسَتْيَقنَْتَها َأنُفُسُهْم [ وقال اهلل تعاىل:  24]النازعات:    ﴿َأَنا رب كم األَعىل﴾ حني قال لقومه:  

ا﴾  ون بربوبية اهلل تعاىل مع إرشاكهم به يف األلوهية، قال [ وهلذا كا 14]النمل:    ُظْلًَم َوُعُلوًّ ن املرشكون يقر 

ََمَواِت َواألْرَض َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعِزيُز اْلَعِليُم﴾تعاىل:   ْن َخَلَق السَّ [  9]سورة الزخرف:    ﴿َوَلئِن َسَأْلَتُهم مَّ

ْن َخَلَقُهْم َلَيقُ وقال سبحانه:   [.87]سورة الزخرف: وُلنَّ اهللَُّ َفَأنَّى ُيْؤَفُكوَن﴾ ﴿َوَلِئن َسَأْلَتُهم مَّ

 

أّن املخلوقات السابقة والَلحقة ال بدَّ هلا من خالق أوجدها؛ إذ ال يمكن أن توجد نفسها بنفسها؛ ألن   -1

 اليشء ال َيلق نفسه، وال يمكن أن توجد صدفة. 

من حمدث؛ وألن وجود هذه املخلوقات عىل هذا النظام البديع املحكم، والتناسق  كل حادث ال بدَّ له   -2

املتآلف، واالرتباط امللتحم بني األسباب ومسبباهتا، وبني الكائنات بعضها مع بعض يمنع منعًا باتًا أن 

 يكون وجودها صدفة. 

 أن يكون هلا ُموِجد؛  وإذا مل يمكن أن توجد هذه املخلوقات نفسها بنفسها، وال أن توجد صدفة تعني -3

 َأْم ُهُم اخْلَالُِقوَن﴾وهو اهلل رب العاملني، كَم قال تعاىل:  
ٍ
ء [ يعني:  35]الطور:    ﴿َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْْيِ يَشْ

تبارك    - أهنم مل َيلقوا من غْي خالق، وال هم الذين خلقوا أنفسهم؛ فتعني أن يكون خالقهم هو اهلل  

ملا سمع جبْي -وتعاىل   وهلذا  اهلل    ؛  رسول  عنه  اهلل  مطعم ريض  هذه    ملسو هيلع هللا ىلص بن  فبلغ  الطور،  يقرأ سورة 

ََمَواِت َواأْلَْرَض َبل الَّ ُيوِقنُوَن * َأمْ اآليات:    َأْم ُهُم اخْلَالُِقوَن * َأْم َخَلُقوا السَّ
ٍ
ء  ﴿َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْْيِ يَشْ

املَُْصْيطُِروَن﴾   َأْم ُهُم  َربَِّك  كاد  "[ وكان جبْي يومئٍذ مرشكًا، فقال:  37  -  35]الطور:  ِعنَدُهْم َخَزائُِن 

 .(2) "لك أول ما وقر اإليَمُن يف قلبي ؛ وذ (1) قلبي أن يطْي 

 
 (.4854( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 4023( أخرجه البخاري برقم )2)
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العادلة   األحكام  من  به  وما جاءت  بذلك،  تنطُق  ُكلَّها  السَموية  الكتب  الرسل يف مجيع  به  ما جاءت 

الكونية  املتضمنة ملصالح اخللق دليل عىل أهنا من رب حكيم عليم بمصالح خلقه، وما جاءت به من األخبار  

ُكُم  التي شهد الواقع بصدقها دليل عىل أهنا من رب قادر عىل إجياد ما أخرب به، ومنها قوله تعاىل:    اهللُ﴿إِنَّ َربَّ

ْيَل النََّهاَر يَ  اٍم ُثمَّ اْسَتَوٰى َعىَل اْلَعْرِش ُيْغيِش اللَّ ََمَواِت َواأْلَْرَض يِف ِستَِّة َأيَّ ِذي َخَلَق السَّ ْمَس  ْطُلُبُه َحثِ الَّ يًثا َوالشَّ

َراٍت بَِأْمِرِه  َأاَل َلُه اخْلَْلُق َواأْلَْمُر َتَباَرَك   [ وقوله تعاىل:  54]األعراف:    َرب  اْلَعاملنََِي﴾  اهللَُواْلَقَمَر َوالن ُجوَم ُمَسخَّ

ُكُم   اٍم ُثمَّ    اهللُ﴿إِنَّ َربَّ ََمَواِت َواأْلَْرَض يِف ِستَِّة َأيَّ ِذي َخَلَق السَّ ُر اأْلَْمَر َما ِمْن َشِفيٍع إاِلَّ  الَّ اْسَتَوى َعىَل اْلَعْرِش ُيَدبِّ

ُروَن﴾  اهللُِمْن َبْعِد إِْذنِِه َذلُِكُم  ُكْم َفاْعُبُدوُه َأَفََل َتَذكَّ  [. 3]يونس:  َرب 

 

 
 

  

 

من خَلل ما درسَته من أدلة عىل وجود اهلل سبحانه وتعاىل؛ قم بإجياز بالرد عىل منكري وجود 

 .اهلل والقائلني بأن الكون جاء صدفة

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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تعاىل: قوله  منها  تعاىل،  اهلل  ربوبية  األدلة عىل  من  الكثْي  القرآن عىل  آيات  َربِّ   اشتملت  هللَِِّ  ﴿احْلَْمُد 

َربَُّكُم  وقوله:    [ 2]الفاحتة:    اْلَعاملنََِي﴾  َعىَل    اهللُ ﴿إِنَّ  اْسَتَوى  ُثمَّ  اٍم  َأيَّ ِستَِّة  يِف  َواأْلَْرَض  ََمَواِت  السَّ َخَلَق  ِذي  الَّ

َراٍت بَِأْمِرِه َأاَل  ْمَس َواْلَقَمَر َوالن ُجوَم ُمَسخَّ ْيَل النََّهاَر َيْطُلُبُه َحثِيًثا َوالشَّ َلُه اخْلَْلُق َواأْلَْمُر َتَباَرَك   اْلَعْرِش ُيْغيِش اللَّ

ََمَواِت َواألَْرَض َوَجَعَل الظ ُلََمِت  [ وقوله تعاىل:  54]األعراف:     اْلَعاملنََِي﴾َرب    اهللُ  ِذي َخَلَق السَّ ﴿احْلَْمُد هللِِّ الَّ

﴾﴿   [ وقوله تعاىل:1]األنعام:    َوالن وَر﴾
ٍ
ء ِذي َخَلَقُكْم    اهللُ﴿ [ وقوله تعاىل:  16]الرعد:    ُقِل اهللُّ َخالُِق ُكلِّ يَشْ الَّ

ِييُكْم﴾ُثمَّ رَ  ِذيَن ِمن    اهللِ﴿َهَذا َخْلُق  [ وقوله تعاىل:  40]الروم:    َزَقُكْم ُثمَّ ُيِميُتُكْم ُثمَّ حُيْ َفَأُروِِن َماَذا َخَلَق الَّ

ََمَواِت َوا [ وقوله تعاىل:  11]لقَمن:   ُدونِِه﴾   َأْم ُهُم اخْلَالُِقوَن * َأْم َخَلُقوا السَّ
ٍ
ء أْلَْرَض  ﴿َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْْيِ يَشْ

ُيوِقنُوَن﴾ الَّ  تعاىل:  36-35]الطور:    َبل  وقوله  َواْصَطرِبْ  [  َفاْعُبْدُه  َبْينَُهََم  َوَما  َواأْلَْرِض  ََمَواِت  السَّ ﴿َرب  

 [. 65]مريم:  لِِعَباَدتِِه َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّا﴾

أمجعني؛   اخللق  عىل  الربوبية  تعاىل  هلل  تقرر  وغْيها  اآليات  والرزق  فهذه  وحده  باخللق  املتفرد  ألنه 

 واإلجياد؛ وهلذا استحق احلمد كامًَل، فاملنعم بسائر النعم العظيمة هو الرب الذي ال تصلح الربوبية لغْيه. 

ففيها الكثْي من النصوص الدالة عىل ربوبيته تعاىل عىل خلقه، منها: ما جاء عن شداد بن أوس ريض  

ق  َوَأَنا  :  ملسو هيلع هللا ىلصال: قال رسول اهلل  اهلل عنه  َخَلْقَتنِي  َأْنَت،  إاِلَّ  إَِلَه  َأْنَت َريبِّ الَ  اللُهمَّ  َتُقوَل:  َأْن  ااِلْستِْغَفاِر  »َسيُِّد 

، َوَأُبوُء َلَك  عَ َعْبُدَك، َوَأَنا َعىَل َعْهِدَك َوَوْعِدَك َما اْسَتَطْعُت، َأُعوُذ بَِك ِمْن رَشِّ َما َصنَْعُت، َأُبوُء َلَك بِنِْعَمتَِك   يَلَّ
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ُنوَب إاِلَّ َأْنَت«  . (1) بَِذْنبِي َفاْغِفْر يِل، َفإِنَُّه الَ َيْغِفُر الذ 

، اللُهمَّ  إذا رأى اهلَلل قال:    ملسو هيلع هللا ىلصقال: كان رسول اهلل    -ريض اهلل عنهَم    -وعن عبد اهلل بن عمر   »اهللُ َأْكرَبُ

ُه َعَلْينَا بِاأْلَْمِن  نَا َوَرب َك اهللُ«َأِهلَّ نَا َوَيْرََض، َرب  َا حُيِب  َرب 
ْسََلِم، َوالتَّْوفِيِق ملِ ََلَمِة َواإْلِ يََمِن، َوالسَّ َواإْلِ

 (2) . 

 فدلت هذه األحاديث وغْيها عىل تقرير الربوبية هلل تعاىل، فهو رب  العوامل كلها الذي رباها بنعمه. 

 تعاىل خلق العباد مفطورين عىل اإلقرار به، واعتقاد أنه خالقهم ورهبم، وهذا النوع من  واملراد هبا أنَّ اهلل 

  اهللُ ﴿َوَلئِْن َسَأْلَتُهْم َمْن َخَلَقُهْم َلَيُقوُلنَّ  اإلقرار مركوز يف الفطر، ال يكاد ينازع فيه أحد من األمم؛ قال تعاىل:  

قال ذات    ملسو هيلع هللا ىلص[ وعن عياض بن محار املجاشعي ريض اهلل عنه أّن رسول اهلل  87]الزخرف:    َفَأنَّى ُيْؤَفُكوَن﴾

ًدا َحََلٌل،  »َأاَل إِنَّ َريبِّ َأَمَرِِن َأْن ُأَعلَِّمُكْم َما َجِهْلُتْم، مِمَّا َعلََّمنِي َيْوِمي َهَذا، ُكل  َماٍل َنَحْلُتُه َعبْ يوم يف خطبته:  

َمْت َعَلْيِهْم َما َأْحَللْ َوإِِنِّ َخَلْقُت ِعَباِدي   َياطنُِي َفاْجَتاَلْتُهْم َعْن ِدينِِهْم، َوَحرَّ ُْم َأَتْتُهُم الشَّ ُهْم، َوإهِنَّ ُت  ُحنََفاَء ُكلَّ

ُكوا يِب َما مَلْ ُأْنِزْل بِِه ُسْلَطاًنا« هَلُْم، َوَأَمَرهْتُْم َأْن ُيرْشِ
 (3). 

 َأْم ُهُم اخْلَالُِقوَن﴾ وله تعاىل: من األدلة العقلية ما ورد يف ق 
ٍ
ء [ فهل العبد  35]الطور:   ﴿َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْْيِ يَشْ

خلق من ال يشء؟ أم أنه خلق نفسه؟ كذلك هل هو من خلق السَموات واألرض؟ ومل يأِت اجلواب يف يشء من  

 ذلك؛ ألن اإلجابة معروفة، يراد أن تستنتجها بعقلك، فتعرف بأن اخلالق لك هو اهلل وحده ال رشيك له. 

 
 (.  6306أخرجه البخاري برقم )( 1)

( واللفظ له، وقال 1710( والدارمي برقم )13330( والطرباِن يف املعجم الكبْي برقم )888( أخرجه ابن حبان برقم )2)

 . "صحيح لغْيه"(: 246/ 2األلباِن يف التعليقات احلسان عىل صحيح ابن حبان )

 (. 2865( أخرجه مسلم برقم )3)
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 .الرشك يف الربوبية من خَلل دراستك اذكر األدلة الدالة عىل بطَلن

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 ومليُكه، وهو  -تبارك وتعاىل    - إذا أيقن املؤمن أّن له رّبًا خالقًا هو اهلل   -1
ٍ
، وأّن هذا الربَّ هو رب  كلِّ يشء

 عباده؛ َأنَِست ُروُحه باهلل، واطمأنت نفسه بذكره. مرصف األمور، وأنه هو القاهر فوق 

ومن أيقن أّن له ربًا توجه إىل ربه بالدعاء وااللتجاء واالستعاذة، وكان دائًَم خائفًا من تقصْيه وذنبه؛    -2

»َذاَق  :  ملسو هيلع هللا ىلصألنه يعلم قدرة ربه عليه، ووقوعه حتت قهره وسلطانه، فتحصل له بذلك التقوى؛ وهلذا قال  

يََم  ٍد َرُسواًل«َطْعَم اإْلِ ْسََلِم ِدينًا، َوبُِمَحمَّ  .(1)ِن َمْن َريِضَ بِاهللِ َربًّا، َوبِاإْلِ

ومن ثمرات اإليَمن بربوبية اهلل تعاىل: أّن اإلنسان إذا علم أّن اهلل هو الرزاق وآمن بذلك، وأيقن أّن اهلل   -3

ملا   معطي  وال  أعطى،  ملا  مانع  ال  واألرض،  السَموات  خزائن  املخلوقني،  بيده  من  الطمع  قطع  منع؛ 

 واستغنى عَم بأيدِيم، وانبعث إىل إفراد اهلل بالدعاء واإلرادة والقصد. 

إذا علم العبد أّن اهلل هو املحيي املميت، النافع الضار، وأّن ما أصابه مل يكن ليخطئه، وما أخطأه مل يكن   -4

ة غْي هيَّاب، وحترر من رق املخلوقني، ومل  ليصيبه، وأّن أمره كلَّه بيد اهلل انبعث إىل اإلقدام والشجاع

 . -عز وجل   -يعد يف قلبه خوف من سوى اهلل  

 عىل العبد؛ ألنه يعلم أّن اهلل هو الذي يدبر مجيع أموره. -سبحانه وتعاىل    -الرضا بَم كتبه اهلل   -5

 ودبَّره تدبًْيا حمَكًَم. عدم اجلزع عند املصيبة وفوت يشء من متاع الدنيا الزائل؛ ألن اهلل قدر كل يشء،  -6

  

 
 (. 34( أخرجه مسلم برقم )1)
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 .اذكر مثالني عمليني من حياتك ظهرت فيهَم ثمرة اإليَمن بربوبية اهلل تعاىل

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 

 

 

ا عامَّ ييل:-1  تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ملخصا

 األدلة عىل وجود وربوبية اهلل تعاىل.-

 ثمرة اإليَمن بربوبية اهلل تعاىل.-

ف يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل: -2  تعرِّ

 بالربوبية، الربوبية العامة، الربوبية اخلاصة.اإليَمن 
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 ( أمام اجلملة اخلطأ فيام ييل:  ×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )ضْع عالمة الصواب): 1س

 ( )    . َمْن أيقن أّن له ربًا توجه إىل ربه بالدعاء وااللتجاء واالستعاذة (1

 ( )      الكون صدفة. يمكن أن يتصور عقَل وجود  (2

 ( )     . مل يعلم أّن أحًدا من اخللق أنكر ربوبية اهلل سبحانه  (3

 ( )   . أقرَّ كفار قريش بتوحيد األلوهية، وإنَم جحدوا توحيد اهلل يف ربوبيته (4

 ال يكفي اإليَمن بالربوبية وحده، وال يدخل صاحبه يف اإلسَلم ما مل يكن معه   (5

 ( )         . اإليَمن باأللوهية

 

 اذكر دليال واحدا عىل ربوبية اهلل تعاىل لكل ما هو متضمن يف اجلدول التايل:  :2س

 الدليل  مصدر الدليل

  القرآن الكريم

  السنة النبوية  

  الفطرة  

       العقل 
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 قارن بني الربوبية العامة والربوبية اخلاصة من خالل اجلدول اآليت:: 3س

 الربوبية اخلاصة  الربوبية العامة

  

 

 دلِّل من القرآن الكريم أو السنة النبوية عىل وجود اهلل تعاىل من خالل اجلدول التايل:: 4س

 الدليل من القرآن الكريم أو السنة النبوية  حمور الدليل  م 

  الفطرة  1

  احلس  2

  العقل  3

  الرشع  4

 

 
  

 

مسألة االستدالل بمعجزات األنبياء والرسل خَلل ما يتاح لك من مصادر، ناقش باختصار 

 .عىل وجود اهلل تعاىل. ثم ضع نتائج النقاش يف ملف إنجازك
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 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يرشح مفهوم اإليَمن باأللوهية. -

 يوضح منزلة اإليَمن باأللوهية. -

 يعرض أدلة اإليَمن باأللوهية. -

 شهادة »ال إله إال اهلل«.يرشح مفهوم 

 يرشح أركان شهادة أن ال إله إال اهلل. -

 يرشح رشوط ال إله إال اهلل. -

 يرشح مفهوم العبادة ً.  -

 يرشح أركان العبادة. -

 يرشح رشوط صحة العبادة. -

 يَمرس العبادة الصحيحة. -

 يستشعر ثمرة اإليَمن بألوهية اهلل تعاىل.-

 خمرجات التعلم
 األول: تعريف األلوهية ومنزلة اإليامن هبا: املوضوع

 أوال: تعريف ألوهية اهلل تعاىل لغًة ورشعًا.

 ثانيا: منزلة اإليَمن باأللوهية.

املوضوع الثاين: أدلة اإليامن باأللوهية من الكتاب 

 والسنة والعقل والفطرة:

 ثانيًا: السنة النبوية. أوالً: القرآن الكريم.

 العقل عىل اإليَمن باأللوهية.ثالثًا: أدلة 

 رابعًا: أدلة الفطرة عىل اإليَمن باأللوهية.

 املوضوع الثالث: شهادة أن ل إله إل اهلل:

 أوالً: مفهوم شهادة أال إله إال اهلل.

 ثانيًا: أمهية وفضل ال إله إال اهلل.

 رابعًا: رشوط ال إله إال اهلل.    ثالثًا: أركان ال إله إال اهلل.

 املوضوع الرابع: العبادة:

 ثانيًا: تعريف العبادة لغة ورشعًا.     أوالً: أمهية العبادة.

ثالثًا: أصول العبادة )كَمل الذل واخلضوع، وكَمل 

 املحبة هلل تعاىل، واخلوف مع الرجاء(

رابعًا: رشوط صحة العبادة )اإلخَلص، وموافقة 

 الرشع(

اهلل تعاىل املوضوع اخلامس: ثمرات اإليامن بألوهية 

 وعبادته.

 مفردات الوحدة

3
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية
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تعرفَت يف الوحدة السابقة عىل اإليَمن بربوبية اهلل تعاىل، وستتعرف هنا عىل اإليَمن بألوهية اهلل تعاىل،   

وكيفية حتقيقها؛ إذ إن حتقيق اإليَمن بألوهية اهلل تعاىل يقتيض أن ُيعبد اهلل وحده ال رشيك له برشعه الذي  

ََم َأَنا َبرَشٌ جاءت به رسله؛ كَم قال تعاىل:   ٌه َواِحٌد * َفَمن َكاَن َيْرُجو لَِقاَء  ُقْل إِنَّ ُُكْم إَِلٰ ََم إهَِلٰ ْثُلُكْم ُيوَحٰى إيَِلَّ َأنَّ  مِّ

ِه َأَحًدا ْك بِِعَباَدِة َربِّ َفْلَيْعَمْل َعَمًَل َصاحِلًا َواَل ُيرْشِ ِه  [، كَم يقتيض أن ترصف مجيع أنواع  110]الكهف:    َربِّ

 العبادة هلل وحده؛ كالدعاء، والنحر، واملحبة واخلوف والرجاء والتعظيم وسائر العبادات.

فاإليَمن باأللوهية هو سعادة املؤمنني؛ فمهَم نال اإلنسان من ملذات فلن تكون حياته مطمئنة إال بعبادة  

 . حمبة اهلل تعاىل؛ وتلك سعادة القلوب وفرحتها  اهلل وحده ال رشيك له، حيث تتحقق

 

 

 
 

هل اإليَمن بتوحيد الربوبية وحده من دون اإليَمن بتوحيد األلوهية كاٍف للنجاة من عذاب اهلل تعاىل؟ دلِّل  

 .عىل إجابتك ببعض األمثلة 

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................

....................................................................................................... . 
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: جل    - هي التعبد، فاملألوه هو املعبود؛ وذلك هو اهلل تعاىل، واستحقاقه    تعريف ألوهية اهلل تعاىل لغةا

:  -ريض اهلل عنهَم   -للعبادة بَم له من األسَمء والصفات واملحامد العظيمة؛ ولذلك قال ابن عباس   - وعَل 

 .  (1) "واهلل ذو األلوهية واملعبودية عىل خلقه أمجعني"

هي إفراد اهلل تعاىل بالعبادة؛ وذلك بأن ال يتخذ اإلنسان مع اهلل  تعريف اإليامن بألوهية اهلل تعاىل رشعاا:  

 أحدًا يعبده، ويتقرب إليه، كَم يعبد اهلل تعاىل. 

 

نَّ  اإليَمن بألوهية اهلل هو الذي من أجله خلق اهلل اجلن واإلنس، كَم قال تعاىل:    -1 ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ

لَِيْعُبُدوِن﴾  إاِلَّ  ْنَس  النبي  56]الذاريات:    َواإْلِ قال  قال:  َعزَّ  :  ملسو هيلع هللا ىلص[ وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه  اهللُ  »َقاَل 

َصْدَركَ  َمأَلُْت  َتْفَعْل  َوإاِلَّ  َفْقَرَك،  َوَأُسدَّ  ِغنًى،  َصْدَرَك  َأْمأَلْ  لِِعَباَديِت  ْغ  َتَفرَّ آَدَم،  اْبَن   : َأُسدَّ    َوَجلَّ َومَلْ  ُشْغًَل، 

 
 (. 26( مادة )أله( وتفسْي أسَمء اهلل احلسنى، للزجاج )ص: 6/2223( ينظر: الصحاح للجوهري )1)

 

 .دلل عىل استحالة وجود أكثر من إله يف هذا الكون

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 .  (1)َفْقَرَك«

إذ هو املطلب األعىل، واهلدف األسمى،  وملا   بألوهية اهلل تعاىل؛  كان مقصود اخللق هو حتقيق اإليَمن 

واملقصد األسنى، قال اإلمام ابن أيب العز احلنفي يف معرض حديثه عن توحيد الربوبية، وأنه أمر فطري،  

رق واملعرتك إنَم هو توحيد  مركوز مستقر يف فطر الناس، وأّن املرشكني كانوا معرتفني به، وأّن مفرتق الط

 . (2) "فُعلم أنَّ التوحيد املطلوب هو توحيد اإلهلية، الذي يتضمن توحيد الربوبية"األلوهية: 

﴿َوَما َأْرَسْلنَا  اإليَمن بألوهية اهلل هو الذي من أجله أرسل اهلل الرسل، وأنزل الكتب، كَم قال تعاىل:    -2

ُه اَل إَِلَه إاِلَّ َأَنا َفاْعُبُدوِن﴾ ِمْن َقْبِلَك ِمْن َرُسوٍل إاِلَّ ُنوحِ  [ يقول ابن األمْي الصنعاِن يف  25]األنبياء:    ي إَِلْيِه َأنَّ

من أوهلم إىل آخرهم   -عليهم الصَلة والسَلم    -فاعلم أّن اهلل تعاىل بعث األنبياء  "كتابه تطهْي االعتقاد:  

ات أنه خلقهم ونحوه؛ إذ هم مقرون بذلك، كَم قررناه  يدعون العباد إىل إفراد اهلل تعاىل بالعبادة، ال إىل إثب

أي: لنفرده    [70]األعراف:    َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكاَن َيْعُبُد آَباُؤَنا﴾   اهللَ ﴿َقاُلوا َأِجْئَتنَا لِنَْعُبَد  وكررناه؛ ولذا قالوا:  

 .(3) "سواه، واختذوا له أنداداً بالعبادة، ونخصه هبا من دون آهلتنا؟... فعبدوا مع اهلل غْيه، وأرشكوا معه  

رشع اإلسَلم قتال َمْن جحدوا ألوهية اهلل تعاىل، ووقفوا يف مواجهة بيان هذا األمر العظيم، فقد   -3

َفإَِذا َفَعُلوا  »ُأَقاتُِل النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوُيْؤِمنُوا يِب، َوبََِم ِجْئُت بِِه،  أنه قال:    ملسو هيلع هللا ىلص جاء عن النبي  

َها، َوِحَساهُبُْم َعىَل اهللِ« َذلَِك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواهَلُْم، إاِلَّ بَِحقِّ
(4) . 

 
( والرتمذي ت شاكر برقم 4107( واللفظ له، وابن ماجه برقم )8696( أخرجه أمحد يف مسنده، ط الرسالة برقم )1)

 (. 1914( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )2466)

 (. 32/  1الطحاوية، حتقيق: األرناؤوط )( رشح 2)

 (.54( تطهْي االعتقاد عن أدران اإلحلاد ويليه رشح الصدور يف حتريم رفع القبور )ص: 3)

 ( واللفظ له.21( ومسلم برقم )25( أخرجه البخاري برقم )4)
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سعادة العبد يف الدارين مقرون بتحقيق اإليَمن بألوهية اهلل تعاىل كَم أمر؛ إذ هو من أعظم األسباب  - 4

ْك بِ قال تعاىل:  املوجبة لدخول اجلنة، والنجاة من النار،   ُه َمْن ُيرْشِ َم    اهللِ﴿إِنَّ َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه النَّاُر    اهللَُفَقْد َحرَّ

َأْنَصاٍر﴾ ومعنى اآلية: أّن من وقع يف الرشك األكرب ُحِرم من دخول اجلنة؛    [72]املائدة:    َوَما لِلظَّاملنَِِي ِمْن 

ُه اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ،  والزم ذلك أّن من مل يرشك باهلل تعاىل دخل اجلنة، وجاء يف احلديث:   »َمْن َماَت َوُهَو َيْعَلُم َأنَّ

 .(1) َدَخَل اجْلَنََّة«

 

 
 (2)  . 

 
  

 
 (. 26( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.210، 209( جامع العلوم واحلكم )ص: 2)

يقولون: من قال: ال إله إال اهلل دخل اجلنة؟ فقال:  : إّن أناساً -رمحه اهلل  -قيل للحسن البرصي 

 .(3)من قال: ال إله إال اهلل، فأدى حقها وفرضها دخل اجلنة

 

د ُسُبل حتقيق حمبة اهلل تعاىل التي حتصل بأداء الصَلة  .بالتعاون مع زمَلئك؛ حدِّ

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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أدلة اإليَمن باأللوهية يف القرآن الكريم كثْية ومتنوعة، وتنوعت داللتها يف وجوب إفراد اهلل بالعبادة؛  

ِحيُم﴾ فتارة تأيت مقررة بأن األلوهية حق خالص هلل، قال تعاىل:   مْحَُن الرَّ   ﴿َوإهَِلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو الرَّ

[ فَل يشاركه يف ذلك أحد، وتارة تأيت مبينة بأّن هذا النوع من التوحيد شهد اهلل به ومَلئكته  163]البقرة:  

ُه اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َواملَََْلِئَكُة َوُأوُلو اْلِعْلِم َقاِئًَم بِاْلِقْسِط اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو اْلعَ   اهللُ ﴿َشِهَد  وأولو العلم، وقال تعاىل:   ِزيُز  َأنَّ

نَّ  [ وتارة تأيت مبينًة أنه الغاية من خلق اجلن واإلنس، وقال تعاىل:  18]آل عمران:    احْلَِكيُم﴾  ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ

ْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾     [.56]الذاريات: َواإْلِ

 

 

من طرق القرآن الكريم يف تقرير اإليَمن باأللوهية االحتجاج بالربوبية وجعلها دليَل عىل 

ِذيَن ِمن َقْبلُِكْم َلَعلَُّكْم األلوهية، قال اهلل تعاىل:  ِذي َخَلَقُكْم َوالَّ ُكُم الَّ َا النَّاُس اْعُبُدوا َربَّ َيا َأِي 

 َماًء َفَأْخَرَج بِِه ِمَن الثََّمَراِت َتتَُّقوَن* الَِّذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض فِ 
ِ
ََمء ََمَء بِنَاًء َوَأنَزَل ِمَن السَّ َراًشا َوالسَّ

َعُلوا هللَِِّ َأنَداًدا َوَأنُتْم َتْعَلُمونَ  ُكْم  َفََل جَتْ  .[22، 21] البقرة:  ِرْزًقا لَّ

سبحانه، فهو املنعم عىل عبيده فأمر اهلل تعاىل بعبادته وحده ال رشيك له، ألنه املستحق لذلك 

 .بإخراجهم من العدم للوجود، وإسباغه عليهم النعم الظاهرة والباطنة
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النبي   ُمَعاُذ،  أنه قال:    ملسو هيلع هللا ىلصفيها أحاديث كثْية، نذكر منها حديث معاذ بن جبل ريض اهلل عنه عن  »َيا 

الِعَباِد؟« َعىَل  َما َحق  اهللِ  َقاَل:    اهللُ َقاَل:    َأَتْدِري  َأْعَلُم،  َما  َوَرُسوُلُه  َأَتْدِري  َشْيًئا،  بِِه  ُكوا  ُيرْشِ َيْعُبُدوُه َوالَ  »َأْن 

ُهْم َعلَ  هَبُْم«َوَرُسوُلُه َأْعَلُم، َقاَل:    اهللَُقاَل:    ْيِه؟«َحق  »َأْن الَ ُيَعذِّ
 ، وغْيه من األحاديث الدالة عىل هذا التوحيد.(1) 

العقل يدرك حسن عبادة اهلل الذي خلق فأحسن خلقه، مع اتصافه بصفات الكَمل، وتنزهه عن صفات  

فهو املحسن إىل خلقه بأنواع النعم، واملتفضل عليهم بأنواع الفضائل، والعقل كذلك يدرك قبح  النقص،  

ُيعطى شيئًا ال   يملك شيئًا، فكيف  ربه، ال  إىل  فقْي  اهلل خملوق مربوب  إذ كل من هو دون  اهلل؛  عبادة غْي 

، وامليل إىل ما ينفع ويرجى  يستحقه، وُيساوى باخلالق املنعم؟! خاصة وأن النفوس مفطورة عىل اإلقرار باهلل

 نفعه. 

ا َتْدُعوَن  وطلب اهلل تعاىل املرشكني بالدليل العقيل والسمعي عىل رشكهم، يقول اهلل تعاىل:   ﴿ُقْل َأَرَأْيُتم مَّ

ن َقْبِل َهَذا َأْو َأثَ   اهللِِمن ُدوِن   ََمَواِت اِْئُتوِِن بِِكَتاٍب مِّ ٌك يِف السَّ ْن  َأُروِِن َماَذا َخَلُقوا ِمَن اأْلَْرِض َأْم هَلُْم رِشْ اَرٍة مِّ

[ فمطالبته سبحانه املرشكني بالدليل العقيل دليل عىل أّن العقل يعلم  4، ]األحقاف:  ِعْلٍم إِن ُكنُتْم َصاِدِقنَي﴾

يشء من العبادة لغْي اهلل؛ إذ العابد إنَم يرجو ممن يعبده نفعًا، أو دفع رض عنه، والذي ال َيلق   بطَلن رصف

 ضعيف فقْي عاجز ال يغني شيئًا، فلم يستحق أن يعبد. -ال استقَلالً وال رشكة   -وال يملك شيئًا  

حانه، سواء كان هذا اإلنسان موحدًا أو مرشكًا عند الشدة واحلاجة،  جلوء اإلنسان وفزعه إىل خالقه سب

﴿َوإَِذا َمسَّ  فإّن بني آدم مجيعًا يشعرون بحاجتهم وفقرهم، وهذا الشعور أمر رضوري فطري، قال اهلل تعاىل:  

َعنْهُ  َكَشْفنَا  َفَلَمَّ  َقآِئًَم  َأْو  َقاِعًدا  َأْو  جِلَنبِِه  َدَعاَنا  َن  اإِلنَساَن الَّض    ُزيِّ َكَذلَِك  ُه  سَّ إىَِل رُضٍّ مَّ َيْدُعنَا   ْ ملَّ َكَأن  َمرَّ  ُه   رُضَّ

 
 ( واللفظ ملسلم.30( ومسلم برقم )7373رقم )( أخرجه البخاري ب1)
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فنَِي َما َكاُنوْا َيْعَمُلوَن﴾ ُكُم اْلَّض   يِف اْلَبْحِر َضلَّ َمن َتْدُعوَن إاِلَّ  [ وقال تعاىل:  12]يونس:    لِْلُمرْسِ ﴿َوإَِذا َمسَّ

اُكْم إىَِل اْلرَبِّ أَ  اُه َفَلَمَّ َنجَّ نَساَن  [ وقال تعاىل:  67، ]اإلرساء:  ْعَرْضُتْم َوَكاَن اإِلْنَساُن َكُفوًرا﴾إِيَّ ﴿َوإَِذا َمسَّ اإْلِ

نُْه َنِِسَ َما َكاَن َيْدُعو إَِلْيِه ِمن َقْبُل َوَج  َلُه نِْعَمًة مِّ ُه ُمنِيًبا إَِلْيِه ُثمَّ إَِذا َخوَّ ُيِضلَّ رُضٌّ َدَعا َربَّ َعن َسبِيِلِه  َعَل هللَِِّ َأنَداًدا لِّ

 [.  8]الزمر:  ُقْل َُتَتَّْع بُِكْفِرَك َقِليًَل إِنََّك ِمْن َأْصَحاِب النَّاِر﴾ 

فرجوع اإلنسان وإنابته إىل ربه عند الشدائد دليل عىل أنه يقر بفطرته بخالقه وربه سبحانه، وأنه صاحب  

 الرجاء واخلوف والعبادة. 

 

 
 

 

  

 

آهلة قد تعبد من دون اهلل. مع توضيح ضعفها وعجزها مدعَم اذكر من الواقع املعارص أمثلة عىل 

 .ذلك بالدليل

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 ال معبود بحق إال اهلل تعاىل.    معناها:

هو: املألوه بالعبادِة، وهو الذي َتأهَلُه القلوب، أي حتبه وتذل له وتقصده؛ رغبًة إليه يف حصول    و)اإلله(

، واهلل   له حّق ال يرشكه فيه غْيه، فَل يعبد إاّل اهلل، وال يدعى إاّل اهلل، وال    - عّز وجّل    - نفٍع، أو دفع رضٍّ

 .(1) َياف إاّل اهلل، وال يطاع إاّل اهلل 

 :- رمحه اهلل   -احلكمي  قال الشيخ حافظ  

إَِلْيهِ  َوَهَدْت  َيِقينًا  ْت  َدلَّ  *** َعَلْيِه  ِذي  الَّ َمْعنَاَها   َفإِنَّ 

اْلَواحِ  َلُه  اإْلِ إاِلَّ   *** ُيْعَبُد  إَِلٌه  بِاحْلَقِّ  َلْيَس  املُْنَْفِردُ ــَأْن   ُد 

َوبِ  ْزِق  َوالرَّ َعِن  ـــبِاخْلَْلِق  َجلَّ   *** َوالنَّظِْيِ التَّْدبِِْي  يِك  ِ  ( 2)الرشَّ

 

 .  (3) "ومعناها: إفراد اهلل بالعبادة واإلهلية، والرباءة من كل معبود دونه"وقال ابن األمْي الصنعاِن: 

وبناًء عىل هذا املعنى: ال أحد يستحق أن ُيعبد إال اهلل تعاىل، فَل جيوز أن ُيدعى إال اهلل تعاىل، وال جيوز أن  

 ُيصىل، أو ُينذر، أو ُيذبح إال هلل تعاىل، وهكذا بقية أنواع العبادة، ال يستحق أحٌد أن ُترصف له سوى اهلل تعاىل.  

مْحَُن  ْيًا، منه قوله تعاىل:  وعىل هذا املعنى ورد يف القرآن الكريم كث ﴿َوإهَِلُُكْم إَِلٌه َواِحٌد الَّ إَِلَه إاِلَّ ُهَو الرَّ

 
(1( القيم  نستعني، البن  وإياك  نعبد  إياك  منازل  بني  السالكني  ينظر: مدارج  النعيم يف مكارم أخَلق 27/  3(  ( ونَّضة 

 (.1305/ 4الرسول الكريم )

 (. 32/ 1( معارج القبول برشح سلم الوصول )2)

 (.53ويليه رشح الصدور يف حتريم رفع القبور )ص: ( تطهْي االعتقاد عن أدران اإلحلاد 3)
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ِحيُم﴾  َأَنا  [ وقال سبحانه:  163]البقرة:  الرَّ َأنَُّه ال إَِلَه إاِل  إَِلْيِه  ُسوٍل إاِل ُنوِحي  َأْرَسْلنَا ِمن َقْبِلَك ِمن رَّ ﴿َوَما 

ُه﴾   اهللَ﴿َوإىَِل َعاٍد َأَخاُهْم ُهودًا َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوْا  ىل:  [ وقال تعا 25]األنبياء:َفاْعُبُدوِن﴾   ْن إَِلٍه َغْْيُ   َما َلُكم مِّ

بقوهلم:  65]األعراف: عليه  ردًا  فأجابوه  لِنَْعُبَد  [  آَباُؤَنا﴾    اهللَ﴿َأِجْئَتنَا  َيْعُبُد  َكاَن  َما  َوَنَذَر  َوْحَدُه 

ُهَو اْلَعيِل     اهللَ ُهَو احْلَق  َوَأنَّ َما َيْدُعوَن ِمن ُدونِِه ُهَو اْلَباطُِل َوَأنَّ    اهللَ نَّ  ﴿َذلَِك بِأَ [ وقال تعاىل:  70]األعراف:

[ فتضمن ذلك نفي اإلهلية عَم سوى اهلل، وهي العبادة، وإثباهتا هلل وحده ال رشيك له،  62]احلج:  اْلَكبُِْي﴾ 

 (1)  إليه.  والقرآن من أوله إىل آخره ُيبنيِّ هذا ويقرره، ويرشد

 

أنعم اهلل هبا   .1 إليها؛ وهلذا ذكرها يف سورة    -عز وجل    -أهنا أعظم نعمة  عىل عباده؛ حيث هداهم 

وِح ِمْن َأْمِرِه َعىَل َمْن  النحل التي هي سورة النِّعم، فقدمها عىل كل نعمة، فقال:   ُل املَََْلِئَكَة بِالر  ﴿ُينَزِّ

ُه اَل إَِلَه إاِلَّ َأَنا َفاتَُّقوِن﴾َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َأْن أَ   [. 2]النحل:  ْنِذُروا َأنَّ

َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى    اهللِ﴿َفَمْن َيْكُفْر بِالطَّاُغوِت َوُيْؤِمْن بِ وهي العروة الوثقى، قال تعاىل:   .2

قال جماهد: العروة اإليَمن، وقال  "قرطبي:  [ قال ال256]البقرة:  َسِميٌع َعِليٌم﴾    اهللُاَل اْنِفَصاَم هَلَا وَ 

 
   .(32ومسلم برقم ) ،(128أخرجه البخاري برقم ) )1)

من حقق )ال إله إال اهلل( وأتى برشوطها وابتعد عَمَّ يناقضها أو َيل هبا؛ فإن له اجلنة كَم جاء 

ْحِل، قاَل: يا ُمعاُذ. قاَل: َلبَّْيَك َرسوَل اهللِ وَسْعَدْيَك،  عن النَبِيَّ ِ ملسو هيلع هللا ىلص، وُمعاُذ بُن َجَبٍل َرِديُفُه عىَل الرَّ

َلبَّْيَك َرسوَل اهللِ وَسْعَدْيَك، قاَل: يا ُمعاُذ. قاَل: َلبَّْيَك َرسوَل اهللِ وَسْعَدْيَك، قاَل: قاَل: يا ُمعاُذ. قاَل: 

َمُه اهللُ عىَل النَّاِر. ًدا َعْبُدُه وَرسوُلُه إالَّ َحرَّ ما ِمن َعْبٍد َيْشَهُد أنَّ ال إَلَه إالَّ اهللُ، وأنَّ حُمَمَّ
(1) 
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 .   (1) "وسعيد ابن جبْي والضحاك: ال إله إال اهلل  -ريض اهلل عنهَم    -السدي: اإلسَلم، وقال ابن عباس  

ََذ ِعنَْد  ؛ إذ يقول:  -عز وجل    -وهي العهد الذي ذكره اهلل   .3 َفاَعَة إاِلَّ َمِن اختَّ مْحَِن  ﴿اَل َيْمِلُكوَن الشَّ الرَّ

 .(2) ": العهد: ال إله إال اهلل-ريض اهلل عنهَم  -قال ابن عباس "[ قال القرطبي: 87]مريم:  َعْهًدا﴾

تعاىل:    .4 قوله  يف  كَم  احلق،  كلمة  َيْعَلُموَن﴾وهي  َوُهْم  بِاحْلَقِّ  َشِهَد  َمْن  قال  86]الزخرف:    ﴿إاِلَّ   ]

ن شهد باحلق، وآمن عىل علم وبصْية، قاله سعيد  املعنى: وال يملك هؤالء الشفاعة إال مل"القرطبي:  

 .  (3) "بن جبْي وغْيه. قال: وشهادة احلق ال إله إال اهلل

[  26]الفتح:  ﴿َوَأْلَزَمُهْم َكلَِمَة التَّْقَوى َوَكاُنوا َأَحقَّ هِبَا َوَأْهَلَها﴾  وهي كلمة التقوى التي ذكرها اهلل يف قوله:   .5

 .  ( 4) "اهلل. روي مرفوعًا من حديث أيب بن كعب عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قيل: ال إله إال  "قال القرطبي:  

ْنَيا َويِف اآْلِخَرِة﴾   اهللُ ﴿ُيَثبُِّت  وهي القول الثابت، قال تعاىل:   .6 ِذيَن آَمنُوا بِاْلَقْوِل الثَّابِِت يِف احْلََياِة الد    الَّ

قال ابن عباس: هو ال إله إال اهلل. وروى النسائي عن الرباء: َنَزَلْت  "[ قال القرطبي:  27]إبراهيم:  

، ُيَقاُل:  َ اهللُ، وَ يِف َعَذاِب اْلَقرْبِ ٍد، َفَذلَِك َقْوُلُه: »َمْن َرب َك؟ َفَيُقوُل: َريبِّ ِذيَن   اهللُ ﴿ُيَثبُِّت  ِدينِي ِديُن حُمَمَّ الَّ

ْنَيا َويِف اآْلِخَرِة﴾ َ اهللُ، وِديني اإلسَلُم،  [  27]إبراهيم:    آَمنُوا بِاْلَقْوِل الثَّابِِت يِف احْلََياِة الد  فيقوُل: ريبِّ

ٌد، فُيقاُل له: صَدْقَت« وَنبِيِّي حُممَّ
 (5)  . 

َب  وهي الكلمة الطيبة املَّضوبة مثًَل يف قوله تعاىل:   .7 َتَر َكْيَف رَضَ َمَثًَل َكِلَمًة َطيَِّبًة َكَشَجَرٍة    اهللُ﴿َأمَلْ 

﴾
ِ
ََمء ريض اهلل عنهَم    -قال ابن عباس"[ قال القرطبي:  24]إبراهيم:    َطيَِّبٍة َأْصُلَها َثابٌِت َوَفْرُعَها يِف السَّ
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 .  (1) "إال اهلل، والشجرة الطيبة املؤمن: الكلمة الطيبة ال إله  -

﴿َوَيا َقْوِم َما يِل َأْدُعوُكْم إىَِل النََّجاِة َوَتْدُعوَننِي إىَِل النَّاِر﴾  وهي النجاة: كَم يف قول مؤمن آل فرعون:   .8

يعني: أنا  "[ والنجاة هي ال إله إال اهلل، وال تكون النجاة إال هبا، قال الرازي يف تفسْيه:  41]غافر:  

النار يوجب  الذي  الكفر  إىل  وتدعونني  النجاة،  يوجب  الذي  اإليَمن  إىل  الشيخ  (2) "أدعوكم  قال   ،

 : -رمحه اهلل   -حافظ احلكمي 

َعاَدهْ  َوالسَّ اْلَفْوِز  َسبِيُل  َفِهَي   *** َهـاَدْه  الشَّ َلْفَظُة  َحَوْتُه   َوَقْد 

َوكَ   *** َمْعنَاهــا  ُمْعَتِقدًا  َقاهَلَا  بُِمْقَتَضاَهــا اَن  ــَمن   َعاِمًَل 

يَ  ُيْبَعُث  ُمؤِمنًا ***  وَماَت  والِفْعِل  الَقْوِل  نَ ــيف  احْلرَِش  آِمنَاـْوَم   ( 3) اٍج 
 

تعاىل:   .9 قال  االستقامة،  كلمة  نَا  وهي  َرب  َقاُلوا  ِذيَن  الَّ اْسَتَقاُموا﴾  اهللُ ﴿إِنَّ  قال  30]فصلت:    ُثمَّ   ]

اْسَتَقاُموا﴾اهلل عنه أنه قال:    وروي عن أيب بكر الصديق ريض "القرطبي:   [ مل  30]فصلت:    ﴿ُثمَّ 

 .  (4) "يرشكوا باهلل شيئاً 

تعاىل:   .10 قوله  يف  كَم  السديد:  القول  ُقوا  وهي  اتَّ آَمنُوا  ِذيَن  الَّ َا  َأِي  َسِديًدا﴾    اهللَ﴿َيا  َقْواًل  َوُقوُلوا 

وابًا...، وقال عكرمة  : أي ص -ريض اهلل عنهَم    - قال ابن عباس "[ قال القرطبي:  70]األحزاب:  

 .  (5) "وابن عباس أيضًا: القول السداد: ال إله إال اهلل
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، قال تعاىل:   .11 ِق َواملَْْغِرِب َوَلكِنَّ اْلرِبَّ َمْن آَمَن بِ وهي الرِب  وا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل املرَْْشِ   اهللِ ﴿َلْيَس اْلرِبَّ َأْن ُتَول 

 [.177]البقرة: َواْلَيْوِم اآلِخِر﴾

َقاَل:    -َريِض اهللُ عنُه    -وهي أعىل شعب اإليَمن، روى مسلم يف صحيحه بسنده َعْن َأيِب ُهَرْيَرَة   .12

يََمُن بِْضٌع َوَسْبُعوَن  :  ملسو هيلع هللا ىلص َقاَل َرُسوُل اهللِ   ُشْعَبًة، َفَأْفَضُلَها َقْوُل: اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ،    - َأْو بِْضٌع َوِست وَن    -»اإْلِ

يََمِن«َوَأدْ   .(1) َناَها إَِماَطُة اأْلََذى َعِن الطَِّريِق، َواحْلََياُء ُشْعَبٌة ِمَن اإْلِ

 

 هذه الكلمة العظيمة تشتمل عىل ركنني أساسيني، مها: النفي واإلثبات: 

: )النفي( وهو نفي اإلهلية عن كل ما سوى اهلل تعاىل، ويدل عليه كلمة )ال إله( فهي تنفي أن يكون  ألولا

غْي اهلل تعاىل مستحقًا للعبادة، فنفت اإلهلية عن كل ما سوى اهلل تعاىل؛ فكل ما سواه من املخلوقات ليس  

   ، وال له من العبادة يشء.-عليهم السَلم - بإله، كاملَلئكة واألنبياء 

تعاىل هو  الثاين أّن اهلل  تثبت  تعاىل، ويدل عليه كلمة )إال اهلل( فهي  إثبات اإلهلية هلل  : )اإلثبات( وهو 

العبادة؛ وال   العبد ال يعبد غْي اهلل تعاىل؛ وال يقصده بيشء من  املستحق للعبادة وحده ال رشيك له، وأّن 

 والذبح، والنذر، وغْي ذلك.  يتعلق قلبه إال به سبحانه، بجميع أنواع العبادة؛ كالدعاء،

 
 (.35( أخرجه مسلم برقم )1)

د أثر ذلك عىل أعَمل القلب واجلوارح  من خَلل ما تعرفَت عليه من أمهية وفضل )ال إله إال اهلل(؛ حدِّ

 .عندك

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 



(79( 

 

 
 

 

 

قيل لوهب بن منبه: أليس مفتاح اجلنة: ال إله إال اهلل؟ قال: بىل، ولكن ليس مفتاح إال له أسنان، فإن  

للحسن البرصي: إّن ناسًا يقولون: من  ، وسبق أنه ملا قيل  (1) جئَت بمفتاح له أسنان ُفتح لك، وإال مل يفتح لك 

 .(2) قال: ال إله إال اهلل دخل اجلنة؟ قال: من قال: ال إله إال اهلل، فأدى حقها وفرضها دخل اجلنة

 وقد دلت النصوص الرشعية عىل أّن هلذه الكلمة العظيمة سبعة رشوط: وهي:

يعلم أنه ال أحد يستحق العبادة إال    : العلم بمعناها الذي تدل عليه، فيجب عىل املؤمن أنالرشط األول

تعاىل:   قال  إاِلَّ  اهلل،  إَِلَه  اَل  ُه  َأنَّ وَ   اهللُ ﴿َفاْعَلْم  َواملُْْؤِمنَاِت  َولِْلُمْؤِمننَِي  لَِذْنبَِك  َبُكْم    اهللَُواْسَتْغِفْر  ُمَتَقلَّ َيْعَلُم 

ُه اَل إَِلَه  :  ملسو هيلع هللا ىلص[ وعن عثَمن ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  19]حممد:    َوَمْثَواُكْم﴾  »َمْن َماَت َوُهَو َيْعَلُم َأنَّ

 .(3) إاِلَّ اهللُ، َدَخَل اجْلَنََّة«

الثاين أنه ال  الرشط  الكلمة من  تدل عليه هذه  بَم  إيَمنًا جازمًا  ُيؤمن  أن  بدَّ  فَل  للشك،  املنايف  اليقني   :

بِ  يستحق العبادة إال اهلل تعاىل، فَل يرتدد أو يشك، قال تعاىل:  ِذيَن آَمنُوا  َوَرُسولِِه ُثمَّ مَلْ    اهللِ﴿إِنَََّم املُْْؤِمنُوَن الَّ

 
 ( 14( كلمة اإلخَلص وحتقيق معناها )ص: 1)

 (.210، 209)ص: ( جامع العلوم واحلكم 2)

 (. 26( أخرجه مسلم برقم )3)

 .بالتعاون مع زمَلئك؛ اذكر أمثلة تطبيقية ملا تقتضيه شهادة )أن ال اله اال اهلل( ظاهرا وباطنا
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ْم َوَأْنُفِسِهْم يِف َسبِيِل   اِدُقوَن﴾   اهللِ َيْرَتاُبوا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهِلِ [ وعن أيب هريرة  15]احلجرات:    ُأوَلِئَك ُهُم الصَّ

 إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوَأِنِّ َرُسوُل اهللِ، اَل َيْلَقى اهللَ هِبََِم َعْبٌد َغْْيَ  »َأْشَهُد َأْن اَل :  ملسو هيلع هللا ىلص ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  

 .(1)َشاكٍّ فِيِهََم، إاِلَّ َدَخَل اجْلَنََّة«

: القبول املنايف للرد، فيقبل بقلبه ولسانه مجيع ما دلت عليه هذه الكلمة، وُيؤمن بأنه حق  الرشط الثالث

ُْم َكاُنوا إَِذا ِقيَل هَلُْم اَل إَِلَه إاِلَّ   تعاىل عن املرشكني:وعدل، قال اهلل   وَن * َوَيُقوُلوَن َأِئنَّا َلَتاِرُكو    اهللُ﴿إهِنَّ َيْسَتْكرِبُ

»َمَثُل َما َبَعَثنِي  قال:    ملسو هيلع هللا ىلص [ وعن أيب موسى ريض اهلل عنه عن النبي  36،  35]الصافات:    آهِلَتِنَا لَِشاِعٍر جَمْنُوٍن﴾ 

بِهِ  َفَأْنَبتَ   اهللُ  املَاَء،  َقبَِلِت  َنِقيٌَّة،  ِمنَْها  َفَكاَن  َأْرًضا،  َأَصاَب  الَكثِِْي  الَغْيِث  َكَمَثِل  َوالِعْلِم،  اهلَُدى  الَكأَلَ  ِمَن  ِت 

ُبوا َوَسقَ  ْوا َوَزَرُعوا، َوَأَصاَبْت  َوالُعْشَب الَكثَِْي، َوَكاَنْت ِمنَْها َأَجاِدُب، َأْمَسَكِت املَاَء، َفنََفَع اهللُ هِبَا النَّاَس، َفرَشِ

ََم ِهَي ِقيَعاٌن الَ ُُتِْسُك َماًء َوالَ ُتنْبُِت َكأَلً، َفَذلَِك َمَثُل َمْن َفُقَه يِف دِ  يِن اهللِ، َوَنَفَعُه َما َبَعَثنِي  ِمنَْها َطاِئَفًة ُأْخَرى، إِنَّ

 . (2) َك َرْأًسا، َومَلْ َيْقَبْل ُهَدى اهللِ الَِّذي ُأْرِسْلُت بِِه«اهللُ بِِه َفَعِلَم َوَعلََّم، َوَمَثُل َمْن مَلْ َيْرَفْع بَِذلِ 

الرابع  الكلمة من عبادة اهلل  الرشط  فينقاد بجوارحه، بفعل ما دلت عليه هذه  املنايف للرتك،  : االنقياد 

َعاِقَبُة    اهللِ َسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى َوإىَِل  َوُهَو حُمِْسٌن َفَقِد اْسَتمْ   اهللِ ﴿َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه إىَِل  وحده، قال اهلل تعاىل:  

»اَل ُيْؤِمُن َأَحُدُكْم َحتَّى :  ملسو هيلع هللا ىلص[ وعن عبد اهلل بن عمرو ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  22]لقَمن:  اأْلُُموِر﴾  

 .(3)َيُكوَن َهَواُه َتَبًعا ملَِا ِجْئُت بِِه«

: الصدق املنايف للكذب، وهو أن يقول هذه الكلمة صدقًا من قلبه، يوافق قلُبه لسانه،  الرشط اخلامس

 
 (. 27( أخرجه مسلم برقم )1)

 ( واللفظ للبخاري.2282( ومسلم برقم )79( أخرجه البخاري برقم )2)

حديث حسن صحيح، رويناه يف "( وقال:  113( والنووي يف أربعينه )ص:  213/  1( أخرجه البغوي يف رشح السنة )3)

بإسناد صحيح الباري ) "كتاب احلجة  فتح  النووي يف آخر  "(:  13/289وقال احلافظ يف  رجاله ثقات، وصححه 

 ."األربعني
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ِذيَن ِمْن َقبْ قال اهلل تعاىل:   ُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمنَّا َوُهْم اَل ُيْفَتنُوَن * َوَلَقْد َفَتنَّا الَّ لِِهْم  ﴿امل * َأَحِسَب النَّاُس َأْن ُيرْتَ

ذِ   اهللُ َفَلَيْعَلَمنَّ   [ وعن معاذ بن جبل ريض اهلل عنه عن  3  -  1]العنكبوت:    يَن َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمنَّ اْلَكاِذبنَِي﴾الَّ

َمُه اهللُ َعىَل قال:  ملسو هيلع هللا ىلص النبي  ًدا َعْبُدُه َوَرُسوُلُه إاِلَّ َحرَّ  .(1) النَّاِر« »َما ِمْن َعْبٍد َيْشَهُد َأنَّ اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوَأنَّ حُمَمَّ

: اإلخَلص املنايف للرشك، فَل بد أن يكون مقصوده من قوله وعمله هبذه الكلمة هو  لسادسالرشط ا 

ا َأْنَزْلنَا إَِلْيَك اْلِكَتاَب بِاحْلَقِّ َفاْعُبِد  وجه اهلل تعاىل، فيصفي نيته من مجيع شوائب الرشك، قال اهلل تعاىل:     اهللَ﴿إِنَّ

يَن﴾ َم َعىَل النَّاِر  قال:  ملسو هيلع هللا ىلص ن بن مالك ريض اهلل عنه عن النبي [ وعن عتبا 2]الزمر:   خُمِْلًصا َلُه الدِّ »َفإِنَّ اهللَ َحرَّ

 .(2) َمْن َقاَل: الَ إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َيْبَتِغي بَِذلَِك َوْجَه اهللِ«

: املحبة، فَل بد أن حيب املسلم هذه الكلمة، وحيب ما دلت عليه، وحيب أهلها العاملني  الرشط السابع

تعاىل:   قال  ذلك،  ناقض  ما  ويبغض  امللتزمني لرشوطها،  ُدوِن  هبا،  ِمْن  َيتَِّخُذ  َمْن  النَّاِس  َأْنَداًدا    اهللِ﴿َوِمَن 

ِذيَن آَمنُوا َأَشد  ُحبًّ   اهللِ حُيِب وهَنُْم َكُحبِّ   َة هللَِِّ مَجِيًعا َوَأنَّ  َوالَّ ِذيَن َظَلُموا إِْذ َيَرْوَن اْلَعَذاَب َأنَّ اْلُقوَّ ا هللَِِّ َوَلْو َيَرى الَّ

»َثََلٌث َمْن ُكنَّ فِيِه  :  ملسو هيلع هللا ىلص[ وعن أنس ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل  165]البقرة:    َشِديُد اْلَعَذاِب﴾  اهللَ 

بَّ املَْرَء الَ حُيِب ُه إاِلَّ هللَِِّ، َوَأْن َيْكرَ َوَجَد َحََلَوَة اإِليََمِن: َأْن َيكُ 
ا، َوَأْن حُيِ َه َأْن  وَن اهللُ َوَرُسوُلُه َأَحبَّ إَِلْيِه مِمَّا ِسَوامُهَ

 . .(3)َيُعوَد يِف الُكْفِر َكََم َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف يِف النَّاِر«

 
 (. 32( ومسلم برقم )128( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 33( ومسلم برقم )425( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 43( ومسلم برقم )16( أخرجه البخاري برقم )3)
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 (. 32/ 1( معارج القبول برشح سلم الوصول )1)

 حكمي:مُجعت رشوُط الشهادة السبعة يف قول احلافظ 

وٍط َسب ا َوَرَدْت ــَعٍة َقْد ُقيِّ ـــَْوبرُِشُ  َدْت *** َويِف ُنُصوِص اْلَوْحِي َحقًّ

ْ َينَْتِفْع َقاِئُلهَ  ُه مَل  ا *** بِالن ْطِق إاِلَّ َحْيُث َيْسَتْكِمُلَهاــــــَفإِنَّ

 وُل اْدِر َما َأقُ ـــوُل *** َوااِلْنِقَياُد فَ ــاْلِعْلُم َواْلَيِقنُي َواْلَقبُ 

ْخََلُص َواملَْحَ  ْدُق َواإْلِ  (3)بَّهْ ـــــا َأَح ـــــَك اهللُ ملَِ ـــــبَّْه *** َوفَّقَ ـَوالصِّ
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ُتعترب العبادة هي لب الدين، وخَلصة اإلسَلم، والغاية التي خلق اهلل اجلن واإلنس من أجلها، كَم    - 1

ْنَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن﴾قال سبحانه:   نَّ َواإْلِ إنَم  "قال ابن كثْي يف معنى اآلية:    [56]الذاريات:    ﴿َوَما َخَلْقُت اجْلِ

 .  (1) "خلقتهم آلمرهم بعباديت، ال الحتياجي إليهم

 أّن اهلل تعاىل خلق اخللق لعبادته، وامتثال أوامره، واجتناب نواهيه.   -2

 .(2) الذل واخلضوع واالنقياد  العبادة لغة:

 هي اسم جامع لكل ما حيبه اهلل ويرضاه من األقوال واألفعال الظاهرة والباطنة.  والعبادة رشعاا:

األرحام،  وصلة  الوالدين،  وبر  األمانة؛  وأداء  احلديث،  وصدق  واحلج،  والصيام  والزكاة  فالصَلة 

اجلار   إىل  واإلحسان  واملنافقني،  للكفار  واجلهاد  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف،  واألمر  بالعهود،  والوفاء 

كر، وقراءة القرآن، وأمثال ذلك  واليتيم واملسكني وابن السبيل واململوك من اآلدميني والبهائم والدعاء والذ

﴿َوَما  من العبادة؛ وذلك أّن العبادة هلل هي الغاية املحبوبة له واملرضية له التي خلق اخللق هلا، كَم قال تعاىل: 

نَّ َواإِلنَس إاِل لَِيْعُبُدوِن﴾ ﴿اْعُبُدوْا  [ وهبا أرسل مجيع الرسل كَم قال نوح لقومه:  56]الذاريات:   َخَلْقُت اجْلِ

 
 (. 425/ 7( تفسْي ابن كثْي، حتقيق: سَلمة )1)

( ومفردات ألفاظ القرآن 330/  8( مادة )عبد( وتاج العروس للزبيدي )3/271لسان العرب، البن منظور ) ( ينظر:2)

 (. 542للراغب األصفهاِن )ص: 
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ُه﴾  اهللَ ْن إَِلٍه َغْْيُ  [.59]األعراف:   َما َلُكم مِّ

 

العبادة يف اإلسَلم تزكي النفوس وتطهرها، وتسمو هبا إىل أعىل درجات الكَمل اإلنساِن، فقلب العبد  

وروحه بحاجة إىل العبادة أعظم بكثْي من حاجة جسده إىل الطعام والرشاب؛ ألن حقيقة العبد قلبه وروحه،  

فوس يف الدنيا إال بذكر اهلل وعبادته، ولو حصل  وال صَلح هلَم إال بالتوجه إىل اهلل بالعبادة؛ فَل تطمئن الن

ات أو رسور بغْي اهلل فَل يدوم، فمن أراد السعادة األبدية فليلزم عتبة العبودية هلل وحده؛ وملا كانت   للعبد لذَّ

املحبة هلل  الذل واخلضوع، وكَمل  تقوم عليها، وهي: كَمل  اإلسَلم أصوالً  هلا  املنزلة وضع  العبودية هبذه 

 واخلوف مع الرجاء، وفيَم ييل تفصيل ذلك:   تعاىل،

 وهي أربع مراتب:وهو أن يستكني العبد هلل تعاىل وَيضع له ويذل.  كامل الذل واخلضوع: -1

مشرتكة بني اخللق، وهي ذل احلاجة والفقر إىل اهلل، فأهل السَموات واألرض مجيعًا حمتاجون    األوىل:

 ل السَموات واألرض يسألونه، وهو ال يسأل أحدًا. فقراء إليه، وهو وحده الغني عنهم، وكل أه

 ذل الطاعة والعبودية، وهو ذل االختيار، وهذا خاص بأهل طاعته، وهو رس العبودية.  الثانية:

 ذل املحبة، فإّن املحب ذليل بالذات، وعىل قدر حمبته له يكون ذله.  الثالثة: 

 

من خَلل ما يتاح لك من مصادر؛ بنيِّ كيف يتحقق للعبد حَلوة العبادة هلل تعاىل من خَلل 

 .العبادات الظاهرة والباطنة مع التمثيل

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ذل املعصية واجلناية وعدم الغرور، فإذا أذنب اإلنسان أو وقع يف معصية عليه أن يتوب وينكرس   الرابعة:

 بني يد اهلل تعاىل، حتى يكون ذنبه دائًَم بني عينيه يندم عليه ويستغفر. 

 
: وهي أصل العبادة وروح الدين، فالعبادة النابعة عن احلب والود؛ بحيث ال  كامل املحبة هلل تعاىل  -2

حيب العبُد إال ما حيبه اهلل تعاىل، وال يبغض إال ما يبغضه اهلل تعاىل، فحب اهلل تعاىل ليس جمرد دعوى باللسان،  

ب وَن  :  ، والسْي عىل هداه، وحتقيق منهجه يف احلياة، كَم قال تعاىلملسو هيلع هللا ىلصبل هي اتباع لرسول اهلل  
﴿ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِ

بِْبُكُم    اهللَ  بُِعوِِن حُيْ [ وقد مجعها قول رسول اهلل  31]آل عمران:    َغُفوٌر َرِحيٌم﴾  اهللُ َوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم وَ   اهللُ َفاتَّ

بَّ املَْرَء الَ    »َثََلٌث َمْن ُكنَّ فِيِه َوَجَد َحََلَوَة اإِليََمِن: َأْن َيُكوَن اهللُ َوَرُسوُلهُ :  ملسو هيلع هللا ىلص
ا، َوَأْن حُيِ َأَحبَّ إَِلْيِه مِمَّا ِسَوامُهَ

 .  (1)حُيِب ُه إاِلَّ هللَِِّ، َوَأْن َيْكَرَه َأْن َيُعوَد يِف الُكْفِر َكََم َيْكَرُه َأْن ُيْقَذَف يِف النَّاِر«

ى حمبة اهلل وليس هو  هذه اآلية الكريمة حاكمة عىل كل من ادع":  - رمحه اهلل    -يقول احلافظ ابن كثْي  

عىل الطريقة املحمدية، بأنه كاذب يف دعواه يف نفس األمر، حتى يّتبع الرشع املحمدي والدين النبوي يف مجيع 

﴿ُقْل  زعم قوم أهنم حيبون اهلل، فابتَلهم اهلل هبذه اآلية:  ". وقال احلسن البرصي:  (2) "أقواله وأفعاله وأحواله 

 
 (. 43( ومسلم برقم )16( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 427/ 6( تفسْي ابن كثْي ت سَلمة ) 2)

 

 . رضورة استكانة العبد هلل تعاىل وخضوعه لهدلل من القرآن الكريم عىل

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ب وَن 
بِْبُكُم  اهللَإِْن ُكنُْتْم حُتِ بُِعوِِن حُيْ  .(1) "[31]آل عمران:  َغُفوٌر َرِحيٌم﴾   اهللَُوَيْغِفْر َلُكْم ُذُنوَبُكْم وَ  اهللُ َفاتَّ

تعاىل حتم   الرجاء:  -3 العبد هلل  األجر  فمحبة  من  اآلخرة  الدار  تعاىل يف  اهلل  عند  ما  يرجو  أن  له عىل 

الرب   يبذل اجلهد،    - تبارك وتعاىل    -والثواب والرمحة، واالستبشار بجود  به، فهو عندئٍذ  وفضله والثقة 

ويقوم بالطاعة عىل نور من اهلل، يرجو ثوابه، أو يتوب إليه من ذنب، فهو يرجو مغفرته وعفوه، ويطمع يف 

َفََل    اهللِ﴿َأَفَأِمنُوا َمْكَر  سانه، دون أن يوقعه ذلك يف يشء من األمن من مكر اهلل وعقوبته، قال تعاىل:  مزيد إح

وَن﴾    اهللِ َيْأَمُن َمْكَر   وعىل حسب املحبة وقوهتا يكون الرجاء، فكل حمبٍّ    [99]األعراف:  إاِلَّ اْلَقْوُم اخْلَارِسُ

حلبيبه أحب ما يكون إليه، ويرتقى يف هذا الرجاء ُصُعدًا، فْيتقي راٍج خائٌف بالَّضورة؛ فهو أرجى ما يكون  

من رجاء يبعث عىل االجتهاد بالعبادة ملا يؤمله من ثواب، إىل رجاء يبلغ فيه موقفًا تصفو فيه اهلمة برتك ما  

قال   سبحانه،  اخلالق  لقاء  رجاء  إىل  يتطلع  ثم  الدينية،  األحكام  بلزوم  إليه،  وُتيل  النفس،  تعاىل:  تستلّذه 

ُْم َأْقَرُب َوَيْرُجوَن َرمْحََتُه َوََيَاُفونَ  ُِم اْلَوِسيَلَة َأِي  ِذيَن َيْدُعوَن َيْبَتُغوَن إىَِل َرهبِّ  َعَذاَبُه إِنَّ َعَذاَب َربَِّك  ﴿ُأوَلِئَك الَّ

حَمُْذوًرا﴾ أيام    ملسو هيلع هللا ىلص[ وعن جابر ريض اهلل عنه قال: سمعُت رسول اهلل  57]اإلرساء:    َكاَن  قبل موته بثَلثة 

، وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أّن رسول (2) «-َعزَّ َوَجلَّ    -»اَل َيُموَتنَّ َأَحُدُكْم إاِلَّ َوُهَو حُيِْسُن الظَّنَّ بِاهللِ  يقول:  

 .  (3) »َيُقوُل اهللُ َتَعاىَل: َأَنا ِعنَْد َظنِّ َعْبِدي يِب«قال:    ملسو هيلع هللا ىلصاهلل  

فاإلسَلم وضع ميزانًا بني اخلوف والرجاء، فَل يطغى جانب منهَم عىل اآلخر، فكَم أّن    اخلوف:  -4

حبًا له، ورجاء لثوابه، وطمعًا يف جنته، فإنه كذلك يعبده خوفًا من عقابه،    -تبارك وتعاىل    -املسلم يعبد ربه  

ىل املسلم يف عبادته هلل  وحذرًا من ناره، دون أن يدفعه هذا اخلوف إىل يشء من اليأس والقنوط، فيجب ع

 
 (. 32/ 2( املصدر السابق )1)

 (.  2877( أخرجه مسلم برقم )2)

 (.  2675( ومسلم برقم )7405( أخرجه البخاري برقم )3)
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ُف َأْولَِياَءُه  تعاىل أن يكون مستحَّضًا اخلوف من اهلل تعاىل وعقوبته، كَم قال تعاىل:   ْيَطاُن َُيَوِّ ََم َذلُِكُم الشَّ ﴿إِنَّ

ّعد به  [ فيخاف العبد املؤمن وعيد اهلل الذي تو175]آل عمران:    َفََل خَتَاُفوُهْم َوَخاُفوِن إِْن ُكنُْتْم ُمْؤِمننَِي﴾

  ﴿َذلَِك ملَِْن َخاَف َمَقاِمي َوَخاَف َوِعيِد﴾العصاة، فيكون ذلك اخلوف طريقًا إىل اجلنة ونعيمها، كَم قال تعاىل:  

ِه َجنََّتاِن﴾  وقال تعاىل:  [14]إبراهيم:   »إِنَّ اهللَ َخَلَق  [ وجاء يف احلديث:  46]الرمحن:    ﴿َوملَِْن َخاَف َمَقاَم َربِّ

مْحََة َيْومَ  َدًة، َفَلْو َيْعَلُم  َخَلَقَها ِماَئَة َرمْحٍَة، َفَأْمَسَك ِعنَْدُه تِْسًعا َوتِْسِعنَي َرمْحًَة، َوَأْرَسَل يِف َخْلِقِه ُكلِِّهْم َرمْحًَة َواحِ   الرَّ

َيْيَئْس ِمَن اجلَنَِّة، َوَلْو َيْعَلُم املُؤْ  مْحَِة مَلْ  ِذي ِعنَْد اهللِ ِمَن الرَّ ِذي ِعنَْد اهللِ ِمَن الَعَذاِب مَلْ  الَكافُِر بُِكلِّ الَّ ِمُن بُِكلِّ الَّ

 ( 3( )2) .(1)َيْأَمْن ِمَن النَّاِر«

 

 
 (. 6469( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.513/ 1( مدارج السالكني بني منازل إياك نعبد وإياك نستعني )2)

 (. 437/  2( معارج القبول برشح سلم الوصول )3)

قال ابن القيم يف بيان أركان العبادة ومكانة اخلوف والرجاء والتوازن بينهَم مع تغليب أحدمها 

بمنزلة الطائر؛ فاملحبة رأسه،  -عز وجل  -القلب يف سْيه إىل اهلل )أحيانًا حسب حال اإلنسان: 

الرأس  واخلوف والرجاء جناحاه، فمتى سلم الرأس واجلناحان فالطائر جيد الطْيان، ومتى ُقطع

مات الطائر، ومتى ُفقد اجلناحان فهو عرضة لكل صائد وكارس، ولكن السلف استحّبوا أن يقوى 

يف الصحة جناح اخلوف عىل جناح الرجاء، وعند اخلروج من الدنيا يقوى جناح الرجاء عىل جناح 

الذل، وال تنفع ومناط العبادة: هي غاية احلب مع غاية )، وقال الشيخ حافظ احلكمي: (2)(اخلوف

 .(3)(عبادة بواحد من هذين األمرين دون اآلخر
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 لصحة العبادة رشطان، مها: 

﴿َوَما ُأِمُروا إاِلَّ  اإلخَلص، وهو أن يقصد العبد بعبادته وجه اهلل تعاىل دون سواه، قال تعاىل:    األول:

َكاَة َوَذلَِك ِديُن اْلَقيِّ  اهللَ لَِيْعُبُدوا   ََلَة َوُيْؤُتوا الزَّ يَن ُحنََفاَء َوُيِقيُموا الصَّ  [. 5]البينة:   َمِة﴾خُمِْلِصنَي َلُه الدِّ

 .  ( 1) »إِنَََّم األَْعََمُل بِالنَِّياِت«قال:  - عليه الصَلة والسَلم   - وجاء يف حديث عمر ريض اهلل عنه عن النبي 

»إِنِّ اهللَ اَل َيْقَبُل ِمن الَعَمِل إاَِل َما  :  ـ عليه الصَلة والسَلم ـ  وعن أيب أمامة ريض اهلل عنه قال: قال النبي  

 . (2) ُه«هَكاَن َخالَِصًا، وابُتِغَي بِِه َوْج 

 .(3) وقال صديق حسن احلسيني: ال خَلف يف أّن اإلخَلص رشط لصحة العمل وقبوله

العبادة يف وقتها وصفتها موافقة ملا جاء يف كتاب اهلل    الثاين: موافقة رشع اهلل تعاىل؛ وذلك بأن تكون 

، فَل يزيد يف عبادته عمًَل أو قوالً مل يرد فيهَم، وال يفعلها يف غْي وقتها، وكذلك ال يتعبد  ملسو هيلع هللا ىلصوسنة رسوله  

 
 ( وهذا لفظ البخاري.1907( ومسلم برقم )6689أخرجه البخاري برقم )( 1)

 (.1331( وحسنه األلباِن يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم )4333( أخرجه النسائي يف السنن الكربى برقم )2)

 (. 2/385( الدين اخلالص )3)

 

بالتعاون مع زمَلئك، ومن خَلل ما يتاح لك من مصادر؛ اذكر كيف يستفيد املسلم من توظيف 

 .أصول العبادة يف عبادة هلل سبحانه وتعاىل

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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تعاىل:   اهلل  قال  والسنة،  الكتاب  يف  ترد  مل  بعبادة  آَتاكُ هلل  َفاْنَتُهوا﴾ ﴿َوَما  َعنُْه  هَنَاُكْم  َوَما  َفُخُذوُه  ُسوُل  الرَّ   ُم 

 [.  7]احلرش: 

»َمْن َأْحَدَث يِف َأْمِرَنا َهَذا َما َلْيَس ِمنُْه  يقول:    ملسو هيلع هللا ىلص وعن عائشة ريض اهلل عنها قالت: سمعُت رسول اهلل  

»  .  (1) َفُهَو َردٌّ

،  ملسو هيلع هللا ىلصيم إحداث عبادة مل يأمر هبا النبي  ، واحلديث رصيح يف حتر ملسو هيلع هللا ىلص فاآلية رصحية يف وجوب اتباع النبي  

 ، وليس من سنته. ملسو هيلع هللا ىلصومل ترد يف سنته، وحتريم إحداث صفة لعبادة مرشوعة؛ ألن ذلك ليس عليه أمره  

 

 
 

  

 
 (. 1718( ومسلم برقم )2697( أخرجه البخاري برقم )1)

 .اخرت نوعا من األعَمل الصاحلة التي تقوم هبا؛ ثم بني ُسُبل اإلخَلص هلل تعاىل يف القيام به

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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﴿َوَما َخَلقُت اجِلنَّ َواإِلنَس  حتقيق العبودية هلل تعاىل، وهي الغاية من وجود اإلنسان، قال اهلل تعاىل:   -1

 [. 56]سورة الذاريات،  إاِلَّ لَِيعُبُدوِن﴾

تعاىل:   -2 قال  املخلوقات  بقية  مع  َوَكرًها  االنسجام  َطوًعا  َواألَرِض  ََمَواِت  السَّ يِف  َمن  َيسُجُد  ﴿َوهللِِّ 

َلهُلُ 
َواآلَصاِل﴾َوظِ بِالُغُدوِّ  الرعد:  م  سبحانه:  15]سورة  وقال  َأنَّ  [  َتَر  يِف    اهللَ﴿َأمَل  َمن  َلُه  َيسُجُد 

النَّ  َن  مِّ َوَكثٌِْي  َوابٌّ  َوالدَّ َجُر  َوالشَّ َواجِلَباُل  َوالنٌُّجوُم  َوالَقَمُر  مُس  َوالشَّ يِف األَرِض  َوَمن  ََمَواِت  اِس  السَّ

كِرٍم، إِنَّ   اهللُالَعَذاُب َوَمن ُِيِِن َوَكثٌِْي َحقَّ َعَليِه    [. 18]سورة احلـج:  َيفَعُل َما َيَشاء﴾  اهللَ َفََم َلُه ِمن مٌّ

ِذي َخَلَق املَوَت  النجاح يف االبتَلء قال تعاىل:   -3 الَّ َقِديٌر   ،
ٍ
َوُهَو َعىَل ُكلِّ يَشء املُلُك  بَِيِدِه  ِذي  الَّ ﴿َتَباَرَك 

َأيٌّ  لَِيبُلَوُكم  الَغُفوُر﴾َواحلََياَة  الَعِزيُز  َوُهَو  َعَمًَل  ﴿ُكلٌّ  [ وقال سبحانه:  2- 1]سورة امللك:  ُكم َأحَسُن 

ُترَجُعوَن﴾ َوإَِلينَا  فِتنًَة  َواخلَِْي   ِّ بِالرشَّ َوَنبُلوُكم  املَوِت  َذاِئَقُة  األنبياء:  َنفٍس،  اختبار  35]سورة  أي:   ]

 ودية هلل تعاىل. وامتحان، فينجح املؤمن العابد يف االبتَلء، وحيقق العب

بٌّوَن  عبادة اهلل تعاىل هي طريق املحبة هلل تعاىل، فليست املحبة باالدعاء، قال تعاىل:  -4
  اهللَ ﴿ُقل إِن ُكنُتم حُتِ

ِحيٌم﴾ بُِعوِِن حُيبِبُكُم اهللُّ َوَيغِفر َلُكم ُذُنوَبُكم َواهللُّ َغُفوٌر رَّ  [. 31]سورة آل عمران: َفاتَّ

﴿َفاذُكُروِِن  ومن ثَمر العبودية: أهنا طريق املعية، فاهلل مع عباده باحلفظ والقرب والذكر، قال سبحانه:   -5

َتكُفُروِن﴾ ﴿َوإَِذا َسَأَلَك ِعَباِدي َعنِّي  [ وقال سبحانه:  152البقرة: ]سورة    َأذُكرُكم َواشُكُروا يِل َوالَ 

َيرُشُدوَن﴾  َلَعلَُّهم  يِب  َولُيؤِمنُوا  يِل  َفلَيسَتِجيُبوا  َدَعاِن  إَِذا  اِع  الدَّ َدعَوَة  ُأِجيُب  َقِريٌب  ]سورة    َفإِِنِّ 

 [.186البقرة: 
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وأعدائنا الكفار ومغريات احلياة   العبودية هي طريق النرص، فإننا لن ننترص عىل أنفسنا وعدونا إبليس -6

﴿َوَلَقد َسَبَقت َكِلَمُتنَا  الدنيا إال بتحقيق العبودية هلل، فالعبودية هي طريق النرص؛ وهلذا يقول اهلل تعاىل:  

ُم هَلُُم املَنُصوُروَن، َوإِنَّ ُجنَدَنا هَلُُم الَغالُِبوَن﴾  [.173- 171]سورة الصافات:  لِِعَباِدَنا املُرَسلنَِي، إهِنَّ

ِذيَن آَمنُوا بِالَقوِل الثَّابِِت يِف احلََياِة  العبودية سبب الثبات يف الفتن واملحن، قال اهلل تعاىل:  -7 ﴿ُيَثبُِّت اهللُّ الَّ

َيَشاء﴾   َما  َوَيفَعُل اهللُّ  َوُيِضلٌّ اهللُّ الظَّاملنَِِي  نَيا َويِف اآلِخَرِة  ﴿َوَلو  [ وقال تعاىل:  27]سورة إبراهيم:الدٌّ

 ُ َتثبِيًتا﴾َأهنَّ َوَأَشدَّ  ُم  هلَّ َخًْيا  َلَكاَن  بِِه  ُيوَعُظوَن  َما  َفَعُلوا  النساء:  م  وقال  66]سورة  الصَلة    - [  عليه 

، فكَم أّن اهلجرة كانت يف الزمن األول زمن الفتنة واملحنة  (1)«اْلِعَباَدُة يِف اهْلَْرِج َكِهْجَرٍة إيَِلَّ » :  -والسَلم  

 حنة واالضطهاد، فكذلك العبودية هلل تعاىل سبب للثبات يف الفتن واملحن. كانت سبًبا للخروج من امل 

 

 
 

 

  

 
 (.2948م )( أخرجه مسلم برق1)

 .اذكر مثاليني عمليني من حياتك جتلَّت فيهَم ثمرة اإليَمن بربوبية اهلل تعاىل

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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ا عامَّ ييل: -1  تكتَب يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ملخصا

 منزلة اإليَمن باأللوهية.•

 أمهية وفضل ال إله إال اهلل.•

 ثمرة اإليَمن بألوهية اهلل تعاىل.•

ف يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل: -2  ُتعرِّ

 اإليَمن باأللوهية، شهادة أن ال إله إال اهلل، العبادة.•

د بإجياز يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل: -3  ُتعدِّ

 أدلة اإليَمن باأللوهية.•

 أركان ورشوط ال إله إال اهلل.•

 أصول ورشوط صحة العبادة.•

• 
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 مبسطا لكل مصطلح من املصطلحات يف اجلدول التايل: من خالل دراستك هلذه الوحدة؛ اكتب تعريفا  :  1س

 تعريفه  املصطلح  م 

  األلوهية  1

مفهوم شهادة أن ال إله إال   2

 اهلل 

 

  العبادة  3

 

 ( أمام اجلملة اخلطأ فيام ييل: ×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ ) ضْع عالمة الصواب )  :2س

 ( )   . أجله أرسل اهلل الرسل، وأنزل الكتباإليَمن بألوهية اهلل هو الذي من   (1

 ( )  ، وهي القول الثابت يف احلياة الدنيا ويف اآلخرة.هي كلمة التقوى  ال إله إال اهلل  (2

 ( )        أركان ال إله إال اهلل؛ ثَلثة.  (3

 ( )    جيب عىل املؤمن أن يعلم أنه ال أحد يستحق العبادة إال اهلل.  (4

 ( )   الغاية املحبوبة له واملرضية له التي خلق اخللق هلا. العبادة هلل هي  (5

 ( )    استحّب السلف أن يقوى يف الصحة الرجاء عىل اخلوف.  (6

 ( )   ينجح املؤمن يف البَلء ويصرب عليه إذا كان لديه إيَمن قوي باأللوهية.  (7
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 : صل بخط بني القائمة )أ(، وما يناسبها من القائمة )ب( :3س

 )ب( )أ(

 هي العروة الوثقى.  قولنا )إال اهلل( 

 أهنا طريق املعية.  رشع اإلسَلم القتال ضد 

 يثبت أّن اهلل تعاىل هو املستحق للعبادة وحده ال رشيك له.  تصفية النية من مجيع شوائب الرشك 

 بالتوجه إىل اهلل بالعبادة. إال  ال إله إال اهلل 

 من جحدوا ألوهية اهلل تعاىل.  ال صَلح للقلب والروح  

 رشط لقولنا ال إله إال اهلل.  من ثَمر العبودية:  

 اذكر دليال واحدا عىل ألوهية اهلل تعاىل لكل ما هو متضمن يف اجلدول التايل:  :4س

 الدليل  مصدر الدليل

  القرآن الكريم

  السنة النبوية  

  الفطرة  

       العقل 

 دلِّل من القرآن الكريم أو السنة النبوية عىل أصول من خالل اجلدول التايل: :5س

 الدليل من القرآن الكريم أو السنة النبوية  حمور الدليل  م 

  كَمل الذل واخلضوع  1

  كَمل املحبة هلل تعاىل  2

  الرجاء  3

  اخلوف  4
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 قارن بني توحيد األلوهية وتوحيد الربوبية من خالل اجلدول اآليت: :6س

 توحيد األلوهية توحيد الربوبية جمال املقارنة 

 إله   من جهة االشتقاق 

   من جهة املعنى

 من جهة املتعلق
متعلق باألمور الكونية، كاخللق  

 واإلحياء 
 

 

د بإجياز رشوط ال إله إال اهلل.  :7س  عدِّ

 علل: اإلخَلص وموافقة الرشع من رشوط صحة العبادة. :8س

 

 
  

خَلل ما يتاح لك من مصادر، ناقش باختصار الفرق بني اخلوف الطبيعي وخوف العبادة، 

 .مع التمثيل. ثم ضع نتائج النقاش يف ملف إنجازك
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املوضوع األول: تعريف اإليامن بأسامء اهلل تعاىل وصفاته 

 واألدلة عليه:

 أوال: تعريف اإليَمن بأسَمء اهلل تعاىل وصفاته.

 اإليَمن بأسَمء اهلل تعاىل وصفاته:ثانيا: األدلة عىل 

 من القرآن الكريم. 

 من أدلة السنة.

املوضوع الثاين: قواعد أهل السنة واجلامعة يف أسامء اهلل 

 وصفاته:

 أوالً: القواعد يف أسَمء اهلل.

 ثانيًا: القواعد يف صفات اهلل.

املوضوع الثالث: نامذج من أسامء اهلل تعاىل الواردة يف 

 والسنة.الكتاب 

 املوضوع الرابع: معنى َمْن أحصاها دخل اجلنة.

 املوضوع اخلامس: ثمرات اإليامن بأسامء اهلل وصفاته.

 يتوقع من الدارس بعد إهنائه هذه الوحدة أن:

 يرشح مفهوم اإليَمن بأسَمء اهلل تعاىل وصفاته. -

 يستعرض أبرز أدلة أسَمء اهلل تعاىل وصفاته. -

قواعد أهل السنة واجلَمعة يف أسَمء اهلل يناقش أبرز  -

 وصفاته.

يرشح نَمذج من أسَمء اهلل تعاىل الواردة يف الكتاب  -

 والسنة.

 يرشح معنى من أحصاها دخل اجلنة.  -

 يناقش ثمرات اإليَمن بأسَمء اهلل وصفاته. -

 يمتثل آثار أسَمء اهلل وصفاته يف سلوكه وحياته. -

 مفردات الوحدة خمرجات التعلم

  
 

 
 
 
 
 
 

  

 5  

4
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة عدد الساعات الدراسية



(97( 

 

 
 

 

 

 

ب سبحانه بأسَمئه، وصفاته، وأفعاله، وأحكامه، فاهلل تعاىل يريد منَّا أن    من األمهية بمكان معرفة الرَّ

 وصفاته، وأن نعرف أفعاله وأحكامه، وأن نتعبده بموجبها ومقتضاها. نعرف أسَمءه 

فات واإليَمنه به هو أصل العلوم الدينيَّة، كَم أن العلم بأسَمء اهلل وصفاته وأفعاله   فتوحيد األسَمء والصَّ

ُل كل علم  أجلَّ العلوم وأرشفها وأعظمها، فهو أصلها كل ها، وكل  علم تابع له، مفتقر إليه، فالعلم به أص 

ِذيَن  ومنشأه، فمن عَرَف اهلل عرف ما سواه، ومن جهل رَبه فهو ملا سواه أجهل، قال تعاىل:  ﴿َوال َتُكوُنوا َكالَّ

 [. 19]احلرش: َنُسوا اهللَ َفَأْنَساُهْم َأْنُفَسُهْم ُأْوَلِئَك ُهُم اْلَفاِسُقوَن﴾

فلم يعرف حقيقته وال مصاحله ذاته ونفسه،  أنساه  ربه  بِه صَلُحه وفَلُحه يف  فمن نِس  ما  َنَِس  بل   ،

﴿َوال ُتطِْع َمْن َأْغَفْلنَا َقْلَبُه  معاشه ومعاده؛ ألنَّه خرج عن فطرته التي ُخلق عليها، فلَمَّ نِس ربَّه أنساه نفسه،  

َبَع َهَواُه َوَكاَن َأْمُرُه ُفُرًطا﴾  [. 28]الكهف:   َعْن ِذْكِرَنا َواتَّ

 . اإليَمن بأسَمء اهلل تعاىل يف هذه الوحدةوسنتعرف عىل تفاصيل 
 

 . بالتعاون مع زمَلئك؛ اكتب من القرآن الكريم عرشة أسَمء من أسَمء اهلل تعاىل، وعرش صفات له سبحانه

 ........................................................................................................

 ............................................................. ........................................... 
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، وبكل ما  ملسو هيلع هللا ىلص اإليَمن بأسَمء اهلل وصفاته هو: اإليَمن بكل ما سّمى اهلل تعاىل به نفسه، أو سَّمه به رسوله  

 دون زيادة أو نقصان.  ملسو هيلع هللا ىلصوصف به نفسه، أو وصفه به رسوله  

توحيد األسَمء والصفات: أّن اهلل تعاىل وحده متصف باألسَمء احلسنى،    ":- اهلل  رمحه    - قال ابن أيب العز  

 .(1) "والصفات العىل

 

 أولا: القرآن الكريم:

 هلل تعاىل، مجلًة وتفصيًَل، ومنها قوله تعاىل: فقد دلت آياته عىل إثبات األسَمء احلسنى، والصفات العىل  

ِذيَن ُيْلِحُدوَن يِف َأْسََمِئِه َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوا يَ  ]األعراف:    ْعَمُلوَن﴾﴿َوهللَِِّ اأْلَْسََمُء احْلُْسنَى َفاْدُعوُه هِبَا َوَذُروا الَّ

ِميُع وقوله:    [8]طه:     احْلُْسنَى﴾اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َلُه اأْلَْسََمءُ   اهللُ﴿[ وقوله تعاىل:  180 ٌء َوُهَو السَّ ﴿َلْيَس َكِمْثِلِه يَشْ

 
 (. 24/  1( رشح الطحاوية، حتقيق: األرناؤوط )1)

 الفرق بني السم والصفة:

 (.االسم: هو ما يدل عىل ذات اهلل تعاىل، مع صفات الكَمل القائمة به؛ مثل: )العليم

 .)العلم، السمع، البرص، اليد، الرضا(والصفة: هي وصف الكَمل القائم بالذات اإلهلية؛ مثل: 

 فاالسم يدل عىل أمرين: )الذات، والصفة(، أما الصفة فتدل عىل أمر واحد وهو الوصف.

 



(99( 

 

 
 

 

ِحيُم    اهللُ﴿ُهَو   [ وقوله تعاىل: 11]الشورى:    اْلَبِصُْي﴾ مْحَُن الرَّ َهاَدِة ُهَو الرَّ ِذي اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو َعامِلُ اْلَغْيِب َوالشَّ الَّ

ُهَو   هُ   اهللُ*  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  ِذي  ُسْبَحاَن  الَّ  ُ املَُْتَكربِّ اجْلَبَّاُر  اْلَعِزيُز  املَُْهْيِمُن  املُْْؤِمُن  ََلُم  السَّ وُس  اْلُقد  املَِْلُك  َعَمَّ   اهللِ َو 

ُكوَن * ُهَو   ََمَواِت َواأْلَْرِض َوُهَو اْلعَ   اهللُُيرْشِ ُر َلُه اأْلَْسََمُء احْلُْسنَى ُيَسبُِّح َلُه َما يِف السَّ ِزيُز  اخْلَالُِق اْلَباِرُئ املَُْصوِّ

ِحيِم * َمالِِك َيْوِم الدِّ [ وقوله تعاىل:  24- 22]احلرش:    احْلَِكيُم﴾ مْحَِن الرَّ   يِن﴾ ﴿احْلَْمُد هللَِِّ َربِّ اْلَعاملنََِي * الرَّ

[ يقول ابن أيب العز احلنفي:  255]البقرة:    اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو احْلَي  اْلَقي وُم﴾  اهللُ﴿[ وقوله تعاىل:  4- 2]الفاحتة:  

مذكوران يف القرآن معًا يف ثَلث سور، كَم تقدم، ومها من    - أعني احلي القيوم    - واعلم أّن هذين االسمني  "

ل: إهنَم االسم األعظم، فإهنَم يتضمنان إثبات صفات الكَمل أكمل تضمن  أعظم أسَمء اهلل احلسنى، حتى قي

 .(1) "وأصدقه 

تعاىل،   هلل  إثباهتا  العباد  من  مطلوب  أسَمًء حسنى،  تعاىل  هلل  أّن  عىل  دالة  الذكر  السابقة  اآليات  فهذه 

 ودعاؤه هبا. 

 ثانياا: من أدلة السنة: 

منها حديث:   والصفات،  األسَمء  توحيد  تدل عىل  النبوية  السنة  من  كثْية  أدلة  تِْسَعًة  وردت  هللَِِّ  »إِنَّ 

، ففي هذا داللة عىل إثبات تسعة وتسعني اسًَم هلل  (2) َوتِْسِعنَي اْسًَم، ِماَئًة إاِلَّ َواِحًدا، َمْن َأْحَصاَها َدَخَل اجلَنََّة«

 وتعّبد اهلل بدعائه هبا كان سببًا يف دخوله اجلنة. تعاىل، من حفظها 

ْمَتُه َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َأْو َأْنَزْلَتُه  ومن ذلك حديث:   ْيَت بِِه َنْفَسَك، َأْو َعلَّ »َأْسَأُلَك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك َسمَّ

َعَل اْلُقْرآَن َربِيَع َقْلبِي« يِف ِكَتابَِك، َأِو اْسَتْأَثْرَت بِِه يِف ِعْلِم اْلَغْيِب ِعنَْدَك، َأنْ   . (3) جَتْ

 
 (.45( رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي )ص: 1)

 (. 2677( ومسلم برقم )2736( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 1822( وصححه األلباِن يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم )3712( أخرجه أمحد يف مسنده، ط الرسالة برقم ) 3)
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سبحانه وتعاىل    -واتفق العلَمء عىل أّن هذا احلديث ليس فيه حرص ألسَمئه  ":  - رمحه اهلل    -قال النووي  

، فليس معناه: أنه ليس له أسَمء غْي هذه التسعة والتسعني، وإنَم مقصود احلديث أّن هذه التسعة والتسعني  -

 . (1)"نة، فاملراد اإلخبار عن دخول اجلنة بإحصائها، ال اإلخبار بحرص األسَمءمن أحصاها دخل اجل

فأسَمء ربنا وصفاته قائمة يف التنزيل، حمفوظة عن الرسول،  "وقال ابن أيب الزمنني يف كتابه أصول السنة:  

 . (2) "وهي كلها غْي خملوقة، وال مستحدثة، فتعاىل اهلل عَم يقول امللحدون علوًا كبْياً 

بَِيا َذا اجلَََلِل   - أي سلوا اهلل وواظبوا عىل املسألة    -»َألِظ وا    قال:   ملسو هيلع هللا ىلص عن أنس ريض اهلل عنه أّن النبي  

 . (3)َواإِلْكَراِم«

مَّ إِِنِّ َأْسَأُلَك َأِنِّ َأْشَهُد َأنََّك َأْنَت  اللهُ سمع رجًَل يقول:    ملسو هيلع هللا ىلصوعبد اهلل بن بريدة، عن أبيه أن رسول اهلل  

ِذي مَلْ َيِلْد، َومَلْ ُيوَلْد، َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد، َفَقاَل:  ، اَل إِلَ اهللُ َمُد الَّ »َلَقْد َسَأْلَت اهللَ بِااِلْسِم  َه إاِلَّ َأْنَت، اأْلََحُد الصَّ

ِذي إَِذا ُسِئَل بِِه َأْعَطى، َوإَِذا ُدِعَي بِِه َأَجاَب«  . (4) الَّ

 
  

 
 (.5/ 17( رشح النووي عىل مسلم ) 1)

 (.  76( أصول السنة البن أيب زمنني )ص: 2)

( وقال النووي 1836( واحلاكم يف املستدرك برقم )17596( وأمحد يف مسنده برقم )3525( أخرجه الرتمذي برقم )3)

 ."قال احلاكم: صحيح اإلسناد"(: 427/ 1ىف الرياض )

(4( برقم  داود  أبو  برقم )1493( أخرجه  ماجه  وابن  برقم )3857(  األلباِن يف 3475( والرتمذي وحسنه  ( وصححه 

 (. 1640صحيح الرتغيب والرتهيب برقم )

 

 .أدلة عىل اإليَمن بأسَمء اهلل تعاىل وصفاته؛ بنيِّ باختصار أمهية ذلك اإليَمنمن خَلل ما اطلعت عليه من 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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وضع أهل السنة واجلَمعة قواعد حمددة، وضوابط مقررة، ينطلقون منها يف موقفهم من أسَمء اهلل تعاىل  

وصفاته، هذه القواعد نطقت هبا آيات القرآن العظيم، وأحاديث املصطفى الكريم، حتى ال يقع املسلم يف  

، فقالت بالتعطيل أو التشبيه،  االنحراف الذي وقعت فيه بعض الفرق يف موقفهم من أسَمء اهلل تعاىل وصفاته 

 وبيان تلك القواعد كالتايل:  

)أسَمء اهلل تعاىل كلها حسنى( فكل اسم من أسَمء اهلل تعاىل فهو حسن، أي: بالغة يف :  القاعدة األوىل

تعاىل:   اهلل  قال  احلسن،  أكمل وجوه  مشتملة عىل  فهي  غايته،  هِبَا﴾ احلسن  َفاْدُعوُه  احْلُْسنَى  اأْلَْسََمُء    ﴿َوهللَِِّ 

 .(1) [ وذلك ألهنا متضمنة لصفاٍت كاملة ال نقص فيها بوجه من الوجوه180]األعراف:  

يلزم منه   فأسَمء اهلل تعاىل حسنى، أي كاملة، مل تسبق بعدم، وال يلحقها زوال، فاسم اهلل تعاىل احلي 

ر كل اسم عىل انفراده، ويكون  إثبات صفة احلياة هلل تعاىل أزالً وأبدًا، واحلُْسُن يف أسَمء اهلل تعاىل يكون باعتبا

فإّن    "العزيز احلكيم "باعتبار مجعه إىل غْيه، فيحصل بجمع االسم إىل اآلخر كَمل فوق كَمل، ومثال ذلك:  

اهلل تعاىل جيمع بينهَم يف القرآن كثًْيا، فيكون كل منهَم داالً عىل الكَمل اخلاص الذي يقتضيه، وهو العزة يف  

احلكيم، واجلمع بينهَم دال عىل كَمل آخر، وهو أّن عزته تعاىل مقرونة باحلكمة،  العزيز، واحلكم واحلكمة يف  

فعزته ال تقتيض ظلًَم وجوًرا وسوء فعل، كَم قد يكون من أعزاء املخلوقني، فإّن العزيز منهم قد تأخذه العزة  

بخَلف حكم  باإلثم، فيظلم وجيور ويسئ الترصف، وكذلك حكمه تعاىل وحكمته مقرونان بالعز الكامل،  

 
 (. 102عمر سليَمن األشقر )ص:( انظر: أسَمء اهلل وصفاته يف معتقد أهل السنة واجلَمعة، 1)



 (102 ( 

 

 

 . (1)  املخلوق وحكمته، فإهنَم يعرتِيَم الذل.

 
)أسَمء اهلل تعاىل أعَلم وأوصاف( فاألسَمء باالعتبار األول مرتادفة لداللتها عىل مسمى  :  القاعدة الثانية

 . (2) خاصة، وباالعتبار الثاِن متباينة، لداللة كل واحد منهَم عىل صفة  - عز وجل  - واحد، وهو اهلل 

فهي أسَمء أعَلم تدل عىل ذات اهلل تعاىل، وهي أوصاف تدل عىل معاٍن، وأوصاف مدح هلل سبحانه،  

فكل اسم من أسَمء اهلل تعاىل، مثل: )الرمحن، والعليم، والسميع، والبصْي...( وغْيها من األسَمء ُتعترب علًَم 

الرمحن اسم علم عىل الذات اإلهلية، ويدل  عىل اهلل سبحانه، وتدل عىل صفات يتصف هبا الرب سبحانه، ف

بالعلم،   تعاىل  اتصاف اهلل  الذات اإلهلية، ويدل عىل  بالرمحة، والعليم اسم علم عىل  تعاىل  عىل اتصاف اهلل 

والسميع والبصْي علم عىل الذات اإلهلية، ويدالن عىل اتصاف اهلل تعاىل بالسمع والبرص...، وهكذا بقية  

اسم منها ُيعترب اسم علم عىل اهلل تعاىل، ويدل عىل صفة يتصف هبا اهلل جل جَلله،  أسَمء اهلل تعاىل، فكل  

بخَلف البرش، فقد ُيسمى الرجل عادالً وهو ظامل، وعزيزًا وهو حقْي، وكريًَم وهو لئيم، وصاحلًا وهو طالح،  

 وسعيدًا وهو شقي، وحممودًا وهو مذموم، وحبيبًا وهو بغيض. 

، وعىل هذا فيجب الوقوف فيها عىل ما  (3) اهلل تعاىل توقيفية، ال جمال للعقل فيها()أسَمء  :  القاعدة الثالثة

 
 (.23( رشح العقيدة الطحاوية البن أيب العز احلنفي. )ص: 1)

 (.84( ينظر: أسَمء اهلل وصفاته يف معتقد أهل السنة واجلَمعة، عمر سليَمن األشقر )ص:2)

 (. 97( ينظر: املصدر السابق )ص: 3)

أّن اهلل تعاىل قد أودع يف الفطرة التي مل تتنجس باجلحود والتعطيل، )يقول ابن أيب العز احلنفي: 

وال بالتشبيه والتمثيل أنه سبحانه الكامل يف أسَمئه وصفاته، وأنه املوصوف بَم وصف به نفسه، 

 .(1)(وما خفي عن اخللق من كَمله أعظم وأعظم مما عرفوه منهووصفه به رسله، 
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جاء به الكتاب والسنة، فَل يزاد فيها وال ينقص؛ ألن العقل ال يمكنه إدراك ما يستحقه تعاىل من األسَمء، 

ْمَع َواْلَبرَصَ َواْلُفَؤاَد  ﴿َواَل َتْقُف َما َلْيَس َلَك بِِه ِعلْ   فوجب الوقوف يف ذلك عىل النص، قال تعاىل:  ٌم إِنَّ السَّ

َ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن   [ وقوله:36]اإلرساء:    ُكل  ُأوَلِئَك َكاَن َعنُْه َمْسُئواًل﴾ َم َريبِّ ََم َحرَّ إِنَّ ﴿ُقْل 

ُكوا بِ  ْثَم َواْلَبْغَي بَِغْْيِ احْلَقِّ َوَأْن ُترْشِ ْل بِِه ُسْلَطاًنا َوَأْن َتُقوُلوا َعىَل    اهللَِواإْلِ ]األعراف:    َما اَل َتْعَلُموَن﴾  اهللَِما مَلْ ُينَزِّ

تعاىل بَم مل ُيَسمِّ به نفسه، أو إنكار ما سمى به نفسه جناية يف حقه تعاىل، فوجب سلوك  [ وألن تسميته  33

 (1)  األدب يف ذلك، واالقتصار عىل ما جاء به النص.

 
الرابعة َلَك  :  ملسو هيلع هللا ىلص ؛ لقوله  (2))أسَمء اهلل تعاىل غْي حمصورة بعدد معني(:  القاعدة  ُهَو  اْسٍم  بُِكلِّ  »َأْسَأُلَك 

ْمَتُه َأَحًدا ِمْن َخْلِقَك، َأْو َأْنَزْلَتُه يِف ِكَتابَِك، َأِو اْسَتْأَثْرَت بِِه يِف  ْيَت بِِه َنْفَسَك، َأْو َعلَّ ِعْلِم اْلَغْيِب ِعنَْدَك، َأْن    َسمَّ

َعَل اْلُقْرآَن َربِيَع َقْلبِي«  تعاىل به يف علم الغيب ال يمكن ألحد حرصه، وال اإلحاطة به. ، وما استأثر اهلل (3) جَتْ

املناوي:   قوله:  "قال  ألن  العدد؛  هذا  يف  احلرص  يفيد  ما  اخلرب  يف  َأْحَصاَها«  وليس  تسعة  »َمْن  صفة 

ْيَت بِِه َنْفَسَك...«  وتسعني، ويدل لعدم احلرص خرب:   شهرها أو  وخصها ألهنا أ»َأْسَأُلَك بُِكلِّ اْسٍم ُهَو َلَك َسمَّ

 
 (. 124املقديس )ص: ( ينظر: إثبات صفة العلو، عبد اهلل بن أمحد بن قدامة 1)

 (.43( ينظر: أسَمء اهلل وصفاته يف معتقد أهل السنة واجلَمعة، عمر سليَمن األشقر )ص:2)

 ( سبق خترجيه. 3)

 ملسو هيلع هللا ىلصهلل تعاىل أسَمء وصفات جاء هبا كتابه، وأخرب هبا نبيه ): -رمحه اهلل  -يقول اإلمام الشافعي 

أمته، ال يسع أحداً من خلق اهلل تعاىل قامت عليه احلجة ردها؛ ألن القرآن نزل هبا، وصح عن رسول 

 .(2)(القول هبا ملسو هيلع هللا ىلص
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أظهرها معنى، أو لتضمنها معاِن ما عداها، أو ألن العدد زوج وفرد، والفرد أفضل، ومنتهى اإلفراد بَل  

 .(1) "تكرار تسعة وتسعون، أو لغْي ذلك 

اخلامسة رسوله  :  القاعدة  لسان  عىل  أو  كتابه،  يف  لنفسه  اهلل  أثبته  ما  إثبات  األسَمء    ملسو هيلع هللا ىلص)األصل  من 

، فنؤمن بجميع ما ثبت يف النصوص  (2) تعطيل، ومن غْي تكييف وال ُتثيل(والصفات، من غْي حتريف وال 

الرشعية من أسَمء اهلل تعاىل، وُنثني عليه هبا، فليس فيها نقص بوجه من الوجوه، بل هي ثابتة له عىل أكمل  

 . (4) .(3)  وجه.

 
من األسَمء الدالة عىل النقص والذم(    ملسو هيلع هللا ىلص)نفي ما نفاه اهلل عن نفسه، أو نفاه رسوله  :  القاعدة السادسة

ومن وصف اهلل بغْي ما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله، أو نفى عنه ما أثبته لنفسه، أو أثبت له ما نفاه  

 عن نفسه، فقد قال عىل اهلل بَل علم. 

في اإلمجال؛ ألن ذلك أبلغ يف تعظيم املوصوف، وأكمل يف التنزيه، فإّن  وال بد إن يكون الغالب يف الن

 تفصيل النفي لغْي سبب يقتضيه فيه سخرية، وتنقص للموصوف. 

 
 (. 478/ 2( فيض القدير )1)

 (.97( ينظر: أسَمء اهلل وصفاته يف معتقد أهل السنة واجلَمعة، عمر سليَمن األشقر )ص: 2)

 (. 44 اجلهمية، عبد اهلل بن مسلم بن قتيبة )ص: ( االختَلف يف اللفظ والرد عىل3)

 (.232/ 1( لوامع األنوار البهية، حممد بن أمحد السفاريني )4)

صفته، أو حيث انتهى الواجب علينا أن ننتهي يف صفات اهلل، حيث انتهى يف )يقول ابن قتيبة: 

 .(3)(رسوله ملسو هيلع هللا ىلص، وال نزيل اللفظ عَم تعرفه العرب، وتضعه عليه، ونمسك عَم سوى ذلك

الصواب: إثبات ما أثبته اهلل لنفسه، ووصفه به نبيه حسبَم ورد، من )ويقول اإلمام السفاريني: 

، فهو إثبات وجود بَل تكييف  .(4)(غْي إحلاد وال ردٍّ
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 - مع كونه ال مدح فيه    -النفي املجرد  "وقد بنيَّ ابن أيب العز احلنفي احلكمة من النفي اإلمجايل، فقال:  

نت لست بزبال وال كساح وال حجام وال حائك! ألدَّبك عىل هذا  فيه إساءة أدب؛ فإنك لو قلت للسلطان: أ 

الوصف وإن كنت صادًقا، وإنَم تكون مادًحا إذا أمجلت النفي، فقلت: أنت لست مثل أحد من رعيتك، أنت  

 . (1)"أعىل منهم وأرشف وأجل، فإذا أمجلت يف النفي أمجلت يف األدب

 
 

 

الوجوه، كاحلياة والعلم    :القاعدة األوىل فيها بوجه من  تعاىل كلها صفات كَمل ال نقص  صفات اهلل 

والقدرة والسمع، فله سبحانه احلياة الكاملة التامة الوافية التي ال تشابه حياة املخلوق الناقصة الفانية، وهكذا  

 َوهللَِِّ املََْثُل اأْلَْعىَل  ﴿لِ بقية صفاته سبحانه، وقد دل عىل ذلك قوله تعاىل:  
ِ
ْوء ِذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن بِاآْلِخَرِة َمَثُل السَّ لَّ

 
 (. 70/ 1( رشح العقيدة الطحاوية )1)

أهل السنة واجلَمعة إال بثَلثة أمور: اإليَمن باالسم، وبَم دل ال يتم اإليَمن بأسَمء اهلل تعاىل عند 

 عليه من معنى، وبَم تعلق به من أثر.

 

 

 .ارسم خارطة ذهنية عن قواعد أهل السنة واجلَمعة يف أسَمء اهلل

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 [ واملثل األعىل: هو الوصف األعىل. 60]النحل: َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَِكيُم﴾ 

مِمَّْن  ﴿َوَمْن َأَضل    وهلذا أظهر اهلل تعاىل بطَلن ألوهية األصنام باتصافها بالنقص والعجز، فقال تعاىل:

[ وقال تعاىل:  5]األحقاف:    َمْن اَل َيْسَتِجيُب َلُه إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعْن ُدَعاِئِهْم َغافُِلوَن﴾  اهللَِيْدُعو ِمْن ُدوِن  

ِذيَن َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن   اَن ُيْبَعُثوَن﴾    اهللِ ﴿َوالَّ  َوَما َيْشُعُروَن َأيَّ
ٍ
َلُقوَن * َأْمَواٌت َغْْيُ َأْحَياء اَل ََيُْلُقوَن َشْيًئا َوُهْم َُيْ

﴿َيا َأَبِت مِلَ َتْعُبُد َما اَل َيْسَمُع َواَل ُيْبرِصُ َواَل ُيْغنِي    [ وقال عن إبراهيم وهو حيتج عىل أبيه: 21،  20]النحل:  

ُكْم * ُأفٍّ    اهللَِقاَل َأَفَتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن  ﴿[ وعىل قومه:  42م:  ]مري  َعنَْك َشْيًئا﴾ َما اَل َينَْفُعُكْم َشْيًئا َواَل َيَُّض 

 [. 67، 66]األنبياء:  َأَفََل َتْعِقُلوَن﴾ اهللَِلُكْم َوملَِا َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن  

َأنْ :  ملسو هيلع هللا ىلصويقول النبي   َا النَّاُس اْرَبُعوا َعىَل  ُه  »َيا َأِي  إِنَّ ُه َمَعُكْم  إِنَّ َغاِئًبا،  َتْدُعوَن َأَصمَّ َوالَ  ُفِسُكْم، َفإِنَُّكْم الَ 

ُه«  . (1) َسِميٌع َقِريٌب، َتَباَرَك اْسُمُه َوَتَعاىَل َجد 

أّن للمخلوق صفات كَمل،   القاعدة هلل تعاىل؛ ألنه ثبت باحلس واملشاهدة:  ويؤكد العقل إثبات هذه 

 عطي الكَمل أوىل به. وهى من اهلل تعاىل، فم

وهكذا الفطرة بينت أّن النفوس السليمة جمبولة مفطورة عىل حمبة اهلل وتعظيمه، وهل حُتِب وُتَعظِّم وَتْعُبد  

 إال من علمت أنه متصف بصفات الكَمل الَلئقة بربوبيته وألوهيته. 

 
 

 (. 2704( ومسلم برقم )2992( أخرجه البخاري برقم )1)

 

 .تقولكيف يدل العقل والفطرة عىل كَمل صفات اهلل تبارك وتعاىل؟ وضح ما 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 صفات اهلل تعاىل باعتبار دالالهتا تنقسم إىل قسمني: ثبوتية وسلبية: : القاعدة الثانية

، وكلها صفات كَمل ال نقص فيها  ملسو هيلع هللا ىلصما أثبت اهلل تعاىل لنفسه يف كتابه، أو عىل لسان رسوله    فالثبوتية: 

والقدرة،   والعلم  كاحلياة  الوجوه،  من  والوجه،  بوجه  الدنيا،  السَمء  إىل  والنزول  العرش،  عىل  واالستواء 

 واليدين، ونحو ذلك. 

من صفات النقص والذم، كالظلم    ملسو هيلع هللا ىلص: فتتضمن كل ما نفاه اهلل عن نفسه، أو نفاه رسوله وأما السلبية 

 والنوم والتعب والنسيان، وغْيها. 

، من صفات النقص يف حقه، كاملوت  ملسو هيلع هللا ىلصوما نفاها اهلل سبحانه عن نفسه يف كتابه، أو عىل لسان رسوله  

والنوم واجلهل والنسيان والعجز والتعب؛ فيجب نفيها عن اهلل تعاىل ملا سبق مع إثبات ضدها عىل الوجه  

ْل َعىَل احْلَيِّ الَِّذي اَل َيُموُت﴾  األكمل، كَم يف قوله تعاىل:   [ فنفي املوت عنه يتضمن  58]الفرقان:  ﴿َوَتَوكَّ

 [ نفي الظلم عنه يتضمن كَمل عدله. 49]الكهف:  ﴿َواَل َيْظِلُم َرب َك َأَحًدا﴾كَمل حياته. وقوله تعاىل:  

 صفات اهلل تعاىل باعتبار تعلقها باملشيئة نوعان:  : القاعدة الثالثة

 دون أن تكون متعلقة بمشيئته سبحانه،  هي الصفات القائمة بذات اهلل تعاىل   األول: الصفات الذاتية:

، مثاله: صفة احلياة والسمع والبرص والكَلم والقدرة  - سبحانه وتعاىل    -فهي قائمة وثابتة ال تنفك عنه  

 متصف هبا يف كل وقت وحني. - جل وعَل  - والعلم، فكل هذه من الصفات تسمى الصفات الذاتية، فإنه 

، أي: الصفات التي يتصف هبا متى  -عز وجل    -تعلق بمشيئة اهلل  وهي التي ت   الثاين: الصفات الفعلية:

إىل السَمء الدنيا، واستوائه عىل العرش، كقوله تعاىل:    -جل وعَل    -شاء، كالرضاء والغضب والنزول، ينزل 

مْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْسَتَوى﴾ نَم  [ وما أشبهها من الصفات، فهذه الصفات ُتسمى صفات فعلية، وإ5]طه:    ﴿الرَّ

متعلقة   ألهنا  االختيارية؛  الصفات  العلَمء:  بعض  ويسميها  باملشيئة،  متعلقة  ألهنا  فعلية  صفات  تسمى 

 باالختيار واملشيئة. 
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 يلزم يف إثبات الصفات التخيل عن ثَلثة حمذورات:   :القاعدة الرابعة

نقول: رمحته سبحانه  وهو إثبات صفات اهلل تعاىل دون ُتثليها بصفات املخلوقني. فَل    التمثيل:  أحدمها:

 مثل رمحة املخلوقني؛ ألن رمحة اهلل تعاىل كاملة وافية ال تشبه رمحة املخلوق الناقصة. 

فإثبات صفات اهلل تعاىل مع اعتقاد أهنا ُتاثل صفات املخلوقني، هذا اعتقاد باطل ملا جاء يف الوحي، كَم  

تعاىل:   قوله  ٌء﴾ يف  يَشْ َكِمْثِلِه  وق 11]الشورى:    ﴿َلْيَس  ُروَن﴾  وله:  [  َتَذكَّ َأَفََل  ُلُق  ََيْ اَل  َكَمْن  ُلُق  ََيْ ﴿َأَفَمْن 

 [. 4]اإلخَلص:    ﴿َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد﴾[ وقوله:  65]مريم:    ﴿َهْل َتْعَلُم َلُه َسِميًّا﴾[ وقوله:  17]النحل:  

د بن إِْسَحاق بن ُخَزْيَمة:   اأْلَْخَبار يِف ِصفَ "يقول اإِلَمام حُمَمَّ َتَعاىَل، نقلَها  إِن  ات اهلل ُمَوافَقة لكتاب اهلل 

َفات هلل َتَعاىَل  َحاَبة َوالتَّابِِعنَي إىَِل عرصنا َهَذا، عىل َسبِيل الصِّ اخْللف َعن الّسلف قرنا بعد قرن من لدن الصَّ

يََمن بِِه َوالتَّْسِليم ملا أخرب اهلل َتَعاىَل يِف َتنِْزيله، َونبيه الرَّ  َعن ِكَتابه، َمَع اْجتِنَاب التَّْأِويل    ملسو هيلع هللا ىلصُسول  واملعرفة َواإْلِ

 . (1) "واجلحود، َوترك التَّْمثِيل والتكييف

فَل    التكييف،  والثاين: للتكييف،  فهاتان صورتان  بكيف،  عنه  ُيسَأُل  أو  الّصفة،  كيفيَُّة  ُتْذَكَر  أن  وهو 

ندخل يف بيان كيفية الرمحة هلل تعاىل، وال نقول: يُد اهلل، أو نزوله إىل السَمء الدنيا كذا وكذا، وال نقول: رمحة  

سبحانه وتعاىل    - تعاىل مما اختص بعلمه وحده  اهلل كرمحة األمْي الفَلِن، أو العامل الفَلِن؛ ألن كيفية الرمحة هلل

، وكذلك من صفات اهلل تعاىل أنه مستٍو عىل العرش، فاستواء اهلل تعاىل عىل العرش نؤمن به، ولكن ال نعلم  -

 كيف استواء اهلل عىل العرش.

يف القرآن من   وله يد ووجه ونفس، كَم ذكره اهلل تعاىل يف القرآن، فَم ذكره اهلل تعاىل"يقول أبو حنيفة:  

ذكر الوجه واليد والنفس فهو له صفات بَل كيف، وال يقال: إّن يده قدرته أو نعمته؛ ألن فيه إبطال الصفة،  

وهو قول أهل القدر واالعتزال، ولكن يده صفته بَل كيف، وغضبه ورضاه صفتان من صفات اهلل تعاىل،  

 .(2) "بَل كيف 

 
 (.18( ذم التأويل، موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس )ص: 1)

 (. 27( الفقه األكرب )ص: 2)
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 الثالث: التعطيل والتحريف:

ما   إنكار  ذلك  وهو  كان  وسواء  جزئيًا،  أو  كليًا  كان  سواء  والصفات،  األسَمء  من  لنفسه  اهلل  أثبت 

 بتحريف أو بجحود، هذا كله يسمى تعطيًَل.

[ أي: بل قوتاه، فهذا حمرف  64]املائدة:    ﴿َبْل َيَداُه َمْبُسوَطَتان﴾ مثاله: إذا قال قائل: معنى قوله تعاىل:  

 راد اليد احلقيقية، فقد عطل املعنى املراد، وأثبت معنى غْي املراد. للدليل، ومعطل للمراد الصحيح؛ ألن امل

قال: َمْبُسوَطَتان﴾  وإذا  َيَداُه  اليد    ﴿َبْل  وال  احلقيقية،  اليد  أثبت  وال  اهلل،  إىل  األمر  أفوض  أدري!  ال 

راده، لكن  املحرف إليها اللفظ، نقول: هذا معطل وليس بمحرف؛ ألنه مل يغْي معنى اللفظ، ومل يفرسه بغْي م 

 . -عز وجل   - عطل معناه الذي يراد به، وهو إثبات اليد هلل 

وال حيرفوهنا  وال   ،وأهل السنة واجلَمعة ال يعطلون أي اسم من أسَمء اهلل، أو أي صفة من صفات اهلل

 جيحدوهنا، بل يقرون هبا إقرارًا كامًَل. 

 
 

، فَل نثبت هلل تعاىل من الصفات إال  ( 1) )صفات اهلل تعاىل توقيفية، ال جمال للعقل فيها(:  القاعدة اخلامسة

: »ال يوصف اهلل إال بَم وصف به نفسه، أو  - رمحه اهلل    -ما دل الكتاب والسنة عىل ثبوته، قال اإلمام أمحد  

 
 (.8/ 5(  أصول أهل السنة واجلَمعة، حسن الزهْيي املرصي )1)

بلسان عريب مبني، وأمرنا بفهم وتدبر كتابه معاِن صفات اهلل تعاىل معلومة لنا؛ ألن اهلل خاطبنا 

العزيز، وإن كنا يف ذات الوقت نقطع أن صفات اهلل تعاىل ليست كصفات املخلوقني، كَم أننا أيضا 

 نقطع بأننا ال نعلم كيفية هذه الصفات.
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 . (1) "، ال يتجاوز القرآن واحلديثملسو هيلع هللا ىلصوصفه به رسوله  

  - أهل احلق يصفون اهلل  أّن    - وفقنا اهلل وإياكم للرشاد من القول والعمل    -اعلموا  "ويقول اآلجري:  

وبَم وصفه به الصحابة ريض اهلل    ملسو هيلع هللا ىلص، وبَم وصفه به رسوله    ،- عز وجل    - بَم وصف به نفسه    - عز وجل  

عز    -واإليَمن به أّن اهلل    ، وال يقال فيه: كيف؟ بل التسليم له  ، وهذا مذهب العلَمء ممن اتبع ومل يبتدع  ،عنهم

النبي    ، يضحك  - وجل   ينكر هذا إال من ال حيمد حاله عند أهل    ، هوعن صحابت   ملسو هيلع هللا ىلص، كذا روي عن  وال 

 .(2) "احلق

 .  (3)"وجوب معرفة اهلل تعاىل وصفاته بالسمع ال بالعقل": - رمحه اهلل   -ويقول اإلمام الَللكائي  

 

 
 

 

  

 
 (. 96/ 1( ينظر: لوامع األنوار البهية ) 1)

 (.1051/ 2( الرشيعة لْلجري )2)

 (.٢/٢١٦( رشح أصول اعتقاد أهل السنة )3)

 اذكر ثَلثة آثار سلوكية عملية مرتتبة عىل اإليَمن بأسَمء اهلل تعاىل وصفاته؟

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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أسَمء تعاىل منها ما ورد يف القرآن الكريم فقط، ومنها ما ورد يف السنة النبوية فقط، ومنها ما ورد يف  

واالستعراض هنا هو عبارة عن عرض نَمذج مما ورد يف الكتاب والسنة، وليس حرص  الكتاب والسنة معًا،  

 ومن هذه األسَمء: -عليه الصَلة والسَلم - ما ورد يف كتاب اهلل وسنة نبينا 

ََمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َوُهَو اْلَعيِل  اْلَعظِيُم﴾ ( قال تعاىل:  اسم اهلل تعاىل )العيل -1 [ 4الشورى:  ]  ﴿َلُه َما يِف السَّ

 (2) ، (1)  ومعناه: أنَّ مجيع معاِن العلو ثابته هلل من كل وجه.

 

 
 (. 2713( أخرجه مسلم )1)

 (.  168( تفسْي أسَمء اهلل احلسنى للسعدي )ص: 2)

 علو اهلل ثالثة أنواع:

ُْم ِمْن َفْوِقِهْم  األول: علو الذات: وهو أنه سبحانه فوق خلقه بذاته، قال تعاىل: ﴿ََيَاُفوَن َرهبَّ

ٌء«50َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُروَن﴾ ]النحل:  ، فله علو (1)[ وقال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: »َوَأْنَت الظَّاِهُر َفَلْيَس َفْوَقَك يَشْ

 الذات، فإنه فوق املخلوقات بذاته، وعىل العرش استوى، أي: عَل وارتفع. 

فهو العلو الذي بمعنى العظمة وعلو الشأن والقدر، وهو علو صفاته وعظمتها،  الثاين: علو القدر:

قال  ،(2)فَل يَمثله صفة خملوق، بل ال يقدر اخلَلئق كلهم أن حييطوا ببعض معاِن صفة واحدة من صفاته

 [.60تعاىل: ﴿َوهللِِّ املََْثُل األَْعىَلَ َوُهَو اْلَعِزيُز احْلَِكيُم﴾ ]النحل: 

أي: ال يكون فوقه يشء يف قهره وقوته، فَل غالب له، وال منازع، بل كل يشء  الثالث: علو القهر:

روج له حتت قهره وسلطانه، خاضع لعظمته، ذليل لعزته، مستكني لكربيائه، حتت ترصفه وقهره، ال خ

 [.18من قبضته، قال تعاىل: ﴿َوُهَو الَقاِهُر َفْوَق ِعَباِدِه َوُهَو احلَِكيُم اخلَبُِْي﴾ ]األنعام:
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ومعناه: أنه    [14]امللك:  ﴿َأاَل َيْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَّطِيُف اخْلَبُِْي﴾  قال تعاىل:  اسم اهلل تعاىل )اللطيف(   -2

الذي يلطف بعبده ووليه، فيسوق إليه الرب واإلحسان من حيث ال يشعر، ويعصمه من الرش، من حيث ال  

ره ليتوصل هبا  حيتسب، ويرقيه إىل أعىل املراتب، بأسباب ال تكون من العبد عىل بال، حتى إنه يذيقه املكا 

 .(1) إىل املحاب اجلليلة، واملقامات النبيلة

ِميُع اْلَبِصُْي﴾قال تعاىل:  اسم اهلل تعاىل )السميع(   -3 ٌء َوُهَو السَّ ومعناه:    [11]الشورى:    ﴿َلْيَس َكِمْثِلِه يَشْ

رّسها  الذي أحاط سمعه بجميع املسموعات، فكل ما يف العامل العلوي والسفيل من األصوات يسمعها  

وعلنها، وكأهنا لديه صوت واحد، ال ختتلط عليه األصوات، وال ختفى عليه مجيع اللغات، والقريب منها  

 .(2) والبعيد والرس والعَلنية عنده سواء 

 
اب(   -4 َدَقاِت َوَأنَّ    اهللَ ﴿َأمَلْ َيْعَلُموا َأنَّ  قال اهلل تعاىل:  اسم اهلل تعاىل )التوَّ ُهَو َيْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه َوَيْأُخُذ الصَّ

ِحيُم﴾   اهللَ الرَّ اُب  التَّوَّ املنيبني،    [104]التوبة:    ُهَو  التائبني، ويغفر ذنوب  ومعناه: الذي مل يزل يتوب عىل 

 . (3) كل من تاب إىل اهلل توبة نصوحًا تاب اهلل عليهف

 
 (.  877( تفسْي السعدي = تيسْي الكريم الرمحن )ص: 1)

 (. 175( تفسْي أسَمء اهلل احلسنى للسعدي )ص: 2)

 (. 946( تفسْي السعدي = تيسْي الكريم الرمحن )ص: 3)

 

 كيف تتحقق العبودية هلل تعاىل من خَلل اسم اهلل السميع؟

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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[ ومعناه: املطلع عىل ما  1]النساء:    َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا﴾  اهللَ ﴿إِنَّ  قال اهلل تعاىل:  اسم اهلل تعاىل )الرقيب(    -5

وأكمل   نظام،  أحسن  عىل  وأجراها  املخلوقات  فحفظ  كسبت،  بَم  نفس  كل  عىل  القائم  الصدور،  أكنته 

 . (1)تدبْي

)الودود(    -6 تعاىل  اهلل  تعاىل:  اسم  اْلَوُدوُد﴾قال  اْلَغُفوُر  املحبوب  14]الربوج:    ﴿َوُهَو  املحب  ومعناه:   ]

بمعنى وادٍّ مودود، فهو الواد ألنبيائه ومَلئكته وعباده املؤمنني، وهو املحبوب هلم، بل ال يشء أحبَّ إليهم  

 .  (2) منه، وال تعادل حمبة اهلل من أصفيائه حمبة أخرى

[ ومجعها يف غاية 255]البقرة:    اَل إَِلَه إاِلَّ ُهَو احْلَي  اْلَقي وُم﴾  اهللُ ﴿ قال تعاىل:  اسم اهلل تعاىل )احلي، القيوم(    -7

املناسبة؛ وذلك أهنَم حمتويان عىل مجيع صفات الكَمل، فاحلي هو كامل احلياة؛ وذلك يتضمن مجيع الصفات  

القدرة واإلرادة، والعظمة، والكربياء، وغْيها من صفات الذات املقدسة،  الذاتية هلل، كالعلم، والعزة، و 

 . (3)والقيوم هو كامل القيومية، الذي قام بنفسه، وعظمت صفاته، واستغنى عن مجيع خملوقاته 

َعظِيُم »اَل إَِلَه إاِلَّ اهللُ الْ قال:   ملسو هيلع هللا ىلصأّن رسول اهلل   - ريض اهلل عنهَم  - عن ابن عباس اسم اهلل تعاىل )العظيم(    -8

اأْلَْرضِ  َوَرب   ََمَواِت  السَّ َرب   اهللُ  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  اْلَعظِيِم،  اْلَعْرِش  َرب   اهللُ  إاِلَّ  إَِلَه  اَل  اْلَعْرِش   احْلَِليُم،  َوَرب  

جَلله ، ومعنى عظمته تعاىل: أنه ال يستحق أحد من اخللق أن ُيعظَّم كَم ُيعظَّم اهلل، فيستحق جل  (4) اْلَكِريِم«

له،   والذل  وحمبته،  معرفته  يف  اجلهد  ببذل  وذلك  وجوارحهم؛  وألسنتهم  بقلوهبم  ُيعظِّموه  أن  عباده  من 

 
 (.947( املرجع السابق )ص: 1)

/ 2( واملوسوعة العقدية الدرر السنية )49حلسنى يف ضوء الكتاب والسنة )ص:  ( الثمر املجتنى خمترص رشح أسَمء اهلل ا2)

18.) 

 (. 191( تفسْي أسَمء اهلل احلسنى للسعدي )ص: 3)

 (.  2730( ومسلم برقم )6346( أخرجه البخاري برقم )4)
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بشكره  اجلوارح  وقيام  عليه،  بالثناء  اللسان  وإعَمل  منه،  واخلوف  لكربيائه،  واخلضوع  له،  واالنكسار 

 وعبوديته. 

»َما ِمْن َعْبٍد َيُقوُل يِف َصَباِح  :  ملسو هيلع هللا ىلص قال رسول اهلل  قال:    -ريض اهلل عنه    – عن عثَمن  اسم اهلل تعاىل )العليم(   -9

ََم  السَّ َواَل يِف  اأْلَْرِض  ٌء يِف  اْسِمِه يَشْ َمَع  َيَُّض   اَل  الَِّذي  بِْسِم اهللِ  َلْيَلٍة:  ُكلِّ   
ِ
َوَمَساء َيْوٍم،  ِميُع ُكلِّ  السَّ َوُهَو   ،

ِ
ء

ٌء« ُه يَشْ َفَيَُّضَّ اٍت،  َمرَّ َثََلَث  اْلَعِليُم، 
بالعامل العلوي والسفيل، وال َيلو عن  ،  (1)  ومعناه: الذي أحاط علمه 

 علمه مكان، وال زمان، ويعلم الغيب والشهادة، والظواهر والبواطن، واجليل واخلفي.  

يف سياق احلديث، أنه كان    ملسو هيلع هللا ىلصومعانيها فرسها النبي  أسامء اهلل تعاىل )األول، اآلخر، الظاهر، الباطن(    -10

فراشه: إىل  آوى  إذا  َوَأْنَت    يقول  ٌء،  يَشْ َبْعَدَك  َفَلْيَس  اآْلِخُر  َوَأْنَت  ٌء،  يَشْ َقْبَلَك  َفَلْيَس  ُل  اأْلَوَّ َأْنَت  »اللُهمَّ 

ٌء...« ٌء، َوَأْنَت اْلَباطُِن َفَلْيَس ُدوَنَك يَشْ  .( 2)الظَّاِهُر َفَلْيَس َفْوَقَك يَشْ

 
 

  

 
 (. 5745( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )3869( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 (. 2713أخرجه مسلم برقم )( 2)

 

من السنة النبوية: مخسة من أسَمء اهلل من خَلل التعاون مع زمَلئك؛ هات من القرآن الكريم أو 

 .احلسنى هلا وصف متعد؛ ومخسة أخرى ليس هلا وصف متعد؛ مع التوضيح

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 



(115( 

 

 
 

 

 

 

النبي   أّن  احلديث  يف  َدَخَل    قال:   ملسو هيلع هللا ىلصورد  َأْحَصاَها  َمْن  َواِحًدا،  إاِلَّ  ِماَئًة  اْسًَم،  َوتِْسِعنَي  تِْسَعًة  هللَِِّ  »إِنَّ 

   .(1) اجلَنََّة«

 وقد ذكر العلَمء أّن معنى اإلحصاء عىل أوجه، منها:   

أنه بمعنى العد، أي: من عدها واستوفاها حفظًا، ودعا هبا ربه، وأثنى عليه بجميعها، كقوله  األول:  

 َعَدًدا﴾ انه: سبح
ٍ
ء  [. 28]اجلن:   ﴿َوَأْحََص ُكلَّ يَشْ

فقال البخاري وغْيه من املحققني: معناه حفظها، وهذا هو األظهر؛ ألنه جاء مفرسًا يف  "قال النووي: 

 .(3) "وقيل: أحصاها عدها (2)»َمْن َحِفَظَها«: الرواية األخرى يف رواية مسلم

فَيْعَترِب    الثاين: بمقتضاها،  ويعمل  بحقها،  ويقوم  يطيقها،  بأن  اإلطاقة،  بمعنى  اإلحصاء  يكون  أن 

له   يصح  أن  نفسه عىل  العبد  فيمرن  والكريم،  كالرحيم  به  االقتداء  يسوغ  كان  فَم  نفسه،  ويلزم  بمعانيها، 

، فعىل العبد اإلقرار هبا،  االتصاف هبا فيَم يليق به، وما كان َيتص به نفسه تعاىل، كاجلبار والعظيم واملتكرب

والرؤوف   والعفو  والشكور  كالغفور  الوعد،  معنى  فيه  كان  منها، وما  التحيل بصفة  واخلضوع هلا، وعدم 

وذي انتقام،   ،كعزيز  ،واحلليم واجلواد والكريم، فليقف منه عند الطمع والرغبة، وما كان فيه معنى الوعيد

 د اخلشية والرهبة. وشديد العقاب، ورسيع احلساب، فليقف منه عن

 
 (. 2677( ومسلم برقم )2736( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 2677( أخرجه مسلم برقم )2)

 .(5/ 17( رشح النووي عىل مسلم )3)
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فيكون معناه: أن من عرفها، وعقل معانيها، وآمن    ،أن يكون اإلحصاء بمعنى العقل واملعرفة  الثالث:

 دخل اجلنة.  ، هبا

فيستويف هذه األسَمء كلها يف أثناء التَلوة،    ، أن يكون معنى احلديث: أّن يقرأ القرآن حتى َيتمه  الرابع:

وقرأه   القرآن،  قال: من حفظ  النووي:  فكأنه  قال  اجلنة.  استحق دخول  املراد حفظ "فقد  بعضهم:  وقال 

 .(1) "القرآن وتَلوته كله؛ ألنه مستوٍف هلا، وهو ضعيف، والصحيح األول

وفهم   وعددها،  ألفاظها  بإحصاء  وذلك  باإلحصاء؛  املرادة  هي  جمتمعة  كلها  من وجوه  ما سبق  لعل 

 هبا. معانيها ومدلوهلا، ودعاؤه سبحانه وتعاىل 

 

 
 

  

 
 . (6/ 17( رشح النووي عىل مسلم )1)

 .بنيِّ أثر إحصاء أسَمء اهلل تعاىل عىل املسلم يف سلوكه العلمي

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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ََم ََيَْشى  :  -عز وجل    -: قال اهلل  -عز وجل    -خشية اهلل   -1 [ قال  28]فاطر:ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلََمُء﴾    اهللَ﴿إنَّ

أي: إنَم َيشاه حق خشيته العلَمء العارفون به؛ ألنه كلَم كانت املعرفة  :  - رمحه اهلل    - احلافظ ابن كثْي  

  ، للعظيم القدير العليم املوصوف بصفات الكَمل، املنعوت باألسَمء احلسنى كلَم كانت املعرفة به أتمَّ

 .  (1) "والعلم به أكمل، كانت اخلشية له أعظم وأكثر

ِذيَن  الثناء عىل اهلل بأسَمئه احلسنى وصفاته العىل، وهذا من أفضل أنواع الذكر، قال تعاىل:   -2 َا الَّ ﴿َيا َأِي 

 [. 41]األحزاب:  ِذْكًرا َكثًِْيا﴾ اهللَآَمنُوا اْذُكُروا 

لم  سؤال اهلل ودعاؤه بأسَمئه وصفاته، فَل يمكن أحًدا أن يعبد اهلل عىل الوجه األكمل حتى يكون عىل ع   -3

تعاىل:   اهلل  قال  بصْية؛  عىل  ليعبده  وصفاته،  وتعاىل  اهلل  هِبَا﴾  بأسَمء  َفاْدُعوُه  احْلُْسنَى  اأْلَْسََمُء  ﴿َوهللَِِّ 

أسألك  180]األعراف:  إِن  اللهم  يقول:  أن  العبادة. ومثال ذلك  املسألة، ودعاء  [ وهذا يشمل دعاء 

 بأنك الرزاق فارزقني. 

 

 
 (.544/ 6( تفسْي ابن كثْي، حتقيق سَلمة )1)

 

 .ناقش باختصار ثمرة اإليَمن باألسَمء والصفات عىل دعاء العبد لربهبالتعاون مع زمَلئك؛ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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بالصفات   -4 واتِّصافه  احلسنى،  باألسَمء  وتسميته  اهلل،  بعظمة  العبد  فعلم  معصيته:  عن  والبعد  الطاعة 

العىل، حيجزه عن معصية خالقه، ويدفعه إىل طاعته، بامتثال أوامره، واجتناب نواهيه، وقد ورد عن أحد  

ُقوا    . يقول تعاىل:(1)" تنظر يف صغر اخلطيئة، ولكن انظر إىل عظمة من عصيت ال"العلَمء أنه قال:   ﴿َواتَّ

َيْعَلُم َما يِف َأْنُفِسُكْم    اهللَ ﴿َواْعَلُموا َأنَّ  [ وقال تعاىل:  233]البقرة:    بََِم َتْعَمُلوَن َبِصٌْي﴾  اهللَ َواْعَلُموا َأنَّ    اهللَ 

َأنَّ   َواْعَلُموا  َحِليٌم﴾  اهللَ َفاْحَذُروُه  ي  235]البقرة:    َغُفوٌر  البدرِّ أيب مسعود  [، ويف صحيح مسلم عن 

ْوِط، َفَسِمْعُت َصْوًتا ِمْن َخْلِفي:  "ريض اهلل عنه قال:   ُب ُغََلًما يِل بِالسَّ َفَلْم    »اْعَلْم، َأَبا َمْسُعوٍد«ُكنُْت َأرْضِ

ْوَت ِمَن اْلَغَضِب، َقاَل: َفَلَمَّ َدَنا ِمنِّي إَِذا ُهَو َرُسوُل اهللِ   »اْعَلْم، َأَبا َمْسُعوٍد،  ، َفإَِذا ُهَو َيُقوُل:  ملسو هيلع هللا ىلصَأْفَهِم الصَّ

ْوَط ِمْن َيِدي، َفَقاَل:    اْعَلْم، َأَبا َمْسُعوٍد«  اهللَ َأْقَدُر َعَلْيَك ِمنَْك َعىَل  »اْعَلْم، َأَبا َمْسُعوٍد، َأنَّ َقاَل: َفَأْلَقْيُت السَّ

ُب مَمُْلوًكا َبْعَدُه َأَبًدا  َهَذا اْلُغََلِم«  . (2)"َقاَل: َفُقْلُت: اَل َأرْضِ

سعادة الدنيا واآلخرة: يف احلقيقية أّن فَلح اإلنسان وسعادته وانرشاح صدره هو بإيَمنه، وإقراره بأسَمء   -5

 ، وتعبده هلل هبا. اهلل تعاىل وصفاته، ومعرفته بمعانيها

حمبة اهلل جل جَلله وتعظيمه: فمن عرف اهلل بأسَمئه وصفاته نزهه عن كل نقص، وازداد له حمبًة وتعظيًَم؛  -6

ومن عرف اهلل بأسَمئه وصفاته وأفعاله أحبَّه، وال حمالة، وظهرت آثارها عىل القلب، وعىل سلوك العبد،  

ف حمبته سبحانه.  اهلل  عباده  من  املوفقني  َمالٍِك  وتورث  ْبِن  َأَنِس  ِمَن    - َعنُْه    اهللَُريِضَ    - َعْن  َرُجٌل  َكاَن 

ََلِة مِمَّا   ، َوَكاَن ُكلَََّم اْفَتَتَح ُسوَرًة َيْقَرُأ هِبَا هَلُْم يِف الصَّ
ٍ
ُهْم يِف َمْسِجِد ُقَباء َيْقَرُأ بِِه اْفَتَتَح: بِـ)ُقْل ُهَو  األَْنَصاِر َيُؤم 

َمُه َأْصَحاُبُه،  َأَحٌد( َحتَّى َيفْ   اهللُ  ُرَغ ِمنَْها، ُثمَّ َيْقَرُأ ُسوَرًة ُأْخَرى َمَعَها، َوَكاَن َيْصنَُع َذلَِك يِف ُكلِّ َرْكَعٍة، َفَكلَّ

ا تَ  ِزُئَك َحتَّى َتْقَرَأ بُِأْخَرى، َفإِمَّ َا جُتْ وَرِة، ُثمَّ الَ َتَرى َأهنَّ ا َأْن َتَدَعَها،  ْقَرُأ هِبَ َفَقاُلوا: إِنََّك َتْفَتتُِح هِبَِذِه الس  ا َوإِمَّ

 
 (. 31/ 2( صفة الصفوة )1)

 (. 1659)( أخرجه مسلم برقم 2)
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َكِرْهُتمْ  َوإِْن  َفَعْلُت،  بَِذلَِك  ُكْم  َأُؤمَّ َأْن  َأْحَبْبُتْم  إِْن  بَِتاِركَِها،  َأَنا  َما  َفَقاَل:  بُِأْخَرى،  َوَكاُنوا  َوَتْقَرَأ  َتَرْكُتُكْم،   

ُه، فَ  ُهْم َغْْيُ ُه ِمْن َأْفَضلِِهْم، َوَكِرُهوا َأْن َيُؤمَّ ، َفَقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلصَلَمَّ َأَتاُهُم النَّبِي   َيَرْوَن َأنَّ وُه اخلرََبَ »َيا ُفََلُن، َما  َأْخرَبُ

َرْكَعةٍ  ُكلِّ  يِف  وَرِة  الس  َهِذِه  ُلُزوِم  َعىَل  حَيِْمُلَك  َوَما  َأْصَحاُبَك؟  بِِه  َيْأُمُرَك  َما  َتْفَعَل  َأْن  إِِنِّ    «َيْمنَُعَك  َفَقاَل: 

اَها َأْدَخَلَك اجلَنََّة«ُأِحب َها، َفَقاَل:   .(1)»ُحب َك إِيَّ

بصفات   -7 ووصفه  والعيوب،  النقائص  عن  تعاىل  اهلل  تنزيه  والصفات:  باألسَمء  اإليَمن  ثمرات  أعظم 

له   وإثبات األسَمء احلسنى  الضعيف،  املخلوق  الَلئقة بجَلله، ونفي مماثلتها لصفات  جل   - الكَمل 

 . -وعَل  

يقينًا،    -8 باهلل  إيَمنه  فيزداد  تعاىل،  باهلل  معرفة  ازداد  اهلل وصفاته  بأسَمء  آمن  فمن  تعاىل،  اهلل  التعرف عىل 

 ويقوى توحيده هلل تعاىل. 

»َمْن َنَزَل َمنِْزاًل ُثمَّ َقاَل:  :  ملسو هيلع هللا ىلص أّن من آمن بصفات اهلل، واستعاذ هبا أعاذه اهلل مما َياف منه، يقول النبي   -9

َيْرحَتَِل ِمْن َمنِْزلِِه َذلَِك«  َأُعوذُ  ٌء، َحتَّى  ُه يَشْ َيَُّضَّ اِت ِمْن رَشِّ َما َخَلَق مَلْ  بَِكِلََمِت اهللِ التَّامَّ
:  ملسو هيلع هللا ىلص، ويقول  (2) 

»َألِظ وا بَِيا َذا اجلَََلِل َواإِلْكَراِم«
 (3). 

، فحصل له ما يرجوه من  أّن من علم أسَمء اهلل وصفاته، وتوسل إىل اهلل تعاىل هبا استجاب اهلل دعاءه -10

 . (4)مرغوب، واندفع عنه ما َيافه من مرهوب

 

 
 ( وذكره البخاري يف صحيحه تعليقًا.2901( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم )1)

 (.2708( أخرجه مسلم برقم )2)

 ( سبق خترجيه.3)

 (. 143-141( تسهيل العقيدة اإلسَلمية، اجلربين )4)
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 .اذكر مثاليني عمليني من حياتك ظهرت فيهَم ثمرة اإليَمن بأسَمء اهلل وصفاته

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 

 

 

ف يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل: -1  ُتعرِّ

 اإليَمن بأسَمء اهلل تعاىل وصفاته.•

 معنى َمْن أحصاها دخل اجلنة.•

د بإجياز يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل: -2  ُتعدِّ

 أهل السنة واجلَمعة يف أسَمء اهلل وصفاته. قواعد•

 األدلة عىل اإليَمن بأسَمء اهلل تعاىل وصفاته.•

 نَمذج من أسَمء اهلل تعاىل الواردة يف الكتاب والسنة.•

 ن بأسَمء اهلل وصفاته.ثمرات اإليَم•
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 دلِّل من القرآن الكريم ومن السنة النبوية عىل اإليامن بأسامء اهلل تعاىل وصفاته:  :1س

 الدليل مصدر الدليل م

  القرآن الكريم 1

  السنة النبوية 2

د بإجياز قواعد أهل السنة يف أسامء اهلل :2س  . عدِّ

د ما يلزم يف إثبات صفات اهلل تعاىل، ما جيب التخيل عنه من حمذورات.  :3س  عدِّ

د ثالث ثمرات اإليامن بأسامء اهلل وصفاته. :4س  عدِّ

 بنيِّ مخس نامذج من أسامء اهلل تعاىل الواردة يف الكتاب والسنة. :5س

 اذكر مع التوضيح وجهني من معانى )َمْن أحصاها دخل اجلنة(. :6س

 ني كل مما ييل: قارن ب :7س

 صفات اهلل تعاىل السلبية صفات اهلل تعاىل الثبوتية

 

 

 

 

 

 صفات اهلل تعاىل الفعلية صفات اهلل تعاىل الذاتية
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من خَلل ما يتاح لك من مصادر، قارن بإجياز بني منهج أهل السنة واجلَمعة يف إثبات األسَمء 

 .التمثيل. ثم ضع نتائج املقارنة يف ملف إنجازكوالصفات، وبني منهج أهل التعطيل؛ مع 
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يتوقع من الدارس بعد النتهاء من دراسة هذه الوحدة 

 أن:

 يدرك خطورة الرشك باهلل تعاىل. -

 يرشح مفهوم الرشك باهلل تعاىل. -

 يفرق بني أقسام الرشك. -

 يرشح مفهوم رشك الربوبية. -

 يناقش صور الرشك يف الربوبية. -

يستعرض املنكرين لربوبية اهلل تعاىل يف القديم  -

 واحلديث. 

 يرشح مفهوم رشك األلوهية. -

 األلوهية.يرشح صور رشك  -

 يرشح مفهوم رشك األسَمء والصفات. -

 يرشح أنواع رشك األسَمء والصفات. -

 خمرجات التعلم
 املوضوع األول: تعريف الرشك باهلل تعاىل وخطورته:

 أول: تعريف الرشك باهلل تعاىل.

 ثانيا: خطورة الرشك باهلل تعاىل.

 .املوضوع الثاين: أقسام الرشك باهلل تعاىل

 املوضوع الثالث: أنواع الرشك باهلل تعاىل:

 النوع األول: رشك الربوبية.

 .النوع الثاين: رشك األلوهية

 .النوع الثالث: رشك يف األسامء والصفات

 أول: تعريف رشك األسامء والصفات.

 ثانيا: أنوع الرشك يف األسامء والصفات.

 مفردات الوحدة

4
 عدد الساعات الدراسية

5
 عدد األسابيع عدد احملاضرات للوحدة
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  حمكم  يف   -  سبحانه  –  قال  حيث   العبد،  يقرتفها  قد  التي   الذنوب  أعظم  من  -  سبحانه   – إن الرشك باهلل  

كَ   َأنْ   َيْغِفرُ   اَل   اهللَ  ﴿إِنَّ :  تعاىل  قال:  كتابه  ْك بِاهللِ َفَقِد اْفرَتَى إِْثًَم  وَ   بِهِ   ُيرْشَ َيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاُء َوَمْن ُيرْشِ

فاهلل  48]النساء:    َعظِيًَم﴾   واخلوف  املحبة  من   ألوهيته  تستحق  بَم  لذاته  للعبادة  املستحق  -  سبحانه  – [، 

واخلضوع والتسليم، فامللك كّله    التوّكل  من  ربوبيته  بمقتىض  يستحقه  ما  إىل  إضافةً   والنهي،  واألمر  والرجاء

بيد اهلل، ولذلك كان الرشك به أعظم الذنوب وأكرب الكبائر، فَل ينفع معه العمل الصالح، أو حسن اخلُلق، 

أو الكَلم الطيب احلسن، فاإليَمن هو األساس يف العفو ويف قبول األعَمل، ولذلك كانت اآليات املكية مبيِّنًة  

ُجّل جهوده يف الدعوة إىل التوحيد،    ملسو هيلع هللا ىلص ًة عىل اإليَمن باهلل وحده، وقد بذل النبي  قبح الرشك وخطورته، وحاثّ 

 لألحكام وغْيها من املطالب واألوامر.  وبذلك تكون النفوس مهيأةً 

درسنا فيَم سبق من وحدات أقسام اإليَمن باهلل تعاىل وتعرفنا عليها؛ وبقي لنا يف هذه الوحدة أن    وقد 

 . اإليَمن وِيدمه أو ينايف كَمله وينقصهنتعرف عىل ما يناقض هذا  

 

 

 . بالتعاون مع زمَلئك؛ بنيِّ دور املسلم يف نرش العقيدة الصحيحة والتحذير مما ينافيها

 ........................................................................................................

 ........................................................................................................ 
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 .(1) ويطلق عىل الكفر  واملصاحبة واملشاركة،  ، الرشك ضد التوحيد، ويطلق عىل املخالطة  الرشك يف اللغة:

 (2)  هو رصف يشء من خصائص اهلل تعاىل لغْي اهلل تعاىل.  تعريف الرشك يف الرشع:

 
 

 

 
( وهتذيب اللغة  7/148( وما بعدها، مادة )رشك( وتاج العروس للزبيدي )7/99( ينظر: لسان العرب البن منظر )1)

 (. 10/17لألزهري )

 (. 34( الدر النضيد )ص: 2)

من رصف شيئاً من خصائص الربوبية لغْي اهلل فقد أرشك، كمن اعتقد أّن مع اهلل إهلاً َيلق ويرزق، 

أو اعتقد رصف يشء من العبادة، كالدعاء والذبح والنذر والصَلة واالستغاثة واخلوف والرجاء 

ختتص به، أو اعتقاد  إّن الرشك هو دعاء غْي اهلل يف األشياء التي)والتوكل ونحوها، قال اإلمام الشوكاِن: 

 .(2)(القدرة لغْيه فيَم ال يقدر عليه سواه، أو التقرب إىل غْيه بيشء مما ال يتقرب به إال إليه

 

 

ق بني كل من: الكفر والرشك والنفاق  .من خَلل ما يتاح لك من مصادر؛ فرِّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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ْك بِ قال تعاىل:    الرشك باهلل أظلم الظلم، وأكرب الكبائر: .1   اهللِ﴿َوإِْذ َقاَل ُلْقََمُن اِلْبنِِه َوُهَو َيِعُظُه َيا ُبنَيَّ اَل ُترْشِ

َلُظْلٌم َعظِيٌم﴾ َك  ْ النبي  13]لقَمن:    إِنَّ الرشِّ بَِأْكرَبِ  :  ملسو هيلع هللا ىلص[ وقال  ُأَنبُِّئُكْم  َيا    الَكَباِئِر؟«»َأالَ  َبىَل  َقاُلوا:  َثََلًثا، 

اُك بِاهللِ...«، َقاَل:  اهللَِرُسوَل   ْنِب َأْعَظُم ِعنَْد  ملسو هيلع هللا ىلص. وُسئل النَّبِيَّ  (1) »اإِلرْشَ ا  ؟ َقاَل:  اهللِ: َأي  الذَّ َعَل هللَِِّ نِدًّ »َأْن جَتْ

 . (2)َوُهَو َخَلَقَك« 

 

 
َك بِِه َوَيْغِفُر َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاُء   اهللَ ﴿إِنَّ  قال تعاىل:  الرشك ذنب ل يغفره اهلل إل بالتوبة:   .2 اَل َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ

ْك بِ  ى إِْثًَم َعظِيًَم﴾ اهللَِوَمْن ُيرْشِ  [.48]النساء:   َفَقِد اْفرَتَ

ْك بِ   قال تعاىل:حّرم اهلل عىل املرشك اجلنة، وأوجب له النار:   .3 ُه َمْن ُيرْشِ َم    اهللِ ﴿إِنَّ َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه    اهللُ َفَقْد َحرَّ

ا َدَخَل   »َمْن َماَت َوْهَو َيْدُعو ِمْن ُدوِن اهللِ : ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي    [72]املائدة:   النَّاُر َوَما لِلظَّاملنَِِي ِمْن َأْنَصاٍر﴾ نِدًّ

 . (3) النَّاَر«

 
 (.87( ومسلم برقم )2654( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.86( ومسلم برقم )4477( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 4497قم )( أخرجه البخاري بر3)

ا هلل تعاىل، واهلل تعاىل حقيقة الرشك باهلل تعاىل هو تسوية  اخلالق باملخلوق وجعل املخلوق نِدًّ

َعُلوا هللَِِّ  قد هنى الناس أن جيعلوا له أندادًا وأمثاالً يف العبادة والطاعة، فقال سبحانه: ﴿َفََل جَتْ

 [.22َأْنَداًدا َوَأْنُتْم َتْعَلُموَن﴾ ]البقرة: 
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ُكوا بِ   قال تعاىل: الرشك مصدر اخلوف والقلق والشقاء:   .4 ْعَب بََِم َأرْشَ ِذيَن َكَفُروا الر    اهللِ﴿َسنُْلِقي يِف ُقُلوِب الَّ

ْل بِِه ُسْلَطاًنا َوَمْأَواُهُم النَّاُر َوبِْئَس َمْثَوى الظَّاملنَِِي﴾    [.151]آل عمران:   َما مَلْ ُينَزِّ

: َأي  ملسو هيلع هللا ىلصكَم جاء عن ابن مسعود ريض اهلل عنه قال: سألُت النبي  الرشك باهلل تعاىل من أعظم الذنوب،   .5

ْنِب َأْعَظُم ِعنَْد  َعَل ؟ َقاَل: اهللِالذَّ ا َوُهَو َخَلَقَك«»َأْن جَتْ  .(1)  هللَِِّ نِدًّ

 

 
 

  

 
 ( سبق خترجيه.1)

 .من خَلل ما تعرفَت عليه من خطورة الرشك؛ بنيِّ أثره العميل عىل الفرد واملجتمع

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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وهو: رصف يشء من أنواع العبادة لغْي اهلل، كدعاء غْي اهلل، والتقرب بالذبائح، والنذور ألهل القبور، 

ْك بِ أو اجلن والشياطني، وهذا خمرج من امللة، موجب للخلود يف نار جهنم، قال تعاىل:   ُه َمْن ُيرْشِ َفَقْد  اهللِ﴿إِنَّ

َم   [ وعن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل  72]املائدة:    لنَّاُر َوَما لِلظَّاملنَِِي ِمْن َأْنَصاٍر﴾ َعَلْيِه اجْلَنََّة َوَمْأَواُه ا  اهللُ َحرَّ

ُك بِاهللِ َشْيًئا َدَخَل النَّاَر«يقول:  ملسو هيلع هللا ىلص عنه قال: سمعُت رسول اهلل   (2)  . (1)»َمْن َماَت ُيرْشِ

 

اهلل: -1 بغري  بالنبي    احللف  احللف  اهلل  بغْي  احللف  ومن صور  به،  للمحلوف  تعظيًَم  ذلك  عليه    - ألن يف 

،  ملسو هيلع هللا ىلص ، وبالكعبة املرشفة، أو احللف بالرشف، أو اجلاه، وهذا كّله ممّا حّذر منه رسول اهلل  -الصَلة والسَلم  

َك«حيث قال:   ، -عّز وجّل    - ، فَل ينبغي للمسلم احللف إاّل باهلل  (3) »َمْن َحَلَف بَِغْْيِ اهللِ َفَقْد َكَفَر َأْو َأرْشَ

 
 (.  92( ومسلم برقم )1238( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.  459/  2( معارج القبول برشح سلم الوصول )2)

 (.1535( أخرجه الرتمذي وحسنه برقم )3)

تعاىل بجميع أنواع العبادة وإذا عرفت أّن توحيد األلوهية هو إفراد اهلل )قال حافظ احلكمي: 

عز  -، فضد ذلك هو رصف يشء من أنواع العبادة لغْي اهلل -تبارك وتعاىل  -عن كل ما سوى اهلل 

 . (2)(، وهذا هو الغالب عىل عامة املرشكني، وفيه اخلصومة بني مجيع الرسل وأممها-وجل 
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أدرك عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه وهو حيلف بأبيه، فقال:    -عليه الصَلة والسَلم    -فقد ُروي أّن النبي  

ِلُفوا بِآَباِئُكْم، َمْن َكاَن َحالًِفا َفْلَيْحِلْف بِاهللِ، َأْو لِ   .(1)َيْصُمْت«»َأالَ إِنَّ اهللَ َينَْهاُكْم َأْن حَتْ

ومثال ذلك أيضًا قول: لوال الكلب ألتانا اللصوص، أو لوال البط يف الدار ألتانا    قول: لول اهلل وفالن: -2

 اللصوص، أو قول لوال فَلن، أو لوال اهلل وفَلن حلصل كذا وكذا. 

رسول اهلل    هذا القول ُيعّد من الرشك األصغر، والدليل عىل ذلك ما ُروي عن  وقول ما شاء اهلل وشئت: -3

، وُروي  (2)»َأَجَعْلَتنِي َواهللَ َعْداًل، َبْل َما َشاَء اهللُ َوْحَدُه«  .أّنه قال لرجٍل عندما قال له: ما شاء اهلل وشئت   ملسو هيلع هللا ىلص

»اَل َتُقوُلوا َما َشاَء اهللُ  أّنه قال:    - عليه الصَلة والسَلم    -عن حذيفة بن اليَمن ريض اهلل عنه عن النبي  

َوَشاَء ُفََلٌن، َوَلِكْن ُقوُلوا َما َشاَء اهللُ ُثمَّ َشاَء ُفََلٌن«
 (3) . 

ل هلل تعاىل، ويريد به مدح الناس وهو أن يريد املسلم بعمله مراءاة الناس، حيث يعمل العبد العم  الرياء: -4

﴿َفَمْن  وثنائهم، كأن يعمل عمًَل مما يتقرب به إىل اهلل، كالصَلة واحلج يريد به ثناء الناس عليه، قال تعاىل:  

ِه َأَحًدا﴾ ْك بِِعَباَدِة َربِّ ِه َفْلَيْعَمْل َعَمًَل َصاحِلًا َواَل ُيرْشِ د حّذر رسول  [ وق110]الكهف:   َكاَن َيْرُجو لَِقاَء َربِّ

ُك اأْلَْصَغُر« األمة من خطر الرياء، حيث قال:    ملسو هيلع هللا ىلص اهلل   ْ ُك    »إِنَّ َأْخَوَف َما َأَخاُف َعَلْيُكُم الرشِّ ْ َقاُلوا: َوَما الرشِّ

َياُء«اأْلَْصَغُر َيا َرُسوَل اهللِ؟ َقاَل:   »الرِّ
، ويف احلديث القديس عن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول (4) 

ي،  - َتَباَرَك َوَتَعاىَل    - »َقاَل اهللُ  :  ملسو هيلع هللا ىلصاهلل   َك فِيِه َمِعي َغْْيِ ِك، َمْن َعِمَل َعَمًَل َأرْشَ ْ  َعِن الرشِّ
ِ
َكاء َ : َأَنا َأْغنَى الرش 

 
 (. 1646( ومسلم برقم )6646( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 1839)( أخرجه أمحد يف مسنده ط الرسالة برقم 2)

 ."إسناده صحيح"(: 501/ 1( وقال النووي يف رياض الصاحلني )4980( أخرجه أبو داود برقم )3)

برقم )4) الرسالة  املرام )ص:  23630( أخرجه أمحد يف مسنده، ط  بلوغ  أخرجه أمحد بسند  "(:  273( وقال احلافظ يف 

 ."حسن
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َكُه« معناه: أنا غني عن املشاركة وغْيها، فمن عمل شيئًا يل  و":  -رمحه اهلل    -، قال النووي  (1)َتَرْكُتُه َورِشْ

. وقال (2) "ولغْيي مل أقبله، بل أتركه لذلك الغْي، واملراد: أن عمل املرائي باطل، ال ثواب فيه، ويأثم به 

 .  (3)"كانوا يقولون: ترك العمل للناس رياء، والعمل هلم رشك"الفضيل بن عياض: 
 

 
 

(4) 

َك بِِه َوَيْغِفُر    اهللَ﴿إِنَّ  الرشك األكرب ال يغفره اهلل، ملن مل يتب منه يف الدنيا، قال تعاىل:    -  1 اَل َيْغِفُر َأْن ُيرْشَ

وأما الرشك األصغر فمختلف فيه، فقد قيل: إنه حتت املشيئة، وقيل:   [48]النساء:    َما ُدوَن َذلَِك ملَِْن َيَشاُء﴾

 إن صاحبه إذا مات ال بدَّ أن يعذبه اهلل تعاىل عليه، لكن ال َيلد يف النار. 

األ  -  2 حمبط جلميع  األكرب  تعاىل:  الرشك  قال  َلِئْن  عَمل،  َقْبِلَك  ِمْن  ِذيَن  الَّ َوإىَِل  إَِلْيَك  ُأوِحَي  ﴿َوَلَقْد 

يَن﴾ ْكَت َلَيْحَبَطنَّ َعَمُلَك َوَلَتُكوَننَّ ِمَن اخْلَارِسِ [ وأما الرشك األصغر فَل حيبط مجيع األعَمل 65]الزمر:    َأرْشَ

 
 (. 2985( أخرجه مسلم برقم )1)

 (.  115 /18( رشح النووي عىل مسلم ) 2)

 (.  322/ 2( جامع العلوم واحلكم ت األرنؤوط )3)

 (. 307، عيل حممد الصَليب )ص:-جل جَلله-( ينظر: اإليَمن باهلل 4)

 وجتنب - مثَل كالصَلة  –مع بني حتقيق العبادة عىل الوجه املطلوب بنيِّ كيف يمكنك عمليا اجل

 الرياء؟

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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 إال العمل الذي قارنه هذا الرشك، عىل الراجح. 

قال: سمعُت رسول اهلل    -ريض اهلل عنهَم    -ك األكرب يبيح الدم واملال، فعن عبد اهلل بن عمر  الرش  -  3

ًدا َرُسوُل اهللِ، َوُيِقيمُ يقول:    ملسو هيلع هللا ىلص ََلَة،  »ُأِمْرُت َأْن ُأَقاتَِل النَّاَس َحتَّى َيْشَهُدوا َأْن الَ إَِلَه إاِلَّ اهللُ، َوَأنَّ حُمَمَّ وا الصَّ

َكاةَ  ، َفإَِذا َفَعُلوا َذلَِك َعَصُموا ِمنِّي ِدَماَءُهْم َوَأْمَواهَلُْم إاِلَّ بَِحقِّ اإِلْسََلِم، َوِحَساهُبُْم َعىَل اهللِ«َوُيْؤُتوا الزَّ
. وأما  (1) 

 الرشك األصغر فَل يبيحهَم.

أحدمها كفارة  ويتفق الرشك األكرب مع الرشك األصغر يف أّن كًَل منهَم ال بدَّ فيه من التوبة، فليس يف  

 . -عزَّ وجل   -كبعض الذنوب، إنَم الكفارة أن يتوب إىل اهلل  

 

 
 

  

 
 (. 22( ومسلم برقم )25( أخرجه البخاري برقم )1)

بالتعاون مع زمَلئك، ومن خَلل ما يتاح لك من مصادر؛ قارن بني َمْن وقع يف الرشك 

 األكرب، وَمْن وقع يف الرشك األصغر؛ من خَلل اجلدول اآليت:

 الرشك األصغر الرشك األكرب وجه املقارنة

   بقاؤه يف اإلسَلم

   مآله يوم القيامة

   األعَمل الصاحلة التي عملها
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هو   الربوبية:  املجوس  رشك  كرشك  تعاىل،  اهلل  لغْي  الربوبية  خصائص  من  يشء  والنصارى  جعل 

 والقدرية والشيوعية ومن تأثر هبم يف الوقت احلارض.

 
 

 يف العرص القديم:   القسم األول: املنكرون لربوبية اهلل تعاىل

﴿َوَقاُلوا َما ِهَي إالَّ َحَياُتنَا  : فهؤالء قوم عطَّلوا املخلوقات عن خالقها، وقالوا ما حكاه اهلل عنهم:  الدهرية -1

ْهُر﴾ ْنَيا َنُموُت َوَنْحَيا َوَما ُِيِْلُكنَا إالَّ الدَّ  [.24]اجلاثية:   الد 

الصانع؛ لكون العقول شاهدة َلـَمَّ رأى إبليـس قلَّة موافقيه عىل جحد  ": قال ابن اجلوزي:  الطبائعيون -2

ن ألقوام أّن هذه املخلوقات من فِْعل الطبيعة    .(1) "بأنه ال بدَّ للمصنوع من صانع، حسَّ

 
 (. 2/307( تلبيس إبليس البن اجلوزي )1)

ين به، كَم قال تعاىل:  ملسو هيلع هللا ىلصمل ينكر املرشكون الذين ُبِعث فيهم النبي  توحيد الربوبية، بل كانوا مقرِّ

َمَواِت َواألَْرَض َلَيُقوُلنَّ َخَلَقُهنَّ اْلَعِزيُز اْلَعِليُم﴾ ]الزخرف:  ْن َخَلَق السَّ [ فقد ٩﴿َوَلئِن َسَأْلَتُهم مَّ

 رشكهم يف توحيد األلوهية.  كان عبَّاد األصنام يثبتون رّبًا، خالقًا، مبدعًا، عاملًا، قادرًا، حّيًا، وإنَم كان
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: حيث ذهب بعض الفَلسفة إىل أنه ليس هناك خالق للعامَل، وهم أهل التعطيل املحض؛ فإهنم  الفالسفة -3

 عن صفات كَمله سبحانه.   عطلوا الرشائع، وعطلوا املخلوق عن اخلالق، وعطلوا اخلالق

فقد  فرعون -4 تعاىل عنه:    أخرب :  قال  فيه، كَم  الربوبية ومنازعته هلل  لتوحيد  تعاىل عن فرعون جحَده  اهلل 

األَْعىَل﴾  َرب ُكُم  َأَنا  أيضًا:  24]النازعات:   ﴿َفَقاَل  ي﴾  [ وقال سبحانه عنه  َغْْيِ إَلٍه  ْن  مِّ َلُكم  َعلِْمُت  ﴿َما 

باب  [؛  38]القصص:   من  إنكاره  وكان  فرعون،  هو  اخلالق  بإنكار  وتظاهره  جتاهله  ُعِرف  من  فأشهر 

ي َفَأْوِقْد يِل يَ املكابرة؛ كَم ذكر اهلل تعاىل:   َا املأََْلُ َما َعِلْمُت َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغْْيِ اَهاَماُن َعىَل  ﴿َوَقاَل فِْرَعْوُن َياَأِي 

ِلُع إىَِل إَِلِه ُموَسى َوإِِنِّ أَلَُظن ُه ِمَن اْلَكاِذبنَِي﴾ ًحا َلَعيلِّ َأطَّ [ ومع تظاهره  38]القصص:    الطِّنِي َفاْجَعْل يِل رَصْ

َما ﴿َقاَل َلَقْد َعِلْمَت  :  -عليه السَلم    -باإلنكار إال أنه أقر يف باطنه بربوبية اهلل تعاىل، كَم قال له موسى  

َبَصاِئَر﴾  َواألَْرِض  َمَواِت  السَّ َرب   إالَّ   
ِ
َهُؤالء فرعون:  102]اإلرساء:    َأنَزَل  عن  سبحانه  قال  وكَم   ]

ا َفاْنُظْر َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة املُْْفِسِديَن﴾  [. 14]النمل:   ﴿َوَجَحُدوا هِبَا َواْسَتْيَقنَْتَها َأْنُفُسُهْم ُظْلًَم َوُعُلوًّ

 نكرون لربوبية اهلل يف العرص احلديث: القسم الثاين: امل

املادة أساَس كل يشء، وقد    فكري : وهي مذهب  الشيوعية -1 يقوم عىل اإلحلاد، وإنكار اخلالق، ويعترب 

 م(.1883  -1818ضع أسسه الفكرية والنظرية )كارل ماركس( اليهودي األملاِن ) 

عىل اإلحلاد، وإنكار اخلالق، ويعترب الوجود اإلنساِن هو املشكلة    يقوم : وهي مذهب فكري  الوجودية -2

الكربى، والتجربة اإلنسانية هي منبع املعرفة، وأساس البحث عندهم؛ فيكفرون باهلل ورسله وكتبه وبكل  

 الغيبيات، وكل ما جاءت به األديان، ويعتربوهنا عوائق أمام اإلنسان نحو املستقبل. 

الباطنية -3 كالاملذاهب  ذكر  :  وقد  وغْيها،  والبهائية...  والقاديانية  واإلسَمعيلية  والنصْيية  قرامطة 

أصحاب التواريخ أّن الذين وضعوا أساس دين الباطنية كانوا من أوالد املجوس، وكانوا مائلني إىل دين  

 أسَلفهم، ومل يظهروه خوفًا من سيوف املسلمني، وعقيدهتم قائمة عىل إنكار وجود اهلل تعاىل. 
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 رشك النصارى واملجوس والقدرية:  -1

ِذيَن َقاُلوا إِنَّ  فرشك النصارى بقوهلم: إّن اهلل ثالث ثَلثة، قال تعاىل:    - َثالُِث َثََلَثٍة َوَما    اهللَ﴿َلَقْد َكَفَر الَّ

 [. 73]املائدة:  ِمْن إَِلٍه إاِلَّ إَِلٌه َواِحٌد﴾

ورشك املجوس، حيث قالوا: بإهلني اثنني، أحدمها: خالق اخلْي وهو النور، واآلخر خالق الرش وهو   -

 خلْي إىل النور، وحوادث الرش إىل الظلمة. الظلمة، وأّن العامل صدر عنهَم، ويسندون حوادث ا 

ورشك القدرية، والذين يزعمون أّن اإلنسان َيلق أفعاله، وهذا رشك، فاهلل تعاىل خلقنا وخلق أعَملنا،    -

 [.96]الصافات:  َخَلَقُكْم َوَما َتْعَمُلوَن﴾   اهللُ﴿وَ  كَم قال سبحانه: 

 والصاحلني، وغريهم: اعتقاد الُّضر والنفع من املخلوقني من األنبياء  -2

الغلو يف قبور األنبياء والصاحلني مما يفعله كثْي من غَلة الصوفية والرافضة من عباد القبور، ويعتقدون 

أّن أرواح األموات تترصف بعد املوت، فتقيض احلاجات، واالعتقاد بأن األولياء َيرزقون؛ وهذا كله رشك،  

]فاطر:  ُيْسِمُع َمْن َيَشاُء َوَما َأْنَت بُِمْسِمٍع َمْن يِف اْلُقُبوِر﴾    اهللَاَل اأْلَْمَواُت إِنَّ  ﴿َوَما َيْسَتِوي اأْلَْحَياُء وَ قال تعاىل:  

ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َيْمِلُكوَن ِمْن ِقْطِمٍْي * إِْن َتْدُعوُهْم    اهللُ﴿َذلُِكُم  [ وقال تعاىل:  22 ُكْم َلُه املُْْلُك َوالَّ َرب 

ِكُكْم﴾ [ فسَمه 14-13]فاطر:  ال َيْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا َلُكْم َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن برِِشْ

يف التعامَلت؛ بنيِّ كيف يمكنك التعامل مع املنكرين لربوبية اهلل يف العرص   ملسو هيلع هللا ىلصمسرتشدا هبدي النبي 

 .احلديث

......................................................................................................

......................................................................................................

...................................................................................................... 
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َمْن ال َيْسَتِجيُب َلُه إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة َوُهْم َعْن    اهللِ﴿َوَمْن َأَضل  مِمَّْن َيْدُعو ِمْن ُدوِن  :  -جل وعَل    -رشًكا، وقال  

 [. 6-5]األحقاف: ُدَعاِئِهْم َغافُِلوَن * َوإَِذا ُحرِشَ النَّاُس َكاُنوا هَلُْم َأْعَداًء َوَكاُنوا بِِعَباَدهِتِْم َكافِِريَن﴾ 

فهو  فاأل اهلل وحده،  الضار هو  النافع  بل  ينفعون وال يَّضون،  بالعبادة والصَلح ال  املعروفون  ولياء 

﴿ُقْل اَل َأْمِلُك  :  ملسو هيلع هللا ىلصللنبي    - جل وعَل    -الذي جيلب النفع للعباد وهو الذي يدفع عنهم الَّض، كَم قال اهلل  

َما َشاَء   إاِلَّ  ا  َنْفًعا َواَل رَضًّ النافع الضار سبحانه وتعاىل، وقال سبحانه  188]األعراف:  ﴾  اهللُلِنَْفِِس  [ فهو 

 ُشَفَعاُؤَنا ِعنَْد اهللِ﴾وتعاىل يف املرشكني:  
ِ
ُهْم َواَل َينَْفُعُهْم َوَيُقوُلوَن َهُؤاَلء   ﴿َوَيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللِ َما اَل َيَُّض 

ال يَّضون، أما األموات فظاهر؛  هو النافع الضار ومجيع اخللق ال ينفعون و  - جل وعَل    - [ فاهلل  18]يونس:  

ألنه قد انقطعت حركاهتم وذهبت حياهتم، فَل ينفعون أنفسهم وال غْيهم وال يَّضون؛ ألهنم فقدوا احلياة  

 وفقدوا القدرة عىل الترصف، وهكذا يف احلياة ال ينفعون وال يَّضون إال بإذن اهلل. 

 
 التربك:  -3

 تعريف التربك باألولياء والصاحلني واألماكن: -أ

 واستمراره. ، والربكة: كثرة اخلْي، وزيادته (1) هو: طلب الربكة

 
 (.64( الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي )ص: 1)

 

 

 .التوضيح مع – وجل عز –بالتعاون مع زمَلئك؛ اذكر مخسة أمثلة لدعاء غْي اهلل 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 أقسام التربك: - ب

 ينقسم التربك إىل قسمني: 

 وهو فعل كل ما أخرب الرشع بأن فيه بركة طلبًا هلا بالطريقة الرشعية.  التربك املرشوع:: األول

َا النَّاُس َقْد َجاَءْتُكْم َمْوِعَظٌة  ومن أمثلة ذلك: التربك بقراءة القرآن والعمل بأحكامه، قال تعاىل:  ﴿َيا َأِي 

لِْلُمْؤِمننَِي﴾  َوَرمْحٌَة  َوُهًدى  ُدوِر  الص  يِف  َا 
ملِ َوِشَفاٌء  ُكْم  َربِّ احلرف    [57]يونس:    ِمْن  أّن  القرآن  بركات  ومن 

 ه شفاء للناس، وهدى ورمحة.  الواحد بعرش حسنات، وأن 

 وهو نوعان: تربك رشكي، وتربك بدعي.  التربك املمنوع:: الثاين

ك به    التربك الرشكي:   - 1 ك أّن املتربَّ ِيب الربكة بنفسه، فيبارك يف األشياء    - وهو املخلوق    - هو أن يعتقد املتربِّ

بذاته استقَلالً، وهذا رشك؛ ألن اهلل تعاىل وحده موجد الربكة، وواهبها، فعن عبد اهلل بن مسعود ريض اهلل عنه أّن  

 ه، أو اعتقاد أّن غْيه ِيبها بذاته رشك أكرب. ، فطلبها من غْي ( 1) »الرَبَكُة ِمن اهللِ« رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال:  

هو التربك بَم مل يرد دليل رشعي يدل عىل جواز التربك به، معتقدًا أّن اهلل جعل فيه    التربك البدعي:  -2

بركة، أو التربك باليشء الذي ورد التربك به يف غْي ما ورد يف الرشع التربك به فيه، وهذا بَل شك حمرم؛ ألن  

بادة ال دليل عليها من كتاب أو سنة، كالتربك باألولياء والصاحلني، أو التربك باألزمنة واألمكنة  فيه إحداث ع 

 واألشياء التي مل يرد يف الرشع ما يدل عىل مرشوعية التربك هبا. 

 التربك باألولياء والصاحلني: مثل: - أ

 التمسح هبم، ولبس ثياهبم، أو الرشب بعد رشهبم طلبًا للربكة.  - 1

 تقبيل قبورهم، والتمسح هبا، وأخذ تراهبا طلبًا للربكة.  -2     

 عبادة اهلل عند قبورهم تربكًا هبا، معتقدًا فضل التعبد هلل تعاىل عندها.   -3     

 
 (.  5639( أخرجه البخاري برقم )1)
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 الرشع ما يدل عىل مرشوعية التربك هبا، مثل:التربك باألزمنة واألمكنة واألشياء التي مل يرد يف  - ب

  ملسو هيلع هللا ىلص، أو تعبد هلل فيها اتفاقًا من غْي قصد هلا لذاهتا، وإنَم ألنه  ملسو هيلع هللا ىلصالتربك باألماكن التي مر هبا النبي  -1 

كان موجودًا يف هذه األماكن وقت تعبده هلل تعاىل هبذه العبادة، ومل يرد دليل رشعي يدل عىل فضلها، ومن  

بل ثور، وغار حراء، وجبل عرفات؛ ولذلك مل يثبت عن أحد من الصحابة ريض اهلل عنهم  هذه األماكن: ج

أنه قصد شيئًا من هذه األماكن للتربك هبا، بتقبيل أو ملس أو غْيمها، وال أّن أحدًا منهم قصدها للتعبد هلل  

َحاُل إاِلَّ إىَِل َثََلثَ  أنه قال:   ملسو هيلع هللا ىلصفيها، وقد ثبت عن النبي   ِة َمَساِجَد: َمْسِجِدي َهَذا، َوَمْسِجِد احْلََراِم،  »اَل ُتَشد  الرِّ

 .  (1)َوَمْسِجِد اأْلَْقََص«

وثبت عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه ثاِن اخللفاء الراشدين الذين أمرنا باتباع سنتهم أنه ملا رأى  

النبي   فيه  ينزلون فيصلون يف مسجد، فسأل عنهم، فقالوا: مسجد صىل  ،  ملسو هيلع هللا ىلصالناس وهو راجع من احلج 

َُذوا آَثاَر أَ " فقال: ُُم اختَّ ََم َهَلَك َمْن َكاَن َقْبَلُكْم َأهنَّ ََلُة  إِنَّ ِت الصَّ  ِمَن املََْساِجِد َفَحََّضَ
ٍ
ء ْنبَِياِئِهْم بَِيًعا، َمْن َمرَّ بيَِشْ

، ِوإاِلَّ َفْلَيْمضِ   . (2) "َفْلُيَصلِّ

التربك ببعض األشجار واألحجار واألعمدة واآلبار والعيون التي يظن بعض العامة أّن هلا فضًَل،    - 2

ىل ذلك احلجر، أو العتقادهم أّن نبيًا نام حتت تلك الشجرة، أو  إما لظنهم أّن أحد األنبياء واألولياء وقف ع

 
 (.  1397( ومسلم برقم )1189( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.  2734( مصنف عبد الرزاق الصنعاِن برقم )2)

مل يرد دليل صحيح رصيح يدل عىل مرشوعية التربك بأجساد األولياء والصاحلني وال بآثارهم؛ 

وال عن أحد من التابعني أهنم تربكوا بجسد أو آثار  ،ملسو هيلع هللا ىلصولذلك مل يرد عن أحد من أصحاب النبي 

 أحد من الصاحلني. 
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يرى أحدهم رؤيا أّن هذه الشجرة أو احلجر مبارك، أو يعتقدون أّن نبيًا اغتسل يف تلك البئر أو العني، أو أّن  

شخصًا اغتسل فيها فشفي، ونحو ذلك، وال شك أّن التربك باألشجار واألحجار والعيون ونحوها، بأي  

، وال  (1) من أنواع التربك من مسح أو تقبيل أو اغتسال، أو غْيها مما سبق ذكره حمرم بإمجاع أهل العلمنوع  

يفعله إال اجلهال؛ ألنه إحداث عبادات ليس هلا أصل يف الرشع؛ وألنه من أعظم أسباب الوقوع يف الرشك 

اهلل   رسول  مع  قال: خرجنا  الليثي  واقد  أبو  روى  وقد  بكفر،  قبل حنني  ملسو هيلع هللا ىلصاألكرب؛  عهد  ونحن حديثو   ،

وللمرشكني سدرة يعكفون حوهلا، وينوطون هبا أسلحتهم وأمتعتهم، يقال هلا: ذات أنواط، فمررنا بسدرة،  

»ُسْبَحاَن اهللِ! َهَذا َكََم َقاَل َقْوُم ُموَسى  :  ملسو هيلع هللا ىلص فقلنا: يا رسول اهلل، اجعل لنا ذات أنواط كَم هلم ذات أنواط، فقال  

َكُبنَّ ُسنََّة َمْن َكاَن َقْبَلُكْم«[ 138]األعراف:  َكََم هَلُْم آهِلٌَة﴾ ﴿اْجَعْل َلنَا إهَِلًا ِذي َنْفِِس بَِيِدِه َلرَتْ  .(2)َوالَّ

 التربك باألماكن واألشياء الفاضلة:  -جـ  

واملساجد   املرشفة،  كالكعبة  األماكن،  من  كثْي  وبركة  فضل  عىل  تدل  كثْية  نصوص رشعية  وردت 

والسحور   زمزم،  كَمء  األخرى،  األشياء  من  وكثْي  ويوم عرفة،  القدر،  كليلة  األزمان،  من  الثَلثة، وكثْي 

 ورد به الرشع.  للصائم، والتبكْي يف طلب الرزق، ونحوه، وغْي ذلك، والتربك هبذه األشياء يكون بَم 

 

 
 (. 80( وشفاء الصدور )ص:446( والصارم املنكي )ص:299/ 3( ُينظر: املغني )1)

 ( وصححه األلباِن.  2180( أخرجه الرتمذي برقم )2)

أما التربك بجدران الكعبة وأستارها، وأحجار املسجد احلرام والنبوي، فكل ذلك حمرم، وهو 

وسلف هذه األمة عىل عدم مرشوعيته، ومثله أن  ،ملسو هيلع هللا ىلصمن البدع املحدثة، وقد اتفق أصحاب النبي 

 حتفاظ به. يتربك بأحجار أو تراب يشء من املواضع الفاضلة بالتمرغ عليه، أو بجمعه، واال
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 :ملسو هيلع هللا ىلصحكم التربك بجسد وآثار النبي 

، كشعره وعرقه وثيابه، وغْي ذلك،  ملسو هيلع هللا ىلص وردت أدلة كثْية تدل عىل مرشوعية التربك بجسد وآثار النبي  

َأ   ملسو هيلع هللا ىلص  اهللَِخَرَج َرُسوُل  " ومن ذلك ما جاء عن أيب جحيفة ريض اهلل عنه أنه قال: ، َفَتَوضَّ
ِ
بِاهلَاِجَرِة إىَِل الَبْطَحاء

...، َوَقاَم النَّاُس َفَجَعُلوا َيْأُخُذوَن َيَدْيِه، َفَيْمَسحُ  ، َوالَعرْصَ َرْكَعَتنْيِ وَن هِبَا ُوُجوَهُهْم،  ُثمَّ َصىلَّ الظ ْهَر َرْكَعَتنْيِ

 .(1) "َوْجِهي، َفإَِذا ِهَي َأْبَرُد ِمَن الثَّْلِج، َوَأْطَيُب َراِئَحًة ِمَن املِْسِك  َقاَل َأبو ُجَحْيَفَة: َفَأَخْذُت بَِيِدِه َفَوَضْعُتَها َعىَل 

 
 ادعاء علم الغيب:  - 4

 وهذا النوع له أشكال وصور متعددة، منها:  

 الصورة األوىل: السحر:

 تعريف السحر:

 .(2) تعريفه لغًة: عبارة عَم خفي، ولطف سببه

واصطَلحًا هو: عبارة عن عزائم ورقى وُعقد يؤثر يف القلوب واألبدان، فيمرض ويقتل، ويفرق بني  

 
 (. 3553ري برقم )( أخرجه البخا1)

 (. 268/ 1( واملصباح املنْي يف غريب الرشح الكبْي )399( ينظر: التعاريف )ص: 2)

 

 .ذكر بعض األمثلة يف بلدك  للتربك املمنوعا

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 .  (1)تعاىل املرء وزوجه، بإذن اهلل

 العزائم: هي عزم السحرة عىل أوليائهم من اجلن، ويستعينون هبم عىل تنفيذ مآرهبم. 

 العقد: هي ما يعقده السحرة من اخليوط أو احلبال، وينفثون عليها بقصد تأثْيها عىل املسحور. 

 والشياطني.الرقى: هي ما يتلوه الساحر من األدعية والتعاويذ التي يدعو هبا أولياءه من اجلن 

 حقيقة السحر:

تعاىل:    - قال  املسحورين  عىل  آثاره  وظهرت  وجود،  هلا  حقيقة  َعظِيٍم﴾ السحر  بِِسْحٍر    ﴿َوَجاُءوا 

 بالعظم، ولو مل تكن حقيقة ملا وصف هبذا الوصف. -سبحانه وتعاىل    -[، فوصفه اهلل  116]األعراف:  

﴿َفإَِذا ِحَباهُلُْم َوِعِصي ُهْم  سحرة فرعون:  عن    -عز وجل    -وهناك من السحر ما هو خيال، كَم قال    - 

َا َتْسَعى﴾ يَُّل إَِلْيِه ِمن ِسْحِرِهْم َأهنَّ [ أي: َييل ملوسى أّن احلبال تسعى كاحليات من قوة ما صنعوه  66]طه:    َُيَ

 من السحر. 

 أقسام السحر:

، والساحر هبذا الفعل  سحر كفر ورشك أكرب، وهو ما يكون بواسطة االستعانة بالشياطني  القسم األول:

ََم َنْحُن فِْتنٌَة َفََل َتْكُفْر َفَيَتَعلَُّموَن ِمنُْهََم َما ُيَفرِّ كافر؛ لقول اهلل تعاىل:  ََمِن ِمْن َأَحٍد َحتَّى َيُقواَل إِنَّ ُقوَن بِِه  ﴿َوَما ُيَعلِّ

يَن بِِه ِمْن َأَحٍد إاِلَّ    َوَزْوِجِه َوَما ُهْم بَِضارِّ
ِ
ُهْم َواَل َينَْفُعُهْم َوَلَقْد َعِلُموا ملََِن  َبنْيَ املَْْرء بِإِْذِن اهللِ َوَيَتَعلَُّموَن َما َيَُّض 

اُه َما َلُه يِف اآْلِخَرِة ِمْن َخََلٍق﴾   [.102]البقرة:   اْشرَتَ

ما يكون كبْية من كبائر الذنوب ومن املوبقات، ويكون باألدوية والتدخينات، وهذا ال    القسم الثاين:

الساحر، بل يكون فاسقًا بفعله، واقعًا يف احلرام، فعن أيب هريرة ريض اهلل عنه قال: قال رسول اهلل    يكفر به 

 
 (. 64/  4( ينظر: الكايف يف فقه اإلمام أمحد )1)
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ْبَع املُوبَِقاِت«: ملسو هيلع هللا ىلص ؟ َقاَل:  اهللِ َقاُلوا: َيا َرُسوَل   »اْجَتنُِبوا السَّ ْحُر...« ، َوَما ُهنَّ ُك بِاهللِ، َوالسِّ ْ  . (1)»الرشِّ

فعمل السحر حرام، وهو من الكبائر باإلمجاع، وقد سبق  "عن السحر:    - رمحه اهلل    -قال اإلمام النووي  

عّده من السبع املوبقات، وسبق هناك رشحه، وخمترص ذلك: أنه قد يكون    ملسو هيلع هللا ىلصيف كتاب اإليَمن أّن رسول اهلل  

قتيض الكفر كفر، وإال فَل، وأما تعلمه  كفرًا، وقد ال يكون كفرًا، بل معصيته كبْية، فإن كان فيه قول أو فعل ي

 . (2) "وتعليمه فحرام، فإن تضمن ما يقتيض الكفر كفر، وإال فَل

 حكم وعقوبة الساحر:

إن كان سحره كفرًا فقد ارتد وحل دمه وماله إال أن يتوب، فقد روي عن بجالة بن عبدة قال: كتب    -

 . (3)"فقتلنا ثَلث سواحر "قال:  "رةأن اقتلوا كل ساحر وساح "عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه: 

وإن كان سحره دون الكفر فُيقتل قتل الصائل لدفع أذاه وفساده يف األرض، وعىل هذا يرجع يف قتله    -

 (4) إىل اجتهاد اإلمام واحلاكم.

 

 
 (.89( ومسلم برقم )2766( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 176/ 14( رشح النووي عىل مسلم ) 2)

 (. 233/ 8( )16498م: )( أخرجه البيهقي يف السنن الكربى برق3)

 (. 293/ 1( األم للشافعي )4)

والسحر اسم جامع ملعاٍن خمتلفة، فيقال للساحر: ِصف السحر ): -رمحه اهلل  -قال اإلمام الشافعي 

الذي تسحر به، فإن كان ما يسحر به كَلم كفر رصيح استتيب منه، فإن تاب وإال قتل، وأخذ ماله فيئاً، 

وإن كان ما يسحر به كَلمًا ال يكون كفرًا وكان غْي معروف، ومل يَّض به أحدًا هني عنه، فإن عاد عزر، 

يعمل عمًَل إذا عمله قتل  وإن كان يعلم أنه يَّض به أحدًا من غْي قتل فعمد أن يعمله عزر، وإن كان

 .(4)(املعمول به وقال: عمدت قتله ُقتل به قودًا إال أن يشاء أولياؤه أن يأخذوا ديته...
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 أنواع السحر:

 أولا : سحر الرصف )التفريق(:

البغض والكراهية بني صديقني ورشيكني ألسباب    أو لبث  الزوجني،  للتفريق بني  هو عمل السحر 

 معينة؛ وذلك بناء عىل توصية من قام بالسحر. 

 ثانياا: سحر العطف )سحر املحبة(:

املتباغضني واملتنافرين،   الساحر من خَلله للجمع بني  بالتولة، وهو عمل وتأثْي يسعى  وُيسمى هذا 

ا بعمل  كتحبيب  قام  من  توصية  بناء عىل  معينة  عامة ألسباب  األشخاص  بني  اجلمع  أو  زوجها،  إىل  ملرأة 

»إنَّ  :  -عليه الصَلة والسَلم    - السحر؛ ألن اختاذها يدل عىل اعتقاد تأثْيها، وهو يفيض إىل الرشك، قال  

قى والتََّمئَم والتَِّولَة رِشٌك« الر 
(1). 

 ثالثاا: سحر التخيل:

ثْي يسعى الساحر من خَلله إىل قلب احلقائق، فْيى املسحور اليشء عىل غْي حقيقته، فيحَّض  وهو عمل وتأ 

 
( وصححه األلباِن يف صحيح 3615( وأمحد يف مسنده برقم )3883( وأبو داود برقم )3530( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 (.   1632اجلامع برقم )

 

 ؟حتت إرشاف معلمك؛ بنيِّ ملاذا كان السحر كفرا وخروجًا من امللة

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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الساحر يشء يعرفه الناس، ثم يتلو عزائمه وطَلسمه الشيطانية، فْيى الناُس اليشء عىل غْي حقيقته، وهذا النوع  

َل َمْن َأْلَقٰى *  ﴿َقاُلوا َيا ُموَسٰى  من السحر قد جاء بنص القرآن الكريم يف قوله تعاىل:   ا َأن نَُّكوَن َأوَّ ا َأن ُتْلِقَي َوإِمَّ إِمَّ

َا َتْسَعى﴾  يَُّل إَِلْيِه ِمن ِسْحِرِهْم َأهنَّ  [. 66- 65]ط:    َقاَل َبْل َأْلُقوا  َفإَِذا ِحَباهُلُْم َوِعِصي ُهْم َُيَ

 رابعاا: سحر املرض واجلنون: 

باآلالم   الشخص  إلصابة  وتأثْي  عمل  وإحداث  هو  البدن،  عليل  الفراش  طريح  فرتاه  واألسقام، 

ال   حيث  باجلنون،  أصيب  قد  وكأنه  فيظهر  املسحور،  عىل  مبارشًا  تأثْيًا  تؤثر  وعصبية  نفسية  إضطربات 

 يستطيع التفكْي أو الرتكيز أو التمييز، ويترصف دون وعي وإدراك.

 
 الصورة الثانية: الكهانة: 

اخلط  ويعرف األرسار، وأخذ األخبار من اجلن، أو    هو الذي يدعي أنه يعلم الغيب،   تعريف الكاهن:

 والَّضب بالرمل خطوطًا عىل سبيل السحر والكهانة. 

 خطر الكهانة وحرمتها: 

الكهانة صورة من صور رشك الربوبية، كوهنا ادعاء علم الغيب الذي ال يعلمه إال اهلل تعاىل، وقد دّل  

م إال  األنبياء  حتى  بالغيب،  اخللق  من  أحد  علم  وعدم  الغيب،  بعلم  اهلل  اختصاص  عىل  والسنة  ا  القرآن 

ُه َيْسُلُك  أطلعهم اهلل عليه، قال تعاىل:   ﴿َعامِلُ اْلَغْيِب َفََل ُيْظِهُر َعىَل َغْيبِِه َأَحًدا * إاِلَّ َمِن اْرَتىَض ِمْن َرُسوٍل َفإِنَّ

 

حر حتت إرشاف معلمك ومن خَلل ما يتاح لك من مصادر؛  بنيِّ بالدليل كيفية الوقاية من السِّ

 ؟بأنواعه

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 اْلَغْيِب ُنوِحيهِ [ وقال تعاىل:  27،  26]اجلن:    ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه َرَصًد﴾
ِ
إَِلْيَك َوَما ُكنَْت    ﴿َذلَِك ِمْن َأْنَباء

ُْم َيْكُفُل َمْرَيَم َوَما ُكنَْت َلَدِْيِْم إِْذ ََيَْتِصُموَن﴾ ﴿ُقْل  [ وقال تعاىل:  44]آل عمران:    َلَدِْيِْم إِْذ ُيْلُقوَن َأْقََلَمُهْم َأِي 

ََمَواِت َواأْلَْرِض اْلَغْيَب إاِلَّ اهللُ َوَما َيْشُعُرونَ  اَن ُيْبَعُثوَن﴾   اَل َيْعَلُم َمْن يِف السَّ ﴿َفَلَمَّ  [ وقال تعاىل:  65]النمل:    َأيَّ

ُة اأْلَْرِض َتْأُكُل ِمنَْسَأَتُه َفَلَمَّ َخرَّ َتبَ  ُْم َعىَل َمْوتِِه إاِلَّ َدابَّ ن  َأْن َلْو َكاُنوا َيْعَلُموَن  َقَضْينَا َعَلْيِه املَْْوَت َما َدهلَّ يَّنَِت اجْلِ

 [. 14]سبأ:  اْلَعَذاِب املُِْهنِي﴾اْلَغْيَب َما َلبُِثوا يِف  

اِن، َفَقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلص وقد َسَأَل ُأَناٌس النَّبِيَّ   «َعِن الُكهَّ
ٍ
ء ُْم َلْيُسوا بيَِشْ ُثوَن  اهللِ َفَقاُلوا: َيا َرُسوَل    »إهِنَّ ُْم حُيَدِّ ، َفإهِنَّ

النَّبِي    َفَقاَل  ا،  َحقًّ َيُكوُن   
ِ
ء ْ ِمَن  :  ملسو هيلع هللا ىلصبِاليشَّ الَكلَِمُة  َكَقْرَقَرِة  »تِْلَك  َولِيِِّه  ُأُذِن  يِف  َفُيَقْرِقُرَها   ، اجِلنِّي  ََيَْطُفَها  احلَقِّ 

َجاَجِة، َفَيْخِلُطوَن فِيِه َأْكَثَر ِمْن ِماَئِة َكْذَبٍة«  (2) .(1) الدَّ

 
 الذهاب إىل الكاهن وتصديقه: 

الذهاب إىل الكاهن وسؤاله من غْي أن يصدقه فهذا حمرم، وعقوبة فاعله أن ال تقبل له صَلة أربعني يومًا،  

، مَلْ ُتْقَبْل َلُه َصََلٌة َأْرَبِعنَي َلْيَلًة« كَم ثبت يف صحيح مسلم أّن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قال:  
ٍ
ء اًفا َفَسَأَلُه َعْن يَشْ »َمْن َأَتى َعرَّ

 (3 )  . 

 
 (. 7561( أخرجه البخاري برقم )1)

 (. 3041( وصححه األلباِن لغْيه يف صحيح الرتغيب والرتهيب برقم )52/ 9( )3578( مسند البزار، برقم: )2)

 (. 2230خرجه مسلم برقم )( أ3)

كل من ادعى أنه يعلم ما غاب عنه، ويعرف ما سيقع قبل وقوعه فهو مرشك رشكًا أكرب، قال 

َن َلُه، أو َسَحر، أْو ُسِحَر َلُه، وَمْن أتى النبي ملسو هيلع هللا ىلص:  َن، أو ُتُكهِّ َ َلُه، أو َتَكهَّ ، أْو ُتُطْيِّ »ليَس ِمنّا َمْن َتطْيَّ

ٍد ملسو هيلع هللا ىلص« َقُه بَم يقوُل؛ فقْد َكَفر بَم ُأْنِزَل عىل حممَّ كاِهنًا فصدَّ
(2). 
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؛ ألنه صدقه يف دعوى  -عز وجل    -وسؤاله وتصديقه بَم أخرب به فهذا كفر باهلل  والذهاب إىل الكاهن  

ََمَواِت  علمه الغيب، وتصديق البرشي دعوى علم الغيب تكذيب لقول اهلل تعاىل:   ﴿ُقْل اَل َيْعَلُم َمْن يِف السَّ

قال:    ملسو هيلع هللا ىلص رة ريض اهلل عنه أّن النبي  [ وهلذا جاء يف احلديث عن أيب هري65]النمل:    َواأْلَْرِض اْلَغْيَب إاِلَّ اهللُ﴾ 

َقُه بََِم َيُقوُل، َفَقْد َكَفَر بََِم ُأْنِزَل عَ  ٍد«»َمْن َأَتى َحاِئًضا، َأِو اْمَرَأًة يِف ُدُبِرَها، َأْو َكاِهنًا، َفَصدَّ ىَل حُمَمَّ
 (1) . 

 الصورة الثالثة: التنجيم: 

 .  (2) احلوادث األرضية املستقبلةتعريف التنجيم: هو االستدالل باألحوال الفلكية عىل 

 خطر التنجيم وحرمته:

قتادة:   قال  صحيحه:  يف  البخاري  ورجومًا "قال  للسَمء،  زينة  جعلها  لثَلث:  النجوم  هذه  خلق 

 .(3)"للشياطني، وعَلمات ِيتدى هبا، فمن تأول فيها بغْي ذلك أخطأ، وأضاع نصيبه، وتكلف ما ال علم له به 

ْلنَا اآْلَياِت لِقَ وقد قال تعاىل:   ْوٍم  ﴿َوُهَو الَِّذي َجَعَل َلُكُم الن ُجوَم لَِتْهَتُدوا هِبَا يِف ُظُلََمِت اْلرَبِّ َواْلَبْحِر َقْد َفصَّ

نَّاَها لِلنَّاظِِرينَ [ وقال تعاىل:  97]األنعام:    َيْعَلُموَن﴾  ُبُروًجا َوَزيَّ
ِ
ََمء  * َوَحِفْظنَاَها ِمْن ُكلِّ  ﴿َوَلَقْد َجَعْلنَا يِف السَّ

ُمبنٌِي﴾ َفَأْتَبَعُه ِشَهاٌب  ْمَع  َق السَّ اْسرَتَ َمِن  إاِلَّ  َرِجيٍم *  نَّا  [ وقال تعاىل:  18- 16]احلجر:    َشْيَطاٍن  َزيَّ ﴿َوَلَقْد 

َياطنِِي﴾  لشَّ ْنَيا بَِمَصابِيَح َوَجَعْلنَاَها ُرُجوًما لِّ ََمء الد    َماٍت َوبِالنَّْجِم ُهْم َِيَْتُدوَن﴾﴿َوَعََل [ وقال:  5]امللك:  السَّ

 [.16]النحل:  

 علم النجوم ينقسم إىل قسمني:

علم ُيستدل به عىل احلوادث األرضية فهذا حُمّرم، فيستدل مثًَل باقرتان النجم الفَلِن بالنجم    األول:

 
( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم 9536( واللفظ له، وأمحد يف مسنده برقم )639( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

(5939 .) 

 (.130/ 5( املستدرك عىل جمموع الفتاوى )2)

 (. 107/ 4( صحيح البخاري )3)
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ًا، ويف النجم اآلخر  الفَلِن عىل أنه سيحدث كذا وكذا، ويستدل بوالدة إنسان يف هذا النجم أنه سيكون سعيد 

النبي   النجوم عىل اختَلف احلوادث األرضية؛ لقول  :  ملسو هيلع هللا ىلصبأنه سيكون شقيًا، فيستدلون باختَلف أحوال 

ْحِر َزاَد َما َزاَد«  . (1)»َمِن اْقَتَبَس ِعْلًَم ِمَن الن ُجوِم، اْقَتَبَس ُشْعَبًة ِمَن السِّ

الثاين:  به عىل اجلهات واألوقات، فهذا جائز، وقد يكون واجبًا    القسم  ما يستدل  التسيْي، وهو  علم 

النجوم  من  القبلة  عَلمات  يتعلم  أن  اإلنسان  عىل  الصَلة جيب  وقت  دخل  إذا  الفقهاء:  قال  كَم  أحيانًا، 

تعاىل:   قال  والقمر،  َوَأهْنَ والشمس  بُِكْم  َُتِيَد  َأن  َرَوايِسَ  األَْرِض  يِف  هَتَْتُدوَن﴾  ﴿َوَأْلَقى  َعلَُّكْم  لَّ َوُسُبًَل  اًرا 

تعاىل:  15]النحل:   فقال  السَموية،  العَلمات  إىل  انتقل  األرضية  العَلمات  اهلل  ذكر  فلَم  ﴿َوَعَلَماٍت  [ 

[ فاالستدالل هبذه النجوم عىل األزمات ال بأس به، مثل أن يقال: إذا  16]النحل:    َوبِالنَّْجِم ُهْم َِيَْتُدوَن﴾ 

النج والشَمل،  طلع  كالقبلة،  األماكن،  عىل  وكذلك  الربيع،  وقت  ودخل  السيل،  وقت  دخل  الفَلِن  م 

 واجلنوب. 

 من صور رشك التنجيم:

م وادعائه من خَلل النظر يف النجوم معرفة ما سيقع يف األرض من نرص لقوم، أو هزيمة    - اعتقاد املُنَجِّ

 آلخرين، أو خسارة لرجل، أو ربح آلخر. 

 وم هلا تأثْي يف الكون باخللق أو الرزق أو اإلحياء أو اإلماتة أو بالشفاء أو املرض. اعتقد أن النج -

 اعتقاد أن النجوم مصدر السقيا، وأهنا التي تنزل الغيث بدون مشيئة اهلل تعاىل ونحو ذلك.  -

ا  القول: مطرنا بنوء كذا وكذا، كَم يف الصحيحني من حديث زيد بن خالد ريض اهلل عنه، قال: خطبن  -

 
برقم )1) ابن ماجه  برقم )3726( أخرجه  النووي يف رياض الصاحلني )( و3905( وأبو داود  إسناده "(:  484/1قال 

 ."صحيح
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»هل َتدروَن ماذا قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وعىل آله وسلم باحلديبية عىل إثر سَمء كانت بالليل، فقال:  

ا َمْن َقاَل: ُمطِْرَنا بَِفْضِل اهللِ  قلنا: اهلل ورسوله اعلم، قال:    رب كم ؟« »َأْصَبَح ِمْن ِعَباِدي ُمْؤِمٌن يِب َوَكافٌِر، َفَأمَّ

 َكَذا َوَكَذا، َفَذلَِك َكافٌِر يِب َوُمْؤِمٌن بِالَكوْ َوَرمْحَتِِه، َفَذلِ 
ِ
ا َمْن َقاَل: بِنَْوء  .  (1)َكِب« َك ُمْؤِمٌن يِب َوَكافٌِر بِالَكْوَكِب، َوَأمَّ

 
:الصورة الرابعة:   التََّطرير

 :التََّطرير تعريف 

وهو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم يؤدي إىل اإلحجام عن العمل، أو تضمن نسبة السببية إىل ما  

 . (2) ليس بسبب

 : التََّطرير أمثلة 

وهي زجر الطْي، أي: إطَلقها لتطْي يف اهلواء من باب التشاؤم أو التفاؤل، فإن طارت شَمالً    العيافة:  -

تشاءم، وإن طارت يمينًا تفاءل، وإن طارت إىل األمام فيتوقفون أو يعيدون الزجر؛ وملا كان غالب التشاؤم 

 عند العرب بالطْي علقت به، فسميت طْية. 

 صوت كلب، أو جميء شهر صفر  أو شهر من الشهور.   برؤية رجل أسود، أو سَمع  التشاؤم -

 
 (. 71( ومسلم برقم )846( أخرجه البخاري برقم )1)

 (.220( وتفسْي غريب ما يف الصحيحني البخاري ومسلم )ص: 152/ 3( ينظر: النهاية يف غريب احلديث واألثر ) 2)

 

 .اذكر أثر انتشار الكهانة والتنجيم عىل املجتمع

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 : التََّطرير حكم 

التطْي حرام، قال تعاىل:   بُِموَسى  حكم  وا  ُ َيطَّْيَّ َسيَِّئٌة  ُتِصْبُهْم  َوإِْن  َهِذِه  َلنَا  َقاُلوا  احْلََسنَُة  َجاَءهْتُُم  ﴿َفإَِذا 

ََم َطاِئُرُهْم ِعنَْد اهللِ َوَلكِنَّ  َنا   وقال تعاىل:  [131]األعراف:     َأْكَثَرُهْم اَل َيْعَلُموَن﴾ َوَمْن َمَعُه َأاَل إِنَّ ْ ﴿َقاُلوا اطَّْيَّ

َنا بُِكْم   وقال تعاىل:   [47]النمل:    بَِك َوبَِمْن َمَعَك َقاَل َطاِئُرُكْم ِعنَْد اهللِ َبْل َأْنُتْم َقْوٌم ُتْفَتنُوَن﴾  ْ ا َتَطْيَّ ﴿َقاُلوا إِنَّ

مَلْ   )َلِئْن  َألِيٌم  َعَذاٌب  ِمنَّا  نَُّكْم  َوَلَيَمسَّ َلنَْرمُجَنَُّكْم  َقْوٌم 18َتنَْتُهوا  َأْنُتْم  َبْل  ْرُتْم  ُذكِّ َأِئْن  َمَعُكْم  َطاِئُرُكْم  َقاُلوا   )

ُفوَن﴾  . [19،  18]يس:  ُمرْسِ

ُة، َوالطَّْرُق ِمَن اجِلْبِت«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي   »اْلِعَياَفُة، َوالطَِّْيَ
   .  (2)باجلبت: السحر، واملراد (1)

َ َلُه«: ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي   ْيَّ
، َأْو ُتطِ َ  . (3) »َلْيَس ِمنَّا َمْن َتَطْيَّ

َك«  :  ملسو هيلع هللا ىلصوقال النبي   ُة ِمْن َحاَجٍة، َفَقْد َأرْشَ ْتُه الطَِّْيَ اَرُة َذلَِك؟ َقاَل: »َمْن َردَّ »َأْن    َقاُلوا: َيا َرُسوَل اهللِ، َما َكفَّ

َك« َك، َواَل إَِلَه َغْْيُ َك، َواَل َطْْيَ إاِلَّ َطْْيُ َيُقوَل َأَحُدُهْم: اللُهمَّ اَل َخْْيَ إاِلَّ َخْْيُ
ُة ِعنَْد النَّبِيِّ (4) . وقد ُذِكَرِت الطَِّْيَ

ْكَرُه، َفْلَيُقِل: اللُهمَّ اَل َيْأيِت بِاحْلََسنَاِت إاِلَّ َأْنَت،  »َأْحَسنَُها اْلَفْأُل، َواَل َتُرد  ُمْسلًَِم، َفإَِذا َرَأى َأَحُدُكْم َما يَ َفَقاَل:    ملسو هيلع هللا ىلص

َة إاِلَّ بَِك« يَِّئاِت إاِلَّ َأْنَت، َواَل َحْوَل َواَل ُقوَّ َواَل َيْدَفُع السَّ
 (5). 

 
 . "إسناده حسن"( بعد عزوه أليب داود:  369الصاحلني )ص:  ( وقال النووي يف رياض  3907( أخرجه أبو داود برقم )1)

 (.45/ 6( صحيح البخاري )2)

 ."صحيح لغْيه"(: 170/ 3( وقال األلباِن يف صحيح الرتغيب والرتهيب )3578( أخرجه البزار يف مسنده برقم )3)

 (. 6264رقم )( وصححه األلباِن يف صحيح اجلامع ب7045( أخرجه أمحد يف مسنده ط الرسالة برقم )4)

 ."رواه أبو داود بإسناده صحيح"(: 1/468( وقال النووى يف الرياض )3919( أخرجه أبو داود برقم )5)
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 الصورة اخلامسة: الرقى والتامئم: 

 الرقى:  -1

، وهي: ما ُيقرأ عىل املريض لطلب الشفاء به والتي فيها اسم صنم أو شيطان،  (1)   تعريف الرقى: مجع رقية 

 معناها.أو كلمة كفر أو غْيها مما ال جيوز رشعًا، ومنها ما مل يعرف 

ِذيَن  قال:    ملسو هيلع هللا ىلصوقد جاء يف احلديث أّن النبي   »َسْبُعوَن َأْلًفا َيْدُخُلوَن اجْلَنََّة بَِغْْيِ ِحَساٍب َواَل َعَذاٍب... ُهُم الَّ

ُلوَن« ِْم َيَتَوكَّ وَن، َوَعىَل َرهبِّ ُ ُقوَن، َواَل َيَتَطْيَّ اَل َيْرُقوَن، َواَل َيْسرَتْ
(2). (3) 

 
 

 (. 226( ومعجم لغة الفقهاء )ص: 2361/ 6( والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية )474/ 4( ينظر: املخصص ) 1)

 (. 220( ومسلم برقم )6541( أخرجه البخاري برقم )2)

 (. 167/ 4( وزاد املعاد يف هدي خْي العباد )135النبوي البن القيم )ص:  ( الطب3)

 

 .باملجتمعمن خَلل ما يتاح لك من مصادر؛ اذكر خطر التطْي  عىل الصحة النفسية لألفراد وعَلقتهم 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

واعلم أن األدوية الطبيعية اإلهلية تنفع من الداء بعد حصوله، وُتنع ): -رمحه اهلل  -قال ابن القيم 

من وقوعه، وإن وقع مل يقع وقوعاً مَّضاً، وإن كان مؤذيًا، واألدوية الطبيعية إنَم تنفع بعد حصول الداء، 

بينها وبني كَمل تأثْيها بحسب كَمل  فالتعوذات واألذكار، إما أن ُتنع وقوع هذه األسباب، وإما أن حتول

 .(3)(التعوذ وقوته وضعفه، فالرقى والعوذ تستعمل حلفظ الصحة، وإلزالة املرض...
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 والرقى عىل نوعني:

ذ  النوع األول ُيَعوَّ ُيْقرأ عىل املريض يشء من القرآن، أو  : مرشوع، وهو ما كان خاليًا من الرشك، بأن 

قد رقى وأمر بالرقية وأجازها، فعن عوف بن مالك ريض اهلل    ملسو هيلع هللا ىلصبأسَمء اهلل وصفاته، فهذا مباح؛ ألن النبي 

»اْعِرُضوا َعيَلَّ ُرَقاُكْم، اَل َبْأَس َكْيَف َتَرى يِف َذلَِك؟ َفَقاَل:  عنه قال: ُكنَّا َنْرِقي يِف اجْلَاِهِليَِّة، َفُقْلنَا: َيا َرُسوَل اهللِ 

ٌك« َقى َما مَلْ َيُكْن فِيِه رِشْ بِالر 
(1). 

 رشوط الرقية الرشعية:

 :(2) بثَلثة الرشوط وقد نقل احلافظ ابن حجر إمجاع العلَمء عىل جواز الرقى

 وصفاته. أن يكون بكَلم اهلل تعاىل أو بأسَمئه  -1

 أن تكون باللسان العريب، أو بَم يعرف معناه من غْيه.  -2

 أن يعتقد أّن الرقية ال تؤثر بذاهتا، بل بذات اهلل تعاىل.  -3

الثاين واالستغاثة  النوع  غْيه،  دعاء  من  اهلل  بغْي  فيها  ُيستعان  التي  الرقى  وهي:  املحرمة،  الرقية   :

َلئكة، واألنبياء، والصاحلني، أو يكون بغْي اللسان العريب،  واالستعاذة به، كالرقى بأسَمء اجلن، أو بأسَمء امل

 أو بَم ال يعرف معناه؛ ألنه َيشى أن يدخلها كفر أو رشك وال يعلم عنه، فهذا النوع من الرقية حمرمة ال جتوز.

 

 
 (.  2200( أخرجه مسلم برقم )1)

 (. 195/ 10( فتح الباري البن حجر )2)

 

 .من خَلل ما يتاح لك من مصادر؛ هات من السنة؛ مثالني للرقية الرشعية

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 :التامئم -2

، وهي: ما يعلق بأعناق الصبيان لدفع العني، وقد يعلق عىل الكبار من الرجال  (1) مجع ُتيمة  تعريفها:

 والنساء. 

وقد يعلق التَمئم من به مرض حقيقي أو مرض نفي، وهو اخلوف من العني واحلسد، أو يعلقها عىل  

 دكانه. سيارته أو داّبته أو باب بيته أو 

 التامئم عىل قسمني:

: ما كان من القرآن، بأن يكتب آيات من القرآن، أو من أسَمء اهلل، وصفاته، ويعلقها لَلستشفاء  األول

 هبا، وخَلف العلَمء فيها طويل، والراجح: أهنا حمرمة سدًا للذريعة، ومن تلك الذرائع: 

 حتريمه. إّن تعليقها قد يفيض إىل تعليق ما اتفق عىل  -1

أهنا عرضة لَلمتهان من قبل املعلق بحملها معه يف حال قضاء احلاجة، واالستنجاء، ونحو   -2

 ذلك. 

أن املعلق هلا قد يعتقد أهنا النافعة له، والدافعة عنه، وهذا ال جيوز؛ ألن النافع والدافع هو   -3

 اهلل. 

 الثاين: ما كان من غري القرآن، وهي أنواع:

التي    - والرقى  معناها،  احلجب  يفهم  ال  وكتابات  فيها طَلسيم  ويكتبون  املشعوذين،  بعض  يكتبها 

وغالبها رشك، واستغاثات بالشياطني، وتعلق عىل األطفال أو عىل البهائم، أو عىل بعض السلع أو أبواب  

 البيوت يزعمون أهنا سبب لدفع العني، أو أهنا سبب لشفاء املرَض من بني اإلنسان أو من احليوان. 

خيل التي جيعلها بعض اجلهال عىل أوالدهم يعتقدون أهنا سبب حلفظهم من املوت، ومنها:  اخلَل  -

 
 (. 197/ 1( النهاية يف غريب احلديث واألثر )1)
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لبس حلقة الفضة للربكة أو للبواسْي، ولبس خواتم هلا فصوص معينة يعتقدون أهنا حتفظ من اجلن، ولبس 

 أو تعليق خيوط عقد فيها شخص له اسم معني كـ)حممد( عقدًا للعَلج من بعض األمراض. 

البيوت  ومن   - أبواب  أو عىل  األطفال،  يعلق عىل  مما  واخليوط وغْيها  احليوانات  احلروز وجلود  ها: 

 ونحو ذلك، والتي يزعمون أهنا تدفع العني أو املرض أو اجلن أو أهنا سبب للشفاء من األمراض. 

 حكم التامئم من غري القرآن:

تقد متخذها أهنا تنفع بذاهتا من دون  هذه  التَمئم التي سبق ذكرها كلها حمرمة، وهي من الرشك إن اع 

اهلل فهو رشك أكرب، وإن اعتقد أّن اهلل هو النافع وحده، لكن تعلق قلبه هبا يف دفع الَّض فهو رشك أصغر؛  

قى والتََّمئَم والتَِّولَة رِشٌك«:  ملسو هيلع هللا ىلصالعتَمده عىل األسباب؛ وألنه جعل ما ليس بسبب سببًا،، لقوله   »إنَّ الر 
؛  (1) 

َك«»مَ :  ملسو هيلع هللا ىلصولقوله   ، فهي من الرشك؛ ألهنم ظنوا أّن لغْي اهلل تأثْيًا يف الشفاء، وطلبوا  (2)ْن َعلََّق َُتِيَمًة َفَقْد َأرْشَ

، فعن عبد اهلل بن عكيم ريض اهلل عنه أّن  -جل وعَل    - دفع األذى من غْيه تعاىل مع أنه ال يدفعه أحد سواه  

 .(3) ُوِكَل إَِلْيِه«»َمْن َتَعلََّق َشْيًئا  قال:  ملسو هيلع هللا ىلصرسول اهلل  

 

 
 ( سبق خترجيه.1)

 (. 6394اجلامع برقم )( وصححه األلباِن يف صحيح 17422( أخرجه أمحد يف مسنده برقم )2)

 ."حسن لغْيه"(: 348/ 3( وقال األلباِن يف صحيح الرتغيب والرتهيب )2072( أخرجه الرتمذي برقم )3)

 

 ؟بالتعاون مع زمَلئك؛ اذكر البديل الرشعي للتَمئم
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 العبادة لغْي اهلل تعاىل. رشك األلوهية: هو رصُف العبِد نوعًا أو فردًا من أفراد 

يقوم عىل أساس اعتقاد أّن اهلل تعاىل وحده املستحق للعبادة، فرصف أيِّ نوٍع   فلَم كان اإليَمن باأللوهية 

من أنواع العبادة لغْي اهلل مناقض ملفهوم اإليَمن بألوهية اهلل، وهذه النواقض قررهتا العقيدة اإلسَلمية باألدلة  

 والرباهني. 

أو    ، اعتقاد رشيك هلل تعاىل يف األلوهية: فمن اعتقد أّن غْي اهلل تعاىل يستحق العبادة مع اهلل  النوع األول:

يستحق أن يرصف له أي نوع من أنواع العبادة فهو مرشك يف األلوهية، ويدخل يف هذا النوع من يسمي ولده  

أو يتسمى باسم يدل عىل التعبد لغْي اهلل تعاىل، كمن يتسمى بـ)عبد الرسول( أو )عبد احلسني( أو غْي ذلك،  

للمخلوق معتقدًا أّن هذا املخلوق يستحق فمن سمى ولده أو تسمى بيشء من هذه األسَمء التي فيها التعبد  

 أن يعبد فهو مرشك باهلل تعاىل.   

رصف يشء من العبادات القلبية والقولية والعملية واملالية لغْي اهلل تعاىل، فمن رصف شيئًا    النوع الثاين:

 منها لغْي اهلل فقد وقع يف الرشك األكرب، وله صور كثْية، يمكن حرصها يف أمرين كَم سيأيت. 

 وهذا النوع الثاِن من الرشك يف العبادات يكون يف بعض األمور: 

 األمر األول: الرشك يف دعاء املسألة:

  ، واالستعاذة   ،أو دفع مرهوب، ويدخل يف هذا: االستعانة   ، وهو أن يطلب العبد من ربه جلب مرغوب

 واالستجارة.   ،واالستغاثة 

وال جيوز ألحد أن يدعو غْيه كائنًا من كان، قال    فالدعاء من أهم أنواع العبادة، فيجب رصفه هلل تعاىل،

َداِخرِ تعاىل:   َجَهنََّم  َسَيْدُخُلوَن  ِعَباَديِت  َعْن  وَن  َيْسَتْكرِبُ ِذيَن  الَّ إِنَّ  َلُكْم  َأْسَتِجْب  اْدُعوِِن  ُكُم  َرب    يَن﴾ ﴿َوَقاَل 
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أنه    ملسو هيلع هللا ىلص [ وثبت عن النبي  18]اجلن:     اهللِ َأَحًدا﴾﴿َوَأنَّ املََْساِجَد هللَِِّ َفَل َتْدُعوا َمعَ [ وقال تعاىل:  60]غافر:  

َعاَء ُهَو اْلِعَباَدُة«قال:   »إَِذا َسَأْلَت َفاْسَأِل اهللَ،  :  -ريض اهلل عنهَم    -يف وصيته البن عباس    ملسو هيلع هللا ىلص وقال    )1)»إِنَّ الد 

 فمن دعا غْي اهلل فقد وقع يف الرشك األكرب.  )2)َوإَِذا اْسَتَعنَْت َفاْسَتِعْن بِاهللِ«

 أمثلة عىل الرشك يف دعاء املسألة:

 املثال األول: الستغاثة والستعاذة بغري اهلل تعاىل:

 .  )3)االستغاثة كاالستعاذة، واالستعاذة: لغة: طلب العوذ؛ يقال: عذت به، أي جلأت إليه، واعتصمت به 

واصطَلحًا: هي االلتجاء إىل اهلل وااللتصاق بجنابه من رش كل ذي رش، والعياذة تكون لدفع الرش،  

 .  )4)واللياذ يكون لطلب جلب اخلْي

 :والستعاذة نوعان

رشك أكرب: وهي االستعاذة باملخلوق عىل وجه التعبد، أو بسؤاله ما ال يقدر عىل مثله إال اهلل    األول:

 تعاىل.  

التعظيم واخلضوع للمستعاذ به،كمن يقول: أعذِن يا جيَلِن، أو غْيه من األموات؛   وهذه  تتضمن 

كًا أكرب؛ ألن اهلل تعاىل أمرنا  فهذه عبادة ال جيوز رصفها لغْي اهلل جل جَلله، ومن رصفها لغْي اهلل أرشك رش

ُه َكاَن ِرَجاٌل  ﴿ولقول اهلل تعاىل:  [  1]الناس:    ﴿ُقْل َأُعوُذ بَِربِّ النَّاِس﴾ قال سبحانه:  باللجوء إليه وحده،   َوَأنَّ

 
هذا حديث "( وقال:  2969( والرتمذي واللفظ له برقم )1479( وأبو داود برقم )3828( أخرجه ابن ماجه برقم )1)

 (. 3407اجلامع برقم )وصححه األلباِن يف صحيح  "حسن صحيح 

 (.2763وأمحد يف مسنده برقم ) "هذا حديث حسن صحيح"( وقال: 2516( أخرجه الرتمذي برقم )2)

 ( ينظر: القاموس املحيط، وتاج العروس، مادة »عوذ«.3)

 (.114/ 1( ينظر: تفسْي ابن كثْي )4)
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َرَهًقا َفَزاُدوُهْم  نِّ  اجْلِ ِمَن  بِِرَجاٍل  َيُعوُذوَن  ْنِس  اإْلِ اجلن   6]اجلن:    ﴾ِمَن  وازدادت  إثًَم،  أي:  بذلك  [  عليهم 

 .  )1)جراءة، وازداد اإلنس بذلك إثًَم، وقيل: بل عني بذلك أن الكفار زادوا بذلك طغياناً 

﴿َوَقىَض َرب َك  ومثل هذه االستعاذة باهلل تعاىل من العبادات التي ال تكون إال له سبحانه، قال اهلل تعاىل:  

اُه﴾  إِيَّ إاِلَّ  َتْعُبُدوا  أن ترصف العبادة إليه وحده جل    - سبحانه وتعاىل    - [ أي: أمر ربك  23]اإلرساء:    َأالَّ 

   جَلله، واالستعاذة عبادة.

باملكان، أو برجل حي حارض قادر،    الثاين: التي ال يقارهنا اعتقاد، كاالستعاذة  استعاذة جائزة: وهي 

 .  )2)»َمِن اْسَتَعاَذ بِاهللِ َفَأِعيُذوُه«:  ملسو هيلع هللا ىلص اَل: َقاَل َرُسوُل اهللِ  قَ   -ريض اهلل عنهَم    -فهذه جائزة، فَعْن َعْبِد اهللِ ْبِن ُعَمَر  

 
 التوسل: املثال الثاين: 

 : تعريف التوسل

 ، كأن يتقرب شخص إىل آخر هبدية ليحصل منه عىل ما يريد. (3)التوسل لغًة: التقرب إىل اليشء

 
 (.657-655/  23( ينظر: تفسْي الطربي )1)

 (. 6020( وحسنه األلباِن يف صحيح اجلامع برقم )2567( والنسائي برقم )1672( أخرجه أبو داود برقم )2)

 (.151( معجم لغة الفقهاء )ص: 3)

 

اذكر بعض األمثلة يف بلدك لَلستغاثة واالستعاذة بغْي اهلل تعاىل، وأثر ذلك عىل اإليَمن باهلل 

  سبحانه.

........................................................................................ 
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 .(1) أما رشعًا فهو: التقرب إىل اهلل تعاىل بفعل املأمورات، وترك املحرمات

 والتوسل ينقسم إىل قسمني:

جاء يف الرشع ما يدل عىل مرشوعيته وبَم حيبه ويرضـاه  : التوسل املرشوع، وهو التقرب إىل اهلل  بَم  األول

 مـن العبادات الواجبة أو املستحبة، سواء كانـت أقـواالً أو أفعـاالً أو اعتقادات. 

 أمثلة التوسل املرشوع:

ِذيَن  ﴿َوهللَِِّ اأْلَْسََمُء احْلُْسنَى َفاْدُعوُه هِبَ التوسل إىل اهلل تعاىل بأسَمئه وصفاته، كَم قال تعاىل:    - 1 ا َوَذُروا الَّ

وذلك بأن يدعو اهلل تعاىل بأسَمئه كلها،    [180]األعراف:    ُيْلِحُدوَن يِف َأْسََمِئِه َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾

كأن يقول: اللهم إِن أسألك بأسَمئك احلسنى أن تغفر يل، أو أن يدعو اهلل تعاىل باسم معني من أسَمئه تعاىل  

 يدعو به، كأن يقول: اللهم يا رمحن ارمحني.يناسب ما  

التي هي أعظم الثناء    "ال إله إال اهلل"التوسل بالثناء عىل اهلل تعاىل، كأن يثني عليه بكلمة التوحيد    -2

﴿َوَذا الن وِن إِْذ َذَهَب ُمَغاِضًبا  يف بطن احلوت، قال تعاىل:    - عليه السَلم    -عىل اهلل تعاىل، كَم توسل هبا يونس  

َنْقِدَر َعَلْيِه َفنَادَ  َأْن َلْن  َلُه  َفَظنَّ  َأْنَت ُسْبَحاَنَك إِِنِّ ُكنُْت ِمَن الظَّاملنَِِي * َفاْسَتَجْبنَا  ى يِف الظ ُلََمِت َأْن اَل إَِلَه إاِلَّ 

ْينَاُه ِمَن اْلَغمِّ َوَكَذلَِك ُننِْجي املُْْؤِمننَِي﴾  [. 88، 87]األنبياء:  َوَنجَّ

نَا َوآتِنَا َما َوَعْدَتنَا َعىَل ُرُسِلَك  له تعاىل:  ، كَم يف قو-جل وعَل - التوسل إىل اهلل تعاىل بذكر وعده    -3 ﴿َربَّ

[ ومنه أن يقول الداعي: اللهم إنك وعدت  194]آل عمران:    َواَل خُتِْزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِنََّك اَل خُتْلُِف املِْيَعاَد﴾

 من دعاك باإلجابة، فاستجب دعائي. 

ُه َكاَن  ة أو الفعلية أو القولية أو غْيها، كَم يف قوله تعاىل:  التوسل إىل اهلل تعاىل بالعبادات القلبي  -   4 ﴿إِنَّ

 
 (.87/ 1( ينظر: قاعدة جليلة يف التوسل والوسيلة )1)
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امِحنَِي﴾  الرَّ َخْْيُ  َوَأْنَت  َواْرمَحْنَا  َلنَا  َفاْغِفْر  آَمنَّا  نَا  َربَّ َيُقوُلوَن  ِعَباِدي  ِمْن  [ وكَم يف قصة  109]املؤمنون:    َفِريٌق 

ه بوالديه، والثاِن توسل إىل اهلل تعاىل بإعطاء األجْي  الثَلثة أصحاب الغار، فأحدهم توسل إىل اهلل تعاىل برب

أجره كامًَل بعد تنميته له، والثالث: توسل إىل اهلل تعاىل برتكه الفاحشة، وقال كل واحد منهم يف آخر دعائه:  

»اللُهمَّ َفإِْن ُكنُْت َفَعْلُت َذلَِك اْبتَِغاَء َوْجِهَك، َفاْفُرْج َعنَّا َما َنْحُن فِيِه«
 (1). 

التوسل بدعاء الصاحلني، رجاء أن يستجيب اهلل دعاءهم؛ وذلك بأن يطلب من مسلم حي حارض   -5

ا ُكنَّا َخاطِئنَِي﴾له:   -عليهم السَلم   - أن يدعو له، كَم يف قول أبناء يعقوب     ﴿َقاُلوا َيَأَباَنا اْسَتْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا إِنَّ

 [.97]يوسف: 

التقرب إىل اهلل تعاىل بَم مل يرد يف الرشع ما يدل عىل مرشوعيته، وال حيبه    : التوسل املمنوع، وهوالثاين

 وال يرضاه من األقوال واألفعال واالعتقادات.  

 وهو نوعان: 

قال    األول: كَم  هلم،  والنذر  هلم،  والذبح  هبم،  واالستغاثة  األموات،  دعاء  مثل:  الرشكي:  التوسل 

ُزْلَفى﴾املرشكون:   اهللِ  إىَِل  ُبوَنا  لُِيَقرِّ إاِلَّ  َنْعُبُدُهْم  ويقولون:  3]الزمر:   ﴿َما  اهللِ﴾    [  ِعنَْد  ُشَفَعاُؤَنا   
ِ
﴿َهُؤالء

 وهذا هو الرشك األكرب. [ فيتوسلون بدعائهم، واستغاثتهم هبم،  18]يونس:

 

 
 (.  2272( أخرجه البخاري برقم )1)

 ؟وضح كيف ُيعزز املسلم يف حياته العملية التوسل املرشوع، ويتجنب التوسل املمنوع

......................................................................................................
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 النوع الثاين: التوسل البدعي: مثل:

الكعبة، أو غْيها من األشياء الفاضلة، كأن  أن يتوسل إىل اهلل تعاىل بذات نبي، أو عبد صالح، أو    - 1

 . "أن ترمحني  -عليه السَلم  -اللهم إِن أسألك بذات أبينا آدم "يقول: 

 أن يتوسل بحق نبي، أو عبد صالح، أو الكعبة، أو غْيها، فالتوسل بحق املخلوق ال جيوز ألمرين:  -2

ذي يتفّضل سبحانه عىل املخلوق بذلك، كَم  أّن اهلل سبحانه ال جيب عليه حّق ألحد، وإنََّم هو ال  األول:

ا َعَلْينَا َنرْصُ املُْْؤِمننَِي﴾  قال تعاىل:  [ فكون املطيع يستحق اجلزاء،هو استحقاق فضل  47]الروم:    ﴿َوَكاَن َحقًّ

 وإنعام، وليس هو استحقاق مقابلة كَم يستحق املخلوق عىل املخلوق. 

أّن هذا احلق الذي تفضل اهلل به عىل عبده هو حقٌّ خاص به ال عَلقة لغْيه به، فإذا توسل به غْي    الثاين:

مستحقه كان متوسًَل بأمر أجنبي، ال عَلقة له به، وهذا ال جيديه شيًئا، وأما احلديث الذي فيه: »َأْسَأُلَك بَِحقِّ 

اِئِلنَي« السَّ
 ، فهو حديث مل يثبت. (1) 

أن يتوسل بجاه نبي، أو عبد صالح، أو بركته، أو حرمته، أو بحق قربه، ونحو ذلك، فالتوسل بجاه    -3

أو بجاه غْيه ال جيوز، واحلديث الذي فيه: »إذا سألتم اهلل فاسألوه بجاهي، فإن جاهي عند اهلل    ملسو هيلع هللا ىلصالنبي  

ذكره أحد من أهل العلم  عظيم« حديث مكذوب، ليس يف يشء من كتب املسلمني التي ُيعتمد عليها، وال  

باحلديث، وما داَم ال يصح فيه فَل جيوز للمسلم أن يدعو اهلل تعاىل بيشء من هذه التوسَلت؛ ولذلك مل يثبت  

يف رواية صحيحة رصحية أّن أحدًا من الصحابة ريض اهلل عنهم، أو التابعني توسل إىل اهلل تعاىل بيشء منها،  

 لت عنهم أدعية كثْية جدًا، وليس فيها يشء من هذه التوسَلت. ولو كان خْيًا لسبقونا إليه، وقد نق

 
/ 1عيف الرتغيب والرتهيب )( وقال األلباِن يف ض778( وابن ماجه برقم )11156( أخرجه أمحد يف مسنده برقم )1)
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 دعاء العبادة: األمر الثاين: الرشك يف  

هو عبادة اهلل تعاىل بأنواع العبادات القلبية والقولية والفعلية، كاملحبة واخلوف والرجاء  دعاء العبادة:  

 والصَلة والصيام والذبح وقراءة القرآن وذكر اهلل تعاىل، وغْيها.

عنى؛ ألنه إنَم فعل  وسمي هذا النوع )دعاء( باعتبار أّن العابد هلل هبذه العبادات طالب وسائل هلل يف امل

لثوابه وخوفًا من عقابه، وإن مل يكن يف ذلك صيغة سؤال وطلب، فهو داٍع هلل تعاىل   العبادات رجاء  هذه 

 بلسان حاله، ال بلسان مقاله. 

 أمثلة الرشك يف دعاء العبادة:

 املثال األول: املحبة: 

 يف أصلها تنقسم إىل ثالثة أقسام: واملحبة

 ، وحمبة ما حيبه اهلل تعاىل من العبادات وغْيها. ملسو هيلع هللا ىلص وهي حمبة اهلل وحمبة رسوله  حمبة واجبة: -1

مباحة:  -2 طبيعية  ذل    حمبة  بدون  ذلك،  ونحو  وملاله،  لصديقه  واإلنسان  لولده،  الوالد  كمحبة 

، فإن ساوهتا أو  ملسو هيلع هللا ىلصوالخضوع وال تعظيم، ويشرتط أيضًا أن ال تصل إىل درجة حمبته هلل وحمبته لرسول اهلل  

﴿ُقْل إِن َكاَن آَباُؤُكْم َوَأْبنَآُؤُكْم َوإِْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشَْيُتُكْم ادت عليها فهي حمبة حمرمة؛ لقوله تعاىل:  ز

َن   اَرٌة خَتَْشْوَن َكَساَدَها َوَمَساِكُن َتْرَضْوهَنَا َأَحبَّ إَِلْيُكم مِّ ْفُتُموَها َوجِتَ َوَرُسولِِه َوِجَهاٍد يِف َسبِيِلِه    اهللَِوَأْمَواٌل اْقرَتَ

 

َم كَلمك بالدليل. ه النصيحة ملَْن تراه يقع يف التوسل البدعي؛ ُمدعِّ   وجِّ
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بَُّصوْا َحتَّى َيْأيِتَ اهللُّ بَِأْمِرِه َواهللُّ الَ َِيِْدي اْلَقْوَم اْلَفاِسِقنَي﴾  [. 24]التوبة:  َفرَتَ

وهي أن حيب خملوقًا حمبة مقرتنة باخلضوع والتعظيم، وهذه هي حمبة العبودية، التي ال    حمبة رشكية:  -3

﴿َوِمَن النَّاِس َمن َيتَِّخُذ اهلل، فمن رصفها لغْيه فقد وقع يف الرشك األكرب، قال اهلل تعاىل:    جيوز رصفها لغْي

 [. 165]البقرة:    ﴾ اهللَِأنَدادًا حُيِب وهَنُْم َكُحبِّ   اهللِ ِمن ُدوِن  

 املثال الثاين: الرشك يف الرجاء:

خملوق أن يرزقه ولدًا، أو يرجو منه أن    وهو أن يرجو من خملوق ما ال يقدر عليه إال اهلل، كمن يرجو من

 يشفيه بإرادته وقدرته، فهذا من الرشك األكرب املخرج من امللة. 

 
 اخلوف: املثال الثالث: 

 اخلوف يف أصله ينقسم إىل أربعة أقسام:

ويسمى )خوف الرس( وهو اخلوف املقرتن باملحبة والتعظيم والتذلل هلل تعاىل،   اخلوف من اهلل تعاىل:  -1

 وهو خوف واجب، وأصل من أصول العبادة. 

2 -   : كاخلوف من عدو، واخلوف من السباع املفرتسة، ونحو ذلك، وهذا خوف مباح؛ إذا    اخلوف اجِلبيِلِّ

قَُّب﴾ :  - عليه السَلم    - وجدت أسبابه، قال اهلل تعاىل عن نبيه موسى    [. 21]القصص:    ﴿َفَخَرَج ِمنَْها َخاِئًفا َيرَتَ

بالتعظيم واخلضوع واملحبة، ومن ذلك   اخلوف الرشكي:  -3 أن َياف من خملوق خوفًا مقرتنًا  وهو 

 

  ؟ما الفرق بني الرجاء الرشكي والرجاء املباح
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اخلوف من صنم أو من ميت خوفًا مقرونًا بتعظيم وحمبة، فيخاف أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته، كأن  

بآفة يف ماله، أو َياف أن يغضب عليه؛ فيسلبه نعمه، فهذا من الرشك األكرب؛    أو  ،َياف أن يصيبه بمرض 

ألنه رصف عبادة اخلوف والتعظيم لغْي اهلل؛ وملا يف ذلك من اعتقاد النفع والَّض يف غْي اهلل تعاىل، قال اهلل  

َكاَة َومَلْ ََيَْش تعاىل:   ََلَة َوآَتى الزَّ ََم َيْعُمُر َمَساِجَد اهللِ َمْن آَمَن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآلِخِر َوَأَقاَم الصَّ َفَعَسى   اهللَ إاِلَّ  ﴿إِنَّ

 [. 18]التوبة:   ُأْوَلـِئَك َأن َيُكوُنوْا ِمَن املُْْهَتِديَن﴾

هو خوف حمرم، كمن َياف من إنسان حي أن و  اخلوف الذي حيمل عىل ترك واجب أو فعل حمرم:  - 4

يَّضه يف ماله أو يف بدنه، وهذا اخلوف ومهي ال حقيقة له، وقد يكون هناك خوف فعًَل، ولكنه يسْي ال جيوز  

ُف َأْولَِياءُه َفََل خَتَاُفوُهْم وَ معه ترك الواجب أو فعل املحرم، قال اهلل تعاىل:   ْيَطاُن َُيَوِّ َخاُفوِن  ﴿إِنَََّم َذلُِكُم الشَّ

ْؤِمننَِي﴾ اَل َيْمنََعنَّ َرُجًَل ِمنُْكْم خَمَاَفُة النَّاِس َأْن  »أنه قال:    ملسو هيلع هللا ىلص[ وثبت عن النبي  175]آل عمران:    إِن ُكنُتم م 

َم بِاحْلَقِّ إَِذا َرآُه َأْو َعِلَمهُ   .)1)«َيَتَكلَّ

 املثال الرابع: الرشك يف الصالة والسجود والركوع: 

أو انحنى ملخلوق حمبة وخضوعًا له وتقربًا إليه، فقد وقع يف الرشك األكرب    ،أو ركع  ،أو سجد  ،فمن صىل

اُه  بإمجاع أهل العلم، قال اهلل تعاىل:   ِذي َخَلَقُهنَّ إِن ُكنُتْم إِيَّ ْمِس َوال لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا هللَِِّ الَّ ﴿ال َتْسُجُدوا لِلشَّ

يَك  انه:  [ وقال سبح37]فصلت:    َتْعُبُدوَن﴾ ﴿ُقْل إِنَّ َصََليِت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايِت هللِِّ َربِّ اْلَعاملنََِي الَ رَشِ

»َفََل َتْفَعُلوا، َفإِِنِّ َلْو ُكنُْت آِمًرا  ملعاذ ريض اهلل عنه ملا سجد له:    ملسو هيلع هللا ىلص[ وقال النبي  163- 162]األنعام:    َلُه﴾

عز    -؛ وألنه قد رصف شيئًا من العبادة لغْي اهلل  )2)َمْرُت املَْْرَأَة َأْن َتْسُجَد لَِزْوِجَها«َأَحًدا َأْن َيْسُجَد لَِغْْيِ اهللِ، أَلَ 

 ، ورصف العبادة لغْيه رشك بإمجاع أهل العلم. -وجل 

 
 ."إسناده صحيح عىل رشط مسلم"( وقال حمققو املسند: 11403( أخرجه أمحد يف مسنده برقم )1)
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 املثال اخلامس: الرشك يف الذبح: 

 الذبح يف أصله ينقسم إىل أربعة أقسام: 

اهلل تعاىل، وتعظيًَم له، كاألضحية، وهدي التمتع والقران يف  ذبح احليوان املأكول اللحم تقربًا إىل    -1

 احلج، والذبح للتصدق باللحم عىل الفقراء، ونحو ذلك، فهذا مرشوع، وهو عبادة من العبادات. 

ذبح احليوان املأكول لضيف أو من أجل وليمة عرس، ونحو ذلك، فهذا مأمور به، إما وجوبًا وإما   -2

 استحبابًا. 

ان الذي يؤكل حلمه من أجل االجتار ببيع حلمه أو ألكله، أو فرحًا عند سكنى بيت، ونحو  ذبح احليو  -3

 ذلك، فهذا األصل أنه مباح، وقد يكون مطلوبًا فعله، أو منهيًا عنه، حسبَم يكون وسيلة إليه. 

و قرب، أو  وخضوعًا له، فهذه عبادة؛ كمن يذبح لويل، أو جني، أ   ، وتعظيًَم له  ،الذبح تقربًا إىل خملوق   - 4

يَك َلُه  َمَلك، أو غْي ذلك، قال اهلل سبحانه:   ﴿ُقْل إِنَّ َصََليِت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايِت هللَِِّ َربِّ اْلَعاملنََِي * اَل رَشِ

ُل املُْْسِلِمنَي﴾ ف  [ والنسك: هو الذبح، فالذبح عبادة، ال ترص163،  162]األنعام:    َوبَِذلَِك ُأِمْرُت َوَأَنا َأوَّ

أي اجعل  "[ قال ابن جرير عند تفسْي هذه اآلية:  2]الكوثر:    ﴿َفَصلِّ لَِربَِّك َواْنَحْر﴾ إال هلل، وقال تعاىل:  

صَلتك كلها لربك خالصًا دون ما سواه من األنداد واآلهلة، وكذلك نحرك اجعله له دون األوثان، شكرًا  

 .)1)"ك به من إعطائه إياك الكوثر له عىل ما أعطاك من الكرامة واخلْي الذي ال كفء له، وخص

، واملراد هبذا احلديث: أن ذبح للصنم، أو الصليب، أو ملوسى،  )2)اهللِ«  »َوَلَعَن اهللُ َمْن َذَبَح لَِغْْيِ :  ملسو هيلع هللا ىلصوقال  

، أو للكعبة ونحو ذلك، حرام ال جيوز، وال حتل هذه الذبيحة، سواء كان الذابح  -عليهَم السَلم  - أو لعيسى  
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نرصانيًا أو ِيوديًا، نص عليه الشافعي، فإن قصد مع ذلك تعظيم املذبوح له غْي اهلل تعاىل والعبادة  مسلًَم أو  

ا  . )1)له كان ذلك كفرًا، فإن كان الذابح مسلًَم قبل ذلك صار بالذبح مرتدًّ

 املثال السادس: الرشك يف النذر والزكاة والصدقة:

اهلل تعاىل غْي واجبة عليه بأصل الرشع. كأن يقول: هلل عيّل نذر  النذر هو: إلزام مكلف خمتار نفسه عبادة  

 أو أفعل كذا، أو هلل عيّل أن أصيل أو أصوم كذا، أو أتصدق بكذا، أو ما أشبه ذلك. 

والنذر عبادة من العبادات، ال جيوز أن يرصف لغْي اهلل تعاىل، فمن نذر ملخلوق كأن يقول: لفَلن عيّل  

قرب فَلن عيل أن أتصدق بكذا، أو إن شفي مرييض، أو جاء غائبي، للشيخ فَلن عيّل  نذر أن أصوم يومًا، أو ل

أن أتصدق بكذا، أو لقربه عيّل أن أتصدق بكذا، فقد أمجع أهل العلم عىل أن نذره حمرم وباطل، وعىل أن من  

اهلل؛ وألنه يعتقد   فعل ذلك قد أرشك باهلل تعاىل الرشك األكرب املخرج من امللة؛ ألنه رصف عبادة النذر لغْي 

 أن امليت ينفع ويَّض من دون اهلل، وهذا كله رشك. 

من مثل ما سق: إخراج زكاة املال، وتقديم اهلدايا والصدقات إىل قرب ميت تقربًا إليه، أو تقديمها إىل سدنة  

تقربًا إىل امليت، فهذه كله من  القرب تقربًا إىل امليت، أو تقديمها إىل الفقراء الذين يذهبون إىل القرب، وكان يفعل ذلك  

 الرشك األكرب أيضًا، ملا فيه من عبادة غْي اهلل، ومن اعتقاد أّن هذا امليت ينفع أو يَّض من دون اهلل. 

 

 
 (.141/ 13( انظر: رشح صحيح مسلم، للنووي )1)

 

  .اذكر بعض صور الرشك يف النذر والزكاة والصدقة يف بلدك، وكيف تغْي ذلك
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 الصيام واحلج:املثال السابع: الرشك يف 

الصيام واحلج من العبادات التي ال جيوز رصفها لغْي اهلل باإلمجاع، فمن تعبد هبا لغْي اهلل فقد وقع يف  

الرشك األكرب، وذلك كمن يصوم أو حيج إىل الكعبة، أو تقربًا إىل ويل أو ميت أو غْيمها من املخلوقني، وكمن  

 لرشك األكرب املخرج من امللة، سواء فعله العبد أم اعتقد جوازه. حيج إىل قرب تقربًا إىل صاحبه، فهذا كله من ا

 املثال الثامن: الرشك يف الطواف:

الطواف عبادة بدنية ال جيوز أن ترصف إال هلل تعاىل، وال جيوز أن ُيطاف إال بالكعبة املرشفة، وهذا كله  

الكعبة املرشفة تقربًا إىل غْي اهلل  أو حتى ب  ، أو بمنزل معني   ،أو عبد صالح  ،جممع عليه، فمن طاف بقرب نبي

 تعاىل، فقد وقع يف الرشك األكرب بإمجاع املسلمني. 

واألذان   والذكر،  القرآن،  وقراءة  واخلضوع،  والتعظيم،  والتربك،  كالتوكل،  العبادات  بقية  وهكذا 

اهلل فقد وقع يف   والتوبة واإلنابة، فهذه كلها عبادات ال جيوز أن ترصف لغْي اهلل، فمن رصف شيئًا منها لغْي

 الرشك األكرب.

 
 األمر الثالث: رشك النية واإلرادة والقصد:

هذا الرشك إنَم يصدر من املنافق النفاق األكرب، فقد يظهر اإلسَلم وهو غْي مقر به يف باطنه، فهو قد  

 

  .من خَلل ما تعرفَت عليه من أمثلة؛ اذكر أثر الرشك يف دعاء العبادة عىل اإليَمن

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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تعاىل:   قال  كَم  اإليَمن،  بأصل  آَمنَّا﴾راءى  َقاُلوْا  آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ َلُقوْا  ببعض  14]البقرة:    ﴿َوإَِذا  يرائي  وقد   ]

املنافقني: تعاىل عن  قال  كَم  كالصَلة،  َوالَ    العبادات  النَّاَس  ُيَرآُؤوَن  ُكَساىَل  َقاُموْا  ََلِة  الصَّ إىَِل  َقاُموْا  ﴿َوإَِذا 

 [ فهم قد مجعوا بني الرشك والنفاق. 142]النساء:  َيْذُكُروَن اهللَ إاِلَّ َقِليًَل﴾ 

 
 األمر الرابع: الرشك يف احلكم والطاعة والتباع: 

العامة   احلياة  تسيْي  يف  والتعاليم  األحكام  من  يصلحهم  ما  للعباد  يرشع  الذي  فهو  تعاىل؛  هلل  احلكم 

واخلاصة، والتحاكم إىل غْي رشيعة اهلل تعاىل، سواء إىل القوانني الوضعية، أو عادات األجداد واألسَلف  

﴿َوَمْن مَلْ حَيُْكْم بََِم َأْنَزَل اهللُ  اىل:  وشيوخ القبائل، أو ألي شخص معني رشك باهلل تعاىل، قال اهلل سبحانه وتع 

[ وكذلك من أحل احلرام أو حرم احلَلل أو أطاع العلَمء واألمراء يف 44]املائدة:    َفُأوَلِئَك ُهُم اْلَكافُِروَن﴾

اىل:  حتريم ما أحل اهلل، أو حتليل ما حرمه اهلل، فقد اختذهم أربابًا، وأرشك يف اهلل تعاىل، حيث قال سبحانه تع

َُذوا َأْحَباَرُهْم َوُرْهَباهَنُْم َأْرَباًبا ِمْن ُدوِن اهللِ﴾   [. 31]التوبة:  ﴿اختَّ

 

 

ق بإجياز بني املنافق النفاق األكرب واملنافق النفاق األصغر   .فرِّ

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

بالتعاون مع زمَلئك، ومن خَلل ما يتاح لك من مصادر؛ اذكر بعض صور احلكم بغْي ما أنزل 

  .اهلل تعاىل، مع بيان خطورة ذلك

........................................................................................ 

........................................................................................ 
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 هو جعل يشء من خصائص أسَمء اهلل وصفاته لغْي اهلل. 

لْلهلة   -1 أسَمء  باشتقاق  واحلديث،  القديم  املرشكني يف  إحلاد  اخلالق، وهو  منزلة  املخلوق  تنزيل 

سموا هبا أوثاهنم، فزادوا  الباطلة من أسَمء اهلل تعاىل، الذين عدلوا بأسَمء اهلل تعاىل عَم هي عليه، و 

)املنان(   من  و)مناة(  )العزيز(،  من  و)العزى(  )اإلله(،  من  )الَلت(  اسم  فاشتقوا  ونقصوا 

يقول:   سبحانه  واهلل  والَّض،  النفع  منها  وطلبوا  بالدعاء،  هلا  احْلُْسنَى وتوجهوا  اأْلَْسََمُء  ﴿َوهللَِِّ 

ِذيَن ُيْلِحُدوَن يِف  [ فقد 180]األعراف:     َأْسََمِئِه َسُيْجَزْوَن َما َكاُنوا َيْعَمُلوَن﴾ َفاْدُعوُه هِبَا َوَذُروا الَّ

أمر اهلل تعاىل بإخَلص الدعاء له بأسَمئه احلسنى، وأوصافه العليا، وأمر أال ُيرصف يشء من  

 ذلك إىل غْيه.

رشك   -2 وهو  البرش،  من  املخلوقني  بصفات  تعاىل  اهلل  صفات  وتشبيه  باملخلوق،  اخلالق  تشبيه 

كله  املشب وهذا  كاستوائي(  )استواؤه  أو  )سمعه كسمعي(  أو  كيدي(  اهلل  )يد  يقول:  كمن  هة، 

ِميُع اْلَبِصُْي﴾رشك، فاهلل تعاىل يقول:   ٌء َوُهَو السَّ  [.  11]الشورى:  ﴿َلْيَس َكِمْثِلِه يَشْ

 نفي األسَمء والصفات وتعطليها وهو رشك املعطلة: وهم قسَمن: -3

حوا بنفي األسَمء ومتضمناهتا بالكلية، ووصفوه بالعدم املحض الذي ال اسم له،  نفوا االسم والصفة، فرص   األول: 

 وال صفة، وهذا رشك ال جيوز، فسبحان اهلل وتعاىل عَم يقول الظاملون اجلاحدون امللحدون علوًا كبْيًا. 

بَل رمحة، عليم بَل  : أثبتوا ألفاظ األسَمء فقط، ونفوا عنها ما تضمنته من صفات الكَمل، فقالوا: رحيم  الثاين

 علم، سميع بَل سمع، بصْي بَل برص، قدير بَل قدرة، وهكذا بقية أسَمئه، وهذا رشك ال جيوز. 
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 .اذكر من الواقع املعارص بعض صور الرشك يف األسَمء والصفات

........................................................................................ 

........................................................................................ 

........................................................................................ 

 

 

ا عامَّ ييل:تكتَب يف  -1  دفرتك وحتت إرشاف معلمك ملخصا

 أنواع الرشك يف الربوبية. •

 أنواع رشك األلوهية.•

 أنوع الرشك يف األسَمء والصفات.•

ف يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك ما ييل: -2  تعرِّ

 الرشك يف الربوبية، التربك، التََّطّْي، السحر، الكهانة، التنجيم، الرقى والتَمئم.  •

ق بإجياز يف دفرتك وحتت إرشاف معلمك بني ما ييل: -3  ُتفرِّ

 الرشك األكرب واألصغر.    •
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 من خالل دراستك هلذه الوحدة؛ اكتب تعريفا مبسطا لكل مصطلح من املصطلحات يف اجلدول التايل:   :1س

 تعريفه  املصطلح  م 

  التربك  1

  السحر  2

  التنجيم  3

  الكهانة  4

  التَمئم 5

 ( أمام اجلملة اخلطأ فيام ييل:  ×( أمام اجلملة الصحيحة، وعالمة اخلطأ )ضْع عالمة الصواب) :2س

 ( )   الرشك باهلل مصدر من مصادر اخلوف والقلق والشقاء يف احلياة الدنيا.  (1

 ( )   الرياء هو أن يعمل العبد العمل هلل تعاىل، ويريد به مدح الناس وثنائهم. (2

 ( )    مل يكن فرعون مع تظاهره بإنكار ربوبية اهلل تعاىل يقر يف باطنه هبا. (3

 ( )    يون ال يكفرون ُتاما باهلل ورسله وكتبه وبكل الغيبيات. الوجود  (4

 ( )    األولياء املعروفون بالعبادة والصَلح ال ينفعون وال يَّضون.  (5

 ( )       من التربك البدعي: التربك بقراءة القرآن.  (6

 ( )      التربك بجسد وآثار النبي ملسو هيلع هللا ىلص من التربك املرشوع.  (7

 ( )   فقد ارتد وحل دمه وماله إال أن يتوب.السحر إن كان سحره كفرًا  (8

 ( )   من اخلوف املحرم اخلوف الذي حيمل عىل ترك واجب أو فعل حمرم. (9
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 ضع رقم العبارة يف القائمة الثانية بني القوسني ملا يناسبه من القائمة األوىل: :3س

 القائمة الثانية  القائمة األوىل

( هي مذهب فكري يقوم عىل اإلحلاد، وإنكار اخلالق، ويعترب املادة  1) )   ( من صور الرشك األصغر 

 أساَس كل يشء. 

 ربكة يف األشياء بذاته استقَلالً. ( اعتقاد أن املخلوق ِيب ال 2) )   ( الدهرية 

بالنبي  3) )   ( القدرية  احللف  اهلل:  بغْي  احللف  من  والسَلم    -(  الصَلة  ،  -عليه 

 وبالكعبة املرشفة. 

 هو أن يرجو من خملوق ما ال يقدر عليه إال اهلل. ( 4) )   ( التولة 

 هم قوم عطَّلوا املخلوقات عن خالقها. ( 5) )   ( العيافة 

هو عمل وتأثْي يسعى الساحر من خَلله للجمع بني املتباغضني  (  6) الشيوعية)   ( 

 واملتنافرين. 

 هم الذين يزعمون أّن اإلنسان َيلق أفعاله. ( 7) )   ( التربك الرشكي

. ( 8) )   ( الرشك يف الرجاء   من أمثلةالتََّطْي 

 قارن بإجياز بني الرشك يف األلوهية والرشك يف الربوبية من خالل اجلدول اآليت: :4س

 الرشك يف األلوهية الرشك يف الربوبية 
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 قارن بإجياز بني التوسل املرشوع واملمنوع من خالل اجلدول اآليت: :5س

 التوسل املمنوع  التوسل املرشوع 

 

 

 

 

 

 

 

 علل ملا يأيت:  :6س

 باهلل أظلم الظلم، وأكرب الكبائر.الرشك  (1

 السحر كفر ورشك أكرب.  (2

 الكهانة صورة من صور رشك الربوبية. (3

 حرمة التنجيم. (4

 حرمة التَمئم (5

 التحاكم إىل غْي رشيعة اهلل تعاىل قد يكون من الرشك. (6

د رشوط الرقية الرشعية؟ :7س  عدِّ

 اذكر ثالثة أمثلة للرشك يف دعاء العبادة؟  :8س

د أنوع الرشك يف األسامء والصفات؟   :9س  عدِّ
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من خالل معرفتك بواقع بلدك وحتت إرشاف معلمك، قم بحرص صور الرشك باهلل تعاىل يف 

بلدك، مع وضع الوسائل الرشعية املناسبة لتغيري ذلك وغرس التوحيد واإليامن الصحيح باهلل تعاىل، 

 .ضعها يف ملف إنجازكثم 
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 سفْي، الرياض، توزيع: مؤسسة اجلريِس للتوزيع واإلعَلن، الرياض.
الطربي، املحقق: أمحد حممد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة    جامع البيان يف تأويل القرآن، حممد بن جرير -26

 م. 2000  -هـ 1420األوىل، 
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 هـ.1422، 1إسَمعيل البخاري، ت: حممد النارص، دار طوق النجاة، ط

الربدوِن   -29 أمحد  حتقيق:  القرطبي،  بكر  أيب  بن  أمحد  بن  حممد  القرطبي،  تفسْي   = القرآن  ألحكام  اجلامع 

 م.1964  -هـ 1384وإبراهيم أطفيش، دار الكتب املرصية، القاهرة، الطبعة الثانية، 

حجية السنة النبوية ومكانتها يف الترشيع اإلسَلمي، عبد القادر بن حبيب اهلل السندي، اجلامعة اإلسَلمية   -30

 م. 1975هـ سبتمرب 1395رمضان  -العدد الثاِن  -املدينة املنورة، الطبعة: السنة الثامنة 

 لصحابة اإلسَلمية. الدر النضيد يف إخَلص كلمة التوحيد، حممد بن عيل الشوكاِن، طبعة مكتبة ا -31

الدين اخلالص أو إرشاد اخللق إىل دين احلق، حممود حممد خطاب الّسبكي، املحقق: أمني حممود خطاب،   -32

 م. 1977  -هـ  1397املكتبة املحمودية السبكية، الطبعة الرابعة، 
ر، الدار السلفية، ذم التأويل، موفق الدين عبد اهلل بن أمحد بن قدامة املقديس، املحقق: بدر بن عبد اهلل البد -33
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 نارص الدين األلباِن، املكتب اإلسَلمي، بْيوت.رياض الصاحلني، حميي الدين حييى النووي، حتقيق: حممد   -35
زاد املعاد يف هدي خْي العباد، حممد بن أيب بكر بن القيم، مؤسسة الرسالة بْيوت، املنار اإلسَلمية الكويت،   -36

 م. 1994هـ،1415، 2ط
دار   -37 السعدِن،  مسعد  املحقق:  اهلروي،  األزهري  بن  أمحد  بن  حممد  الشافعي،  ألفاظ  غريب  يف  الزاهر 
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 الشبكة اإلسَلمية.
سنن ابن ماجه، حممد بن يزيد ابن ماجه القزويني، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية،  -39

 فيصل عيسى البايب احللبي. 
 ن بن األشعث، ت: حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية، صيدا، بْيوت. سنن أيب داود، سليَم -40
سنن الرتمذي، حممد بن عيسى الرتمذي، ت: أمحد شاكر وآخرون، مكتبة مصطفى البايب احللبي، مرص،   -41

 م. 1975 -هـ   1395، 2ط

  1424،  3العلمية بْيوت لبنان، ط السنن الكربى، أمحد بن احلسني البيهقي، ت: حممد عطا، دار الكتب   -42

 م.2003 -هـ 

،  2سنن النسائي، أمحد بن شعيب النسائي، ت: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب املطبوعات اإلسَلمية حلب، ط -43
 م.1986، 1406

رشح أصول اعتقاد أهل السنة واجلَمعة، أبو القاسم الَللكائي، ت: أمحد الغامدي، دار طيبة السعودية،  -44

 م. 2003هـ / 1423، 8ط

املكتب   -45 الشاويش،  زهْي  وحممد  األرنؤوط،  شعيب  حتقيق:  البغوي،  مسعود  بن  احلسني  السنة،  رشح 
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 م.2000 -هـ 
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 م. 2000هـ/ 1421

 الطب النبوي، ابن القيم، حتقيق: عبد الغني عبد اخلالق، دار الفكر، بْيوت. -53
العقيدة الطحاوية، أبو جعفر الطحاوي، حتقيق: حممد نارص الدين األلباِن، املكتب اإلسَلمي، بْيوت،   -54
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 الفصل يف امللل واألهواء والنحل، عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم، مكتبة اخلانجي، القاهرة. -56

  -هـ  1419ربية، الطبعة األوىل،  الفقه األكرب، أليب حنيفة النعَمن بن ثابت، مكتبة الفرقان، اإلمارات الع -57

 م. 1999
 هـ. 1356،  1فيض القدير، عبد الرؤوف بن عيل املناوي، املكتبة التجارية الكربى، مرص، ط -58
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 م.  2005  -هـ  1426لبنان، الطبعة الثامنة، بإرشاف: حممد نعيم العرقُسويس، مؤسسة الرسالة بْيوت 
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 م. 1996 -هـ   1416، 3اب العريب بْيوت، طالكت
املستدرك عىل الصحيحني، حممد بن عبد اهلل بن حممد النيسابوري املعروف بابن البيع، حتقيق: مصطفى عبد  -69

 م. 1990 –  1411القادر عطا، دار الكتب العلمية، بْيوت، الطبعة األوىل، 
عادل مرشد، وآخرون،   -شعيب األرنؤوط  مسند اإلمام أمحد بن حنبل، أمحد بن حممد بن حنبل، املحقق: -70

 م.2001  -هـ  1421إرشاف: د عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، مؤسسة الرسالة، الطبعة األوىل، 
مسند البزار املنشور باسم البحر الزخار، أمحد بن عمرو البزار، املحقق: حمفوظ الرمحن زين اهلل، وآخرون،  -71

 م(. 2009م، وانتهت 1988رة، الطبعة األوىل، )بدأت مكتبة العلوم واحلكم، املدينة املنو
مسند الدارمي املعروف بـ )سنن الدارمي( عبد اهلل بن عبد الرمحن الدارمي، حتقيق: حسني سليم أسد، دار  -72
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 النيسابوري، ت: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الرتاث العريب، بْيوت.
 املصباح املنْي يف غريب الرشح الكبْي، أمحد بن حممد بن عيل الفيومي احلموي، املكتبة العلمية، بْيوت. -74

بيب الرمحن األعظمي، املجلس العلمي، اهلند،  املصنف، عبد الرزاق بن مهام بن نافع الصنعاِن، املحقق: ح -75
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 -مفاتيح الغيب = التفسْي الكبْي، حممد بن عمر الرازي، دار إحياء الرتاث العريب بْيوت، الطبعة الثالثة   -80
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 الدرر السنية.  -املوسوعة العقدية  -84
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