
 المحاضرة االولى 

 :االسالمٌة  دابلعالقة بٌن الحدٌث والعق

ٌُطلَق القدٌم؛ نقٌض األشٌاء، من الجدٌد: العرب لسان فً الحدٌث          قلٌله الكالم، على و

د ٌحدث ألنه وكثٌره؛  .أحادٌث وجمعه فشًٌبا، شًٌبا وٌتجدَّ

 أو قول من: وسلم علٌه هللا صلى النبً إلى أضٌؾ ما: فهو علمابه، اصطالح فً الحدٌث وأما

 .ُخلُقً أو َخْلقً وصؾ أو تقرٌر، أو فعل،

 :التقرٌر ومعنى

 أمامه، ٌكون ال أو علٌه؛ ٌُنِكره فال فعالً، ٌفعل أو قوالً، وسلم علٌه هللا صلى أمامه أحد   ٌقول أن

بلُؽه ولكن ٌَّة؛ صفة به ٌَكتِسب له، تقرٌر هذا فسكوته علٌه، فٌسكت ٌَ  هللا صلوات ألنه الشرع

 .مشروع ؼٌر أمًرا ٌُقِر ال علٌه، وسالمه

ٌَّة، صفاته أما  لٌس وأنه بحمرة، ُمشرًبا الوجه أبٌض كونه من: األحادٌث فً ورد ما فِمْثل الَخلِق

 .ُمنحِدر مكان: أي َصبب؛ من ٌنحط   فكؤنما مشى إذا وأنه المتردد، بالقصٌر وال البابن، بالطوٌل

ٌَّة، صفاته وأما  وأشجع الناس، أجود كان علٌه وسالمه هللا صلوات أنه من ثبت فكما الُخلُق

 ِحلًما وأعظمهم! والٌتامى واألرامل والمساكٌن، الفقراء على وعطًفا تواضًعا وأشدهم الناس،

 مكارم من ذلك ؼٌر إلى ٌكره، بما أحًدا ٌُواجه كان ما وأنه العقوبة، على قدرته مع وعفًوا،

ٌُتمها بها هللا بعثه التً األخالق  .ل

 كثٌر إلٌه ذهب ما على وسلم، علٌه هللا صلى النبً إلى بالمرفوع خاص المعنى بهذا والحدٌث

ثٌن من  .كتبهم فً علٌه وَجروا المحدِّ

ثٌن بٌن تدور ألفاظ  :المحدِّ

 لطالب معناها، على الوقوؾ ٌنبؽً المحدثٌن، بٌن دارت ألفاظ ومعناه،" الحدٌث" بلفظ وٌتَِّصل

 :منها خاصة،" الحدٌث علم" فً وللراؼبٌن عامة، العلم

نة، واألثر، الخبر،  والحافظ، والمحدِّث، والُمسِند، والُمسَند، واإلسناد، والسند، والمتن، والس 

 :والحاكم والحجة،

ثٌن من كثٌر إلٌه ذهب الذي األول بالمعنى للحدٌث ُمراِدؾ: فالخبر : وقٌل أسلفنا، كما المحدِّ

: وقٌل ؼٌره؛ عن جاء ما والخبر وسلم، علٌه هللا صلى النبً عن جاء ما فالحدٌث متباٌنان؛ إنهما

 والحدٌث ؼٌره؛ وعن وسلم علٌه هللا صلى النبً عن جاء ما لشموله الحدٌث؛ من أعم الخبر إن

 .علٌه وسالمه هللا صلوات عنه جاء بما خاص

 .موقوًفا أو مرفوًعا مطلًقا؛ الحدٌث: وقٌل الصحابً؛ على الموقوؾ الحدٌث: واألثر

م؛ بالمعنى للحدٌث مرادفة والسنة  وِفْعله، وسلم علٌه هللا صلى بقوله خاص الحدٌث: وقٌل المتقدِّ

 .أعم والسنة



 .الكالم من السند إلٌه ٌنتهً ما ؼاٌة: والمتن

 .إلٌه الموصلون الرواة: أي المتن؛ إلى الموصل الطرٌق: والسند

 .السند بمعنى إنه: وقٌل لقابله، الحدٌث رْفع: واإلسناد

له من سنده اتََّصل ما: - النون بفتح - والمسَند  .موقوًفا كان ولو منتهاه، إلى أوَّ

ٌُطلَق منقطًعا، أو متصالً  فعالً، أو قوالً  وسلم علٌه هللا صلى النبً إلى أضٌؾ ما: وقٌل  المسَند و

 .الصحابً مروٌات فٌه ُجِمع الذي الكتاب على أًٌضا

 .بإسناده الحدٌث ٌروي من: - النون بكسر - والمسِند

ث ل من: والمحدِّ  .ودراٌة رواٌة به وٌعتنً الحدٌَث، ٌتحمَّ

 .إلٌه ٌحتاج ما ٌعً أو متعددة، بطرق ولو وإسناًدا متًنا حدٌث ألؾ مابة ٌحفظ من: والحافظ

 .حدٌث ألؾ بثالثمابة أحاط من: والحجة

 .بالسنة أحاط من: والحاكم

 الحدٌث أنواع

 معضل، منقطع، مرسل، مقطوع، موقوؾ، مرفوع، متصل، مسند، ضعٌؾ، حسن، صحٌح،

 الموضوع، المْدَرج، المضطرب، المعلَّل، األفراد، الثقة، زٌادة شاهد، ماله منكر، شاذ، مدلَّس،

 .المقلوب،

 واصطالحاً  لؽةً  العقٌدة معنى

بط: وهو الَعقد، من مؤخوذ   وعقٌدة، اعتقاًدا ٌعتقدُ  اعَتَقد ِمن مصدر: لؽة العقٌدة     ة والشد   الرَّ  بقوَّ

ا ذلك ونحو وإْحكام،  والٌمٌن والنِّكاح والعهد البٌع على العقد ٌُطلَق ولذا وجزم؛ توث ق فٌه ممَّ

 ذلك ؼٌر إلى وَشرًعا، ُعرًفا العقد بهذا الطرفٌن من كل   الرتباط والُعقود؛ المواثٌق من ونحوهما

ا َها: ﴿ تعالى قال به؛ الَوفاء ٌجبُ  ممَّ  ٌ اأَ  [.ٔ: المابدة﴾ ] ِباْلُعقُودِ  أَْوفُوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  ٌَ

 بحٌث وَمذهًبا؛ دًٌنا وٌتَّخذه به وٌجزمُ  المرء قلبُ  علٌه ٌنَعقِدُ  ما هً: االصطالح فً والعقٌدة   

ق ال  الجازم اإلٌمان أو الضمٌر، علٌه ٌنَعقِدُ  ما أو الجازم الذهن ُحكم فهً فٌه، الشك   إلٌه ٌتطرَّ

 .بُمقَتضاه والعمل والقول الَقصد علٌه ٌترتَّب الذي

نَّة الكتاب من اإلسالم أصولُ  علٌها دلَّت التً هً :الصحٌحة اإلسالمٌة العقٌدة  وإجماع والس 

 .االمة

ه، خٌره والقدر اآلِخر، والٌوم ورسله، وكتبه، ومالبكته، باهلل، الجازم اإلٌمان: وهً       وشرِّ

ً   به جاء ما وبكلِّ  القُرآن، به جاء ما بكلِّ  واإلٌمان  الصحٌحة والسنَّة وسلم علٌه هللا صلى النب

ٌَّة واألحكام والُؽٌوب األخبار: من ٌَّة القدر ٌَّة، والشرع  االمة، علٌه أجمعت ما وسابر والجزاب



 واالتِّباع وسلم علٌه هللا صلى للنبً والطاعة بمقتضاه، تعالى له والعمل كلِّه، بذلك هلل والتسلٌم

 .له

، وتنزٌه   وتوحٌد   بالؽٌب، تصدٌق  : فهً     سبحانه بلقابه والٌقٌن ، شَرع بما هلل وعبادة   للربِّ

 .وجزابه

ٌَّة العقٌدة تشَمل ا وتنزٌهه له، ٌجبُ  فٌما تعالى هللا توحٌد وجوبَ : اإلسالم  والقٌام به، ٌلٌقُ  ال عمَّ

ات، والتصدٌق واإلحسان، اإلٌمان وَحقابق اإلسالم بؤركان  البرزخ، وأحوال والكتب، بالنبوَّ

  .الؽٌب أمور وسابر واآلِخرة،

ا  ِوكْسرِ  األْرَحاِم، ِبِصلَةِ  أْرَسلِنً: "قال هللا؟ أرسلك بمَ : وسلم علٌه هللا صلى النبً ُسبِل ولمَّ

د وأنْ  األْوَثاِن، ًبا ِبهِ  ٌُْشَركَ  ال هللا ٌُوحَّ ٌْ  لمعاذ   وسلم علٌه هللا صلى وقال ،[ٔ]مسلم رواه ،"َش

ل فلٌكن: "الٌمن إلى بَعَثه عندما دوا أنْ  إلٌه تدعوهم ما أوَّ  علٌه هللا صلى عنه وَصحَّ  ،[ٕ"]هللا ٌُوحِّ

 [.ٖ"]مسلمة نفس   إال الجنَّةَ  ٌَدُخل لن إنَّه: "قال أنَّه وسلم

ومتى ما حّكم االِنسان عقله ٌرى أّن العقٌدة االِسالمٌة تشّكل نظاماً متكامالً للحٌاة البشرٌة 

لكلِّ جوانبها وٌنسجم مع الفطرة االِنسانٌة وٌضمن تحقق  بمختلؾ أطوارها وٌرسم الطرٌق

 .حاجات الفرد الروحٌة ورؼباته المادٌة بشكل متوازن ودقٌق، وبما ٌضمن كرامته وشخصٌته

وعلى قواعد هذه العقٌدة ٌقوم بناء الشخصٌة، شخصٌة الفرد والمجتمع ، وتنتظم العالبق 

العدالة والمساواة، وٌستتب االَمن والسالم، وٌنشؤ  والروابط، وتتحدد الحقوق والواجبات، وتتحقق

ٌُبنى االِنسان على كافة االَصعدة التكافل والتضامن،  .وتزدهر الفضابل والمكارم، و

فعلى الصعٌد الفكري أخرجت العقٌدة االِسالمٌة االِنسان من عالم الخرافات والجهل لتؤخذ     

امنة فٌه للتؤمل واالعتبار بآٌات هللا ودالبله، وبذلك بٌده إلى دنٌا العلم والنور، محّفزة الطاقات الك

 .فقد نبذت التقلٌد فً االعتقاد وربطت بٌن العلم واالٌِمان

وعلى الصعٌد االجتماعً استطاعت العقٌدة االِسالمٌة أن تسمو بالروابط االجتماعٌة من أُسس 

لفضٌلة واالَخاء االِنسانً، العصبٌة القبلٌة واللون والمال إلى دعابم معنوٌة تتمثل بالتقوى وا

 .فشّكل المسلمون خٌر أُمة أُخرجت للناس بعد أن كانوا جماعات متفرقة متناحرة

وعلى الصعٌد االَخالقً نجحت العقٌدة االِسالمٌة فً تنمٌة الواعز الذاتً القابم على أساس 

ع ذلك من ثواب االٌِمان برقابة الخالق جلَّ وعال لكلِّ حركات االِنسان وسكناته وما ٌستتب

وعقاب، االَمر الذي أدى إلى تعدٌل الؽرابز وتنمٌة شجرة االَخالق الفاضلة وجعلها عنصراً 

 .مشتركاً فً جمٌع االَحكام االِسالمٌة

كما أسهمت العقٌدة االِسالمٌة فً بناء المجتمع اقتصادٌاً وسٌاسٌاً وتربوٌاً، وبذلك فهً تمثل 

 .سالمٌةعنصر القوة فً تارٌخ الحضارة االِ 

فالَجل النهوض باالِنسان المسلم من حالة الضعؾ الروحً واالنزالق فً مهاوي المادٌة 

ومؽرٌاتها، ال بدَّ من تذكٌره بمعطٌات تلك العقٌدة، وترسٌخ قناعته بقوتها وصالحٌتها لكلِّ 

 .العصور بلؽة معاصرة، وبشكل ٌتناسب مع مقتضٌات العصر الحدٌث، والتحلٌل الفكري



 المسلم ٌقول ومتالزمة ومترابطة فحٌنما اإلسالم فً مهمة جدا  ة بٌن الحدٌث والعقٌدة :والعالق

 عن الّناس من عدد   وٌتساءل حٌاة، كمنهج إلٌها ٌستند أّنه ٌعنً فهذا الّنبوة بؤحادٌث أتمّسك إّننً

ٌّة ٌّتها إنّ  والحقٌقة ،ٌةاإلسالمالعقٌدة  فً الّشرٌفة الّنبوٌة األحادٌث أهم  عدد   فً تتجلّى كبٌرة أهم

ٌّة األّمة ففقهاء الّتشرٌع، مصادر من: منها نذكر الّنقاط من  الّسنة على ٌعتمدون وعلمابها اإلسالم

ٌّة ٌّة األحكام من كثٌر   استنباط فً الّشرٌفة الّنبو  معامالتهم فً للّناس مرجعاً  تشّكل التً الفقه

ٌّاتهم، ٌّة هذه من وانطالقاً  وسلوك ٌّة للّسنة الكبٌرة األهم  فقد اإلسالمً الّتشرٌع فً الّشرٌفة الّنبو

 رأسهم وعلى كبٌرة عناٌةً  بها وعنوا الكرٌم الّنبً أحادٌث دراسة على العلماء من عدد   عكؾ

 رواٌةً  الكرٌم الّنبً عن ثبتت التً الّصحٌحة األحادٌث فً كتاباً  صّنؾ الذي البخاري اإلمام

 الّشرٌفة الّنبوٌة األحادٌث حفلت فقد وإرشاد، توجٌه مصدر. الّشرٌفة الّنبوٌة فاألحادٌث وسنداً،

ٌّة والّتوجٌهات األقوال من بكثٌر    على اشتملت األحادٌث من كثٌراً  إنّ  بل للمسلمٌن، األخالق

 فهً بنبٌهم واالقتداء بالّتؤسً مؤمورون المسلمٌن أنّ  وبما والّسالم الّصالة علٌه الّنبً صفات

 الكرٌم، القرآن فً مجملةً  جاءت التً األحكام من كثٌر   وبٌان تفسٌر. ذلك فً مرجعاً  لهم تشّكل

 الّسنة فجاءت تفصٌل، بدون مجملة جاءت الكرٌم القرآن فً األحكام من كثٌراً  بؤنّ  نعلم فكما

ٌّة ٌّن الّشرٌفة الّنبو  عرفها مثالً  الّصالة فصفة المبهم، وتفسٌر المجمل ببٌان تفاصٌلها لتب

 رأٌتمونً كما صلّوا) قابالً  الّناس بٌن عالنٌةً  ٌإّدٌها كان حٌن الكرٌم الّنبً من المسلمون

 عنً خذو قوله المسلمٌن مسامع على ٌرّدد الكرٌم الّنبً كان كذلك والعمرة الحجّ  وفً ،(أصلًّ

 األنبٌاء فضابل فً كثٌرة أحادٌث وردت فقد الّسابقٌن، األقوام حال لبٌان مصدر. مناسككم

ٌّات عن إخبار مصدر. أنبٌابهم مع وقصصهم  أنّ  شكّ  وال الّساعة، ٌدي بٌن تحدث التً الؽٌب

 الّصالة علٌه الّنبً بهدي الّتمسك فإنّ  أخٌراً  وإٌمانه المسلم عقٌدة من جزء   هو بالؽٌب اإلٌمان

 واآلخرة، الّدنٌا فً والفالح الّنجاة طرٌق هً الّنبوة أحادٌث فً وردت التً وسّنته والّسالم

ٌّة فالّسنة  بقوله بهما الّتمسك إلى الّنبً دعا اللذان الّثقلٌن هما تعالى هللا كتاب جانب إلى الّنبو

ً واله بوصلى هللا على الن.. نبٌه وسنة هللا كتاب أبداً، تضلوا فلن بهما تمسكتم إن ما فٌكم تركت

 وسلم

 

 

 الثانٌةالمحاضرة 

 :االنسان شخصٌة بناء فً العقٌدة أثر فً الواردة الشرٌفة االحادٌث

 بمكارم وأكرمهم األرض وعمارة بالعبادة وكلفهم عباده وتعالى سبحانه هللا خلق لقد       

 اإلٌمان فً المثل مضرب وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ؼدا حتى بها وأمرهم األخالق

 من كل وتوعد أنذر وكذا ، جنته إلى والدخول برضوانه وعدهم ،ثم العظٌمة واألخالق الصادق

 والشقاء بالعذاب توعدهم فقط، أمانً وٌتخذها بالعمل اإلٌمان ٌربط ال ومن العقٌدة هذه ٌخالؾ

ٌْسَ : قابل من عز قال ٌُِّكمْ  لَ ًِّ  َواَل  ِبؤََمانِ ْعَملْ  َمنْ  اْلِكَتابِ  أَْهلِ  أََمانِ ِجدْ  َواَل  ِبهِ  ٌُْجزَ  ُسوًءا ٌَ  ِمنْ  لَهُ  ٌَ

ِ  ُدونِ  ًٌّا هللاَّ ْعَملْ  َوَمنْ ( ٖٕٔ) َنِصًٌرا َواَل  َولِ الَِحاتِ  ِمنَ  ٌَ  َفؤُولَبِكَ  ُمْإِمن   َوُهوَ  أُْنَثى أَوْ  َذَكر   ِمنْ  الصَّ

ْدُخلُونَ   القلب فً عقدت العظٌمة العقٌدة هذه فإذن ،:  النساء( ]ٕٗٔ) َنِقًٌرا ٌُْظلَُمونَ  َواَل  اْلَجنَّةَ  ٌَ



 واألرض، السماوات نور هللا هو المصدر أن ذلك الصالحة األعمال من مضٌبا نورا فانفجر

 :نذكر اآلثار هذه ومن الفرد فً واضحة آثارا وتركت

 :البدن قوة و.. العقٌدة -ٔ

 

 التزام أن أقرر أن أستطٌع بل جدٌد، من خصٌةالش صٌاؼة على - فقط - األمر ٌقتصر ال       

 حدٌث من مسلم رواه الذي الحدٌث هذا منها كثٌرة؛ شواهد األمر ولهذا بدنٌة، قوة ٌعطً الشرع

 من تلقى ما اشتكت - السالم علٌها – فاطمة أن - السالم علٌه - طالب أبً بن علً االمام

 عابشة؛ ولقٌت تجده، فلم فانطلقت؛ سبً؛ – وسلم علٌه هللا صلى - النبً وأتى ٌدها، فً الرحى

 النبً فجاء إلٌها؛ فاطمة بمجًء عابشة أخبرته - وسلم علٌه هللا صلى - النبً جاء فلما فؤخبرتها؛

 وسلم علٌه هللا صلى - النبً فقال نقوم؛ فذهبنا مضاجعنا؛ أخذنا وقد إلٌنا - وسلم علٌه هللا صلى -

ًرا أَُعلُِّمُكَما أاَل: قال ثمَّ  َصدري، على قَدِمه َبردَ  َوَجدتُ  حتى بٌننا؛ فقعدَ  مكانكما؛ َعلى: ))- ٌْ ا َخ  ِممَّ

َ  ُتَكبَِّرا أَنْ  َمَضاِجَعُكَما، أََخْذُتَما إَِذا َسؤَْلُتَما؟  َوَتْحَمَداهُ َوَثالثٌَِن، َثالًثا َوُتَسبَِّحاهُ  َوَثالِثٌَن، أَْرَبًعا هللاَّ

ر   َفُهوَ  َوَثالثٌَِن؛ َثالًثا ٌْ  َخاِدم   ِمنْ  لَُكَما َخ

 :الدلٌل توجٌه

حى تعمل - عنها هللا رضً - فاطمة  سنن فً جاء ما لهذا وٌشهد ٌدها، فً أثَّرت حتى بالرَّ

ًَّ  فاطمة شكت" – عنه هللا رضً - علً عن الترمذي ها َمْجلَ  إل ٌْ  إذا َمَجلَْت،: للٌد وٌقال ،"ٌَد

رت، جلدها، ثُخنَ  لبة باألشٌاء العمل من البتر، ٌشبه ما فٌها وظهر وتعجَّ  - ففاطمة الخشنة، الص 

 الجواب وٌكون عنها؛ تحمل خادمة وترٌد بٌتها، فً المبذول الجهد من تشتكً - عنها هللا رضً

 أو. الخادم ٌَقدرُ  مما أكثرَ  الخدمِة، على قوة   األذكار هذه بسبب لها ٌحصل) األذكار من ِوْرد  

 علٌه؛ األمور تسهل أو الخادم، قوة من أعظم قوة ٌُعطى هللا؛ ذكر ٌالزم الذي إن: )أخرى بعبارة

 .الحدٌث من بعضهم استنبطه هكذا ،(لها الخادم تعاطً من أسهل أُموره تعاطٌه ٌكون بحٌث

 :  المستقٌم الصراط على االستقامة -ٕ

 للعبادة محققا المستقٌم، الصراط فً مستقٌما ٌكون أن الفرد فً العقٌدة تتركه أثر وأكبر       

ْعُبُدونِ  إاِلَّ  َواإْلِْنسَ  اْلِجنَّ  َخلَْقتُ  َوَما: ٌقول حٌث أجلها من هللا خلقه التً ٌَ . ٙ٘:  الذارٌات( ]ٙ٘) لِ

 سبٌل هذا: قال ثم خطا، وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول لنا خط: ))قال مسعود بن هللا عبد عن

 شٌطان منها سبٌل كل على متفرقة، سبل هذه: قال ثم شماله، وعن ٌمٌنه عن خطوطاً  خط ثم هللا،

ِبُعوهُ  ُمْسَتقًٌِما ِصَراِطً َهَذا َوأَنَّ : قرأ ثم إلٌه، ٌدعو ِبُعواْ  َوالَ  َفاتَّ ُبلَ  َتتَّ قَ  الس   ] َسِبٌلِهِ  َعن بُِكمْ  َفَتَفرَّ

 : فٌه والكد العلم طلب -ٖ

 كل ٌشمل والعلم مطبق، جهل فً العٌش فردال ٌستطٌع ال كما جهل عن هللا ٌعبد وال       

: الحكٌم القرآن فً أنزلت آٌة أول فً ٌؤمره إذ لربه مطٌع والمإمن ، ودنٌا، دٌنا الحٌاة نواحً

 سّهل علًما فٌه ٌلتمس طرًٌقا سلك من: »الصحٌح الحدٌث فً وجاء. َخلَقَ  الَِّذي َربِّكَ  ِباْسمِ  اْقَرأْ 



 فضل: "أمامة أبً حدٌث فً كما والسالم الصالة وآله علٌه فٌقول. «جنة إلى طرًٌقا به له هللا

 ".أدناكم على كفضلً العابد، على العالم

 : المسلمٌن بٌن األخوة -ٗ

َما: تعالى قال        نَ  َفؤَْصلُِحوا إِْخَوة   اْلُمْإِمُنونَ  إِنَّ ٌْ ُكمْ  َب ٌْ قُوا أََخَو َ  َواتَّ  ،ٓٔ) ُتْرَحُمونَ  لََعلَُّكمْ  هللاَّ

ا: تعالى قال بالتقوى إال بٌنهم تفاضل وال ،[ٔٔ َها ٌَ  ٌ ا النَّاسُ  أَ  َوَجَعْلَناُكمْ  َوأُْنَثى َذَكر   ِمنْ  َخلَْقَناُكمْ  إِنَّ

ِ  ِعْندَ  أَْكَرَمُكمْ  إِنَّ  لَِتَعاَرفُوا َوَقَباِبلَ  ُشُعوًبا َ  إِنَّ  أَْتَقاُكمْ  هللاَّ  [. ٖٔ:  الحجرات( ]ٖٔ) َخِبٌر   َعلٌِم   هللاَّ

 على المسلمِ  حق  : )قال والسالم الصالة علٌه هللا رسول أنّ  عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن -ٔ

، المسلمِ  ؟ ما: قٌل ستٌّ  وإذا فؤَِجْبه، دعاك وإذا علٌه، فسلِّمْ  لقٌَِته إذا: قال هللاِ؟ رسولَ  ٌا هنَّ

ْتهُ  هللاَ  فحِمدَ  عِطس وإذا له، فانصحْ  استنصَحك بِْعهُ  مات وإذا فُعْدهُ، مِرضَ  وإذا فَشمِّ   ٘(.]فاتَّ

َرةَ  أَِبً َعنْ  -ٕ ٌْ ًَ  ُهَر ُ  َرِض ِ  َرُسولُ  َقالَ : َقالَ  َعْنهُ  هللاَّ ُ  َصلَّى هللاَّ هِ  هللاَّ ٌْ  اْلُمْسلِمِ  أَُخو اْلُمْسلِمُ : "َوَسلَّمَ  َعلَ

ْظلُِمهُ  اَل  ْخُذلُهُ  َواَل  ٌَ ْحقُِرهُ َواَل  ٌَ ْقَوى ٌَ ، َثاَلثَ  َصْدِرهِ  إِلَى ِشٌرُ َوٌُ " َهاُهَنا التَّ ات   ِمن اْمِرئ   بَِحْسبِ " َمرَّ

ْحقِرَ  أَنْ  الشَّرِّ   أحمد أخرجه".َوِعْرُضهُ  َوَمالُهُ  َدُمهُ  َحَرام   اْلُمْسلِمِ  َعلَى اْلُمْسلِمِ  ُكل   اْلُمْسلِمَ  أََخاهُ  ٌَ

 ( . ٕٗٙ٘ رقم ، 89ٙٔ/ٗ) ومسلم ،( 22ٖٔ رقم ، 22ٕ/ٕ)

 :والطمؤنٌنة السعادة  -٘

 البال مطمبن العٌن، قرٌر فٌعٌش ، واآلخرة، الدنٌا فً إنسان كل علٌه ٌبحث ما أثمن وهً       

 الذٌن: “للعبد، بظالم ربك وما األوفى الجزاء سٌجزٌه تعالى هللا بؤن متٌقن ألنه القلب، سعٌد

 جنة فً اللذة كإوس من ٌعبون وكؤنهم الدنٌا هذه فً بقلوبهم ٌحٌون أنزل كما اإلسالم ٌعٌشون

نَّهُ  ُمْإِمن   َوُهوَ  أُْنَثى أَوْ  َذَكر   ِمنْ  َصالًِحا َعِملَ  َمنْ : تعالى قال ”النعٌم ٌَ ٌِ اةً  َفلَُنْح ٌَ ٌَِّبةً  َح نَُّهمْ  َط ٌَ  َولََنْجِز

ْعَملُونَ  َكاُنوا َما ِبؤَْحَسنِ  أَْجَرُهمْ  ٌَ. 

 كن هرٌرة أبا ٌا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال هرٌرة أبً عن األسقع بن واثلة عن 

 مإمنا تكن لنفسك تحب ما للناس وأحب الناس أشكر تكن قنعا وكن الناس أعبد تكن ورعا

 . القلب تمٌت الضحك كثرة فإن الضحك وأقل مسلما تكن جاورك من جوار وأحسن

 : اإلخالص -ٙ

 ٌكون أن المسلم على لذلك معروفة، وثمرته واضح القبول وشرط واحد، هللا أن ذلك        

 جوانب، عدة من المسلم بحٌاة اإلخالصَ  ٌتعلَّق. ولنفسه للناس معاملته وفً هلل عمله فً مخلصا

 ذلك وٌكون علٌه، الواجباتِ  أوجبِ  من وهو وتعالى سبحانه هلل العبادة بإخالص ُمطالب   فاإلنسان

 صلى النبً عن ثبت حٌث خالص،باإل إال المسلم عمل ٌُقبل وال وأعماله، العبد أحوال كل فً

 :قال أّنه وسلم علٌه هللا

ٌُبها، دنٌا إلى هجرُته كانت فمن نوى، ما امرئ   لكلِّ  وإنما بالنٌاِت، األعمالُ  إنما)   إلى أو ٌص

 ،(إلٌه هاجر ما إلى فهجرُته ٌنكحها، امرأة  



 المسلم أدى فإن فٌه، هلل إخالصه ومدى العمل، ذلك وراء من لنٌته راجع   العبد أعمال فمدار 

ب بقصد معٌنةً  عبادةً   أداها وإن هلل، العمل أخلص قد كان سواه فٌما التفكٌر دون هللا إلى التَّقر 

 اإلخالص فً راءى قد فٌكون العبادات أهل من أنه إلظهار أو العمل بحسن للخلق الّتزل ؾ بقصد

سل األنبٌاء دعوة علٌه ُبنٌت الذي األساسُ  هو  قال حٌث استثناء، دون إلٌهم ُبعثوا من لجمٌع والر 

ْعُبُدوا إاِلَّ  أُِمُروا َوَما: )تعالى ٌَ َ  لِ ٌنَ  لَهُ  ُمْخلِِصٌنَ  هللاَّ  )،()ُحَنَفاءَ  الدِّ

 :  هللا سبٌل فً  العمل حب -2

 حقه من الٌقٌن وهذا،   حقا سبٌله فً عمل إذا بالجنة سٌجزٌه تعالى هللا بؤن متٌقن فالمسلم       

 اإلنسان ٌعمل أن أٌضا و سبٌله فً والعمل هللا، سبٌل فً اإلقدام حب إلى المسلم بذلك ٌؤخذ أن

 فً الضارب الٌقٌن هذا وعلى القوة هذه على هللا فاهلل ؼٌره، خدمة وكذلك قوته لكسب وٌكد

 ضفافه بٌن ٌحمل عظٌما حضارٌا دٌنا نملك إننا الحقٌقة وفً. القلوب فً والمتجذر األعماق

  والتوازن السعادة إلى بؤفبدتنا وٌقود الحضارة، أسباب

ْؽِرسُ  الَ : ) سلم و علٌه هللا صلى هللا رسول قال -ٔ ْزَرعُ  َوالَ  َؼْرًسا ُمْسلِم   ٌَ ؤُْكلَ  َزْرًعا ٌَ ٌَ  ِمْنهُ  َف

ة   َوالَ  إِْنَسان    مسلم رواه( َصَدَقة   لَهُ  َكاَنتْ  إاِلَّ  شًء َوالَ  َدابَّ

 الٌتٌم وكافل أنا:)وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال:  قال عنه هللا رضى سعد بن سهل عن -ٕ

 البخاري رواه( بٌنهما وفرج والوسطى بالسبابة وأشار هكذا الجنة فً

 األرملة على الساعً: )قال وسلم علٌه هللا صلى النبً عن عنه هللا رضى هرٌرة أبً عن -ٖ

 رواه( ٌفطر ال وكالصابم ٌفتر ال الذي وكالقابم: قال وأحسبه هللا سبٌل فً كالمجاهد والمسكٌن

 . ومسلم البخاري

 األجٌال بناء فً - أًٌضا - وأثرها الرجال، وتخرٌج القادة صٌاؼة فً العقٌدة هذه أثر لنا وٌتبٌن

ٌ ر والمجتمعات،  .بلؽت ما اإلسالم أمة بلؽت لما وإال والحضارات، األمم وتؽ

 بل حٌاته، واستقامت حاله، تؽٌرت ظلها، فً وعاش بها، المسلم تمسك إذا التً العقٌدة، إنها

 .سعًٌدا هنًٌبا مطمبًنا آمًنا ٌعرؾ، الذي ؼٌر آخر، شخًصا وأصبح بدُنه، وقويَ 

 

 

 المحاضرة الثالثة

 - أ – الحدٌث من العقابد استالل اهمٌة فً محاضرة

 ٕٕٓٓ/  ٖ/ ٘ٔ  االحد ٌوم

 سٌدنا المرسلٌن اشرؾ على والسالم والصالة العالمٌن رب هلل الحمد الرحٌم الرحمن هللا بسم 

 وبعد اجمعٌن وصحابته الطاهرٌن الطٌبٌن واله محمد



 من الماضً الدرس فً انتهٌنا فنقول االحد الٌوم لهذا المحاضرة نبتدأ تعالى هللا بركة على    

 النبوي الحدٌث من العقابد استالل اهمٌة موضوع فعندنا الٌوم اما وادلته االلهً العدل موضوع

 لها ورضً نعمته، علٌها وأتمَّ  دٌنها، لها أكمل أنْ  األمة هذه على هللا نَِعمِ  من إنَّ :   الشرٌؾ

 البٌضاء، المحجة على تركها وقد إال -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسولُ  قُِبضَ  وما دًٌنا، اإلسالم

، إال عنها ٌزٌػ ال كنهارها، لٌلها بها خًٌرا ترك وما هالك   إال النار، عن وٌبعدها الجنة إلى ٌقرِّ

ا وال علٌه، ودلَّها رها إال شّرً ٌِّنة، عن هلك َمن لٌهلك منه؛ وحذَّ ًَّ  َمن وٌحٌى ب  .بٌنة عن ح

 خطاهم، وخطا نهجهم، سلك ومن والتابعٌن، والصحابة البٌت ال من الصالح سلفنا فسار    

ٌِّهم نهج على ر المإمنٌن، سبٌل نتَّبع أن - وجل عز - هللا أمَرَنا وقد -وسلم علٌه هللا صلى- نب  وحذَّ

ُبل اتِّباع من ق التً الس   ُمْسَتِقًٌما ِصَراِطً} َهذَ :  فقال المستقٌم؛ الصراط عن بؤصحابها َتفرَّ

بُِعوهُ ِبُعوا َواَل  َفاتَّ ُبلَ  َتتَّ قَ  الس  اُكمْ  َذلُِكمْ  َسِبٌلِهِ  َعنْ  بُِكمْ  َفَتَفرَّ  ،[ٖ٘ٔ: األنعام{]َتتَّقُونَ  لََعلَُّكمْ  ِبهِ  َوصَّ

ُسولَ  ٌَُشاِققِ  َوَمنْ : }- سبحانه - وٌقول ٌَّنَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  الرَّ بِعْ  اْلُهَدى لَهُ  َتَب تَّ ٌَ رَ  َو ٌْ  اْلُمْإِمنٌِنَ  َسِبٌلِ  َؼ

 [.٘ٔٔ: النساء{]َمِصًٌرا َوَساَءتْ  َجَهنَّمَ  َوُنْصلِهِ  َتَولَّى َما ُنَولِّهِ 

بل، أظلمتِ  ولما      والبدع، لألهواء مركًبا األدلة وات خذت الِفَرق، وظهرتِ  الفتن، وكثرتِ  الس 

 وانتحالَ  الؽالٌن، تحرٌؾ عنها ٌنفُون قرن، بعد قرن ٌتناولها خفاقًة، ٌثالحد أهل راٌة كانت

 .الجاهلٌن وتؤوٌلَ  المبطلٌن،

 جاء لمن كالسراج فكانت المحكمة، قواعده له واالستدالل التلقًِّ فً بمنهج ؼٌرهم عن ٌتمٌزون

 ومختصر، ُمطٌل بٌن العلم أهل من كثٌر ذكرها وقد سبٌلهم، وسلك بهدٌهم، واهتدى بعدهم،

ل، ومجِمل  إمالل، وال إخالل ؼٌر من بالمقصود، توفً وجٌزة بعبارة جمعها أردتُ  وقد ومفصِّ

 :وهً التبٌان، أراد لمن قواعد، ثمانً فً

 :وسنة كتاًبا الوحً على التلقًِّ مصدر فً اقتصارهم: األولى القاعدة •

نة فؤهل      ة الصحٌحة، والسنة الكتاب نصوص بجمٌع ٌإمنون الس   -تعالى- هللا كالم فً فالُحجَّ

 وهما -وسلم علٌه هللا صلى- النبً سنة من صح وفٌما نفاه، ما ونفً هللا، أثبته ما إثبات فً

 .الساعة قٌام إلى وجوانبها شإونها جمٌع فً الحٌاة متطلبات لجمٌع ٌكفٌان

 

 :ركابز عدة فً القاعدة هذه تمثلت وقد

ٌنَ  هذا أن -أ : } - وتعالى تبارك - هللا ٌقول البشر؛ مناهج من ؼٌره إلى معه ٌحتاج ال كامل ، الدِّ

ْومَ  ٌَ ُكمْ  َوأَْتَمْمتُ  ِدٌَنُكمْ  لَُكمْ  أَْكَمْلتُ  اْل ٌْ  [. ٖ: المابدة{]ِدًٌنا اإْلِْساَلمَ  لَُكمُ  َوَرِضٌتُ  ِنْعَمِتً َعلَ

 باإلٌمان إال عذابه، من والنجاةُ  بجنته، والفوزُ  هللا، رضا ٌتحقَّق ال أنه الجازم االعتقاد -ب

 المسلم ٌعٌش أن وجوب من هذا على ٌترتَّب وما به، جاءا بما والعمل والسنة، الكتاب بنصوص

ى وال عنهما، ٌزٌػ ال بهما، ومعتصًما مستمسًكا - وسلوًكا وعمالً، اعتقاًدا، - كلها حٌاته  ٌتعدَّ

 الكتاب فنصوصُ  واالختالؾ، التنازع عند اإلٌهم ٌتحاكم أن هذا مستلزمات ومن حدودهما،

-تعالى- قال كما واآلراء؛ األقوال ُتوَزن وبها النزاع، عند والحكم والمٌزان األصل هً والسنة



ا:} َها ٌَ  ٌ َ  أَِطٌُعوا آَمُنوا الَِّذٌنَ  أَ ُسولَ  َوأَِطٌُعوا هللاَّ ء   فًِ َتَناَزْعُتمْ  َفإِنْ  ِمْنُكمْ  اأْلَْمرِ  َوأُولًِ الرَّ ًْ وهُ َش  َفُرد 

ِ  إِلَى ُسولِ  هللاَّ ِ  ُتْإِمُنونَ  ُكْنُتمْ  إِنْ  َوالرَّ ْومِ  ِباهللَّ ٌَ ر   َذلِكَ  اآْلِخرِ  َواْل ٌْ  [.8٘: النساء{]َتؤِْوٌاًل  َوأَْحَسنُ  َخ

م عند العقل على الشرع تقدٌم وجوب -ج  أن ٌمكن ال والواقع الحقٌقة ففً وإال التعارض، توه 

 .الصرٌح العقل مع الصحٌح النقلُ  ٌتعارض

 تستخدم وأالَّ  العقٌدة، بٌان عند ألفاظها ُتراعى بؤن وذلك والسنة الكتاب نصوص مع األدب -د

 .الشرعٌة ؼٌر الموهمة والمصطلحات األلفاظ

 بها أُرٌد وما تفسٌُرها، ُعِرؾ إذا والحدٌث، القرآن فً الموجودة األلفاظ أن ٌُعلَم أن ٌنبؽً ومما"

 وال اللؽة، أهل بؤقوال االستدالل إلى ذلك فً ٌحتجْ  لم -وسلم علٌه هللا صلى- النبً جهة من

 ".ؼٌرهم

 المحاضرة الرابعة 

 ٕٕٓٓ/ ٖ/ ٙٔ االثنٌن  - ب – الحدٌث من العقابد استالل اهمٌة

 ما على العقٌدة وفهم بٌان فً واالقتصار والفلسفة، الكالم علم فً الخوض عدم: الثانٌة القاعدة •

 :والسنة الكتاب فً

 :أمور عدة خالل من منهجم فً هذا تجلَّى وقد

 وٌنفع عمالً، ٌولِّد نافع، علم: علمان فالعلم الصالح؛ العمل مع النافع الِعلم على حرصهم -أ

 .اآلخرة فً وال الدنٌا فً صاحَبه ٌنفع ال نافع، ؼٌر وعلم   واآلخرة، الدنٌا فً صاحَبه

 وإذا الجدل، باب عنه وأؼلق العمل، باب له فتح خًٌرا، بعبد   هللا أراد إذا: "الكرخً معروؾ قال

ا، بعبد هللا أراد  ".الجدل باب له وفتح العمل، باب عنه أؼلق شّرً

 وفهمُ  والسنة، الكتاب نصوص ضبطُ : كلها العلوم هذه من النافع فالعلم: "رجب ابن ٌقول    

 والحدٌث، القرآن معانً فً وتابعٌهم، والتابعٌن الصحابة عن بالمؤثور ذلك فً والتقٌدُ  معانٌها،

 ذلك، وؼٌر والمعارؾ، والرقابق والزهد والحرام، الحالل مسابل فً الكالم من عنهم ورد وفٌما

 وتفهمه معانٌه على الوقوؾ على االجتهاد ثم أوالً، سقٌمه من صحٌحه تمٌٌز على واالجتهاد

ا، ًٌ  [.9"]واشتؽل ُعنً النافع بالعلم لمن وشؽل   عَقل، لمن كفاٌة ذلك وفً ثان

  

وا متمٌز، بمنهج األهواء وأصحاب المنحرفٌن على الرد -ج  باألدلة البدع أصحاب على فرد 

ٌَّة والعقلٌة النقلٌة  ولكن واالستدالل؛ النظر جنس عن ٌنهوا ولم والسنة، الكتاب على المبن

 .والسنة الكتاب ؼٌر على المبنٌة الكالمٌة األسالٌب على تركزت لها معارضتهم

 :اآلحاد خبر ذلك ومن العقٌدة، فً السنة حجٌة: الثالثة القاعدة •

ٌَّزوا منهجهم فً الكبرى القواعد من وهذه  .والبدع األهواء أهل من كثٌر عن بها وتم



ا لها، وتعظٌمهم السنة، على اعتمادهم كان وقد ًٌّ  :منها أمور، على مبن

 فٌما تصدٌقِه وجوبَ : بها إال اإلٌمانُ  ٌتم ال التً هللا، رسول محمًدا أن شهادة مقتضٌات من أن -أ

 من وؼٌرها اآلخرة، أمور من ٌستقبل ما أو ،مخلوقاته أو صفاته، أو هللا، عن كان سواء أخبر،

 .الؽٌبٌات

 من بهم أرحم وهو -وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسولُ  هو لهم ٌصلح بما العباد أعرؾ أن -ب

 .أنفسهم

 الصالة علٌه - وأنه ذلك، من شًٌبا ٌكتم لم ربه، من إلٌه أُنزل ما جمٌعَ  بلَّػ الرسول أن -ج

َنه، بالغ   أتمَّ  ذلك بلَّػ قد - والسالم ٌَ َته ترك حتى وأب  ال كنهارها، لٌلها البٌضاء، المحجة على أمَّ

رها إال شر من وما علٌه، أمَته ودلَّ  إال خٌر من فما هالك، إال عنها ٌزٌػ  .منه وحذَّ

ا بكونها وذلك لها، وتعظٌمهم االحادٌث، من موقفهم فً السابقة األمورُ  هذه تمثَّلت وقد ًٌ  من وح

 : خالل من واضًحا هذا وبدا الهوى، عن ٌنطق ال -وسلم علٌه هللا صلى- وبكونه -لىتعا- هللا

، إذا -وسلم علٌه هللا صلى- الرسول لحدٌث الخضوع -ٔ  علٌه االعتراض وعدم وتعظٌمه، صحَّ

، معارضُته تحل   فال االعتراض، أنواع من نوع بؤي ، أو بذوق   .ونحوه قٌاس، أو رأي، أو وْجد 

 التحقق فؤوجبوا والموضوعة، الضعٌفة األحادٌث ونبذ الصحٌحة، األحادٌث على اعتمادهم -ٕ

 .منه لٌس ما هللا دٌن إلى ٌُنسب ال حتى بها؛ االحتجاج قبل األحادٌث من

 لمنهجهم الربٌسة المعالم من هذا بالقبول األمة وتلقْته صحَّ  إذا العقٌدة، فً اآلحاد خبر حجٌة -ٖ

 العلم ٌفٌد له، وتصدًٌقا به، عمالً  بالقبول، األمة تلقْته إذا الواحد وخبر: "العز أبً ابن ٌقول

 ".نزاع   ذلك فً األمة بٌن ٌكن ولم المتواتر، قسمً أحد وهو األمة، جماهٌر عند الٌقٌنً

 

 

 المحاضرة الخامسة

 (  ٕٕٓٓ/  ٖ/ ٔ االحد)                 الدٌن تعلٌم فً جبرٌل حدٌث شرح

ثنً: "قال عمر بن هللا عبد عن  صلى هللا رسول عند نحن بٌنما: قال الخطاب، بن عمر أبً حدَّ

 علٌه ٌُرى ال الشعر، سواد شدٌد الثٌاب، بٌاض شدٌد رجل   علٌنا َطلَعَ  إذ ٌوم ذات وسلم علٌه هللا

، منَّا ٌعرفه وال السفر أثرُ  ًِّ  إلى جلس حتى أحد  ب  إلى ركبتٌه فؤسَند وسلم، علٌه هللا صلى النَّ

 هللا صلى هللا رسول فقال اإلسالم عن أخبرنً محمد ٌا: وقال فخذٌه، على كفٌَّه ووضع ركبتٌه،

 وتقٌم وسلم، علٌه هللا صلى هللا رسول محمداً  وأنَّ  هللا إال إله ال أن تشهدَ  أن اإلسالمُ : وسلم علٌه

 صدقَت،: قال سبٌالً، إلٌه استطعتَ  إن البٌت وتحج رمضان، وتصوم الزكاة، وتإتً الصالة،

قه، ٌسؤله له فعجبنا: قال  وُكتبه ومالبكته باهلل تإمنَ  أن: قال اإلٌمان عن فؤخبرنً: قال وٌصدِّ

: قال اإلحسان عن فؤخبرنً: قال صدقَت،: قال وشره، خٌره بالقدر وتإمن اآلخر، والٌوم ورسله



 المسبول ما: قال الساعة عن فؤخبرنً: قال ٌراك، فإنَّه تراه تكن لَم فإن تراه، كؤنَّك هللا تعبدَ  أن

 عن فؤخبرنً: قال السابل، من بؤعلمَ  عنها

َتها، األََمةُ  تلدَ  أن: قال أَماراِتها؟  فً ٌتطاولون الشاءِ  ِرعاء العالة الُعراة الُحفاةَ  ترى وأن ربَّ

ًٌّا فلبثت انطلق ثمَّ : قال الُبنٌان،  أعلم، ورسوله هللا: قلت السابل؟ َمن أتدري عمر ٌا: لً قال ثم مل

 ".دٌَنكم ٌعلُِّمكم أتاكم جبرٌل فإنَّه: قال

  ـ الشرح

 بٌاض شدٌد رجل   علٌنا َطلَعَ  إذ ٌوم ذات وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عند نحن بٌنما: "قوله

، منَّا ٌعرفه وال السفر أثرُ  علٌه ٌُرى ال الشعر، سواد شدٌد الثٌاب، ًِّ  إلى جلس حتى أحد  ب  النَّ

 اإلسالم عن سؤله ثم ،"فخذٌه على كفٌَّه ووضع ركبتٌه، إلى ركبتٌه فؤسَند وسلم، علٌه هللا صلى

 " دٌَنكم ٌعلِّمكم أتاكم جبرٌل فإنَّه: "ذلك بعد وقال وأماراتها، والساعة واإلحسان واإلٌمان

 الحدٌث من ٌستفاد ما

 : والمتعلم للعالم فوابد عدة فٌه الحدٌث

ً   كان: "قال هرٌرة أبً عن( 8) ومسلم( ٓ٘) البخاري صحٌح فً جاء: األولى ب  هللا صلى النَّ

 وأبً ذر أبً عن صحٌح بإسناد( 89ٙٗ) داود أبً سنن وفً ،"للناس ٌوماً  بارزاً  وسلم علٌه

 الؽرٌب فٌجًء أصحابه، ظهرانً بٌن ٌجلس وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول كان: "قاال هرٌرة

ٌَّهم ٌدري فال  مجلساً  له نجعلَ  أن وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول إلى فطلبنا ٌسؤل، حتى هو أ

 هذا وفً ،"بجنبتٌه نجلس وكنَّا علٌه، فجلس طٌن، من دكاناً  له فبنٌنا: قال أتاه، إذا الؽرٌب ٌعرفه

 ال جمٌعاً، الحاضرون ولٌراه ٌُعرؾ لكً مرتفع مكان على ٌكون أن للمعلِّم ٌنبؽً أنَّه على دلٌل  

ن كثٌراً، الجمعُ  كان إذا سٌما  .منه االستفادة من الجمٌعُ  فٌتمكَّ

 مجًء من القرآن فً جاء ما ذلك ومثل البشر، شكل على البشر إلى تؤتً المالبكةَ  أنَّ : الثانٌة

 وهم بشر، صورة فً ولوط إبراهٌم إلى المالبكة ومجًء بشر، صورة فً مرٌم إلى جبرٌل

لون  وجلَّ  عزَّ  هللا قال وقد البشر، هٌبة إلى علٌها ُخلقوا التً الهٌبة عن وجلَّ  عزَّ  هللا بقدرة ٌتحوَّ

َماَواتِ  َفاِطرِ  هلِلَِّ  اْلَحْمدُ : }المالبكة خلق فً  َمْثَنى أَْجِنَحة   أُولًِ ُرُسالً  اْلَمالِبَكةِ  َجاِعلِ  َواألَْرِض  السَّ

ِزٌدُ  َوُرَباعَ  َوُثالثَ  َشاءُ  َما اْلَخْلقِ  ِفً ٌَ  أنَّ ( 9ٕٓ) ومسلم ،( 9٘2ٗ) البخاري صحٌح وفً ،{ ٌَ

 ًَّ ب  هٌبة على المجًء فً المالبكة ومثل جناح، ستمابة وله جبرٌل رأى وسلم علٌه هللا صلى النَّ

،: البشر ة فً عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن( ٖٕٔٔ) البخاري صحٌح فً ثبت كما الجن   قصَّ

 هٌبة على تؤتً فإنَّها البشر؛ هٌبة على الجن   تؤتً وكما الطعام، من وٌحثو إلٌه ٌؤتً الذي

ٌَّات،  ( .ٖٕٕٙ) مسلم صحٌح فً كما الح

 عن وجلَّ  عزَّ  هللا قال وقد ٌرونهم، ال حٌث من البشرَ  ٌَرون هٌبتهم على وهم والجن   والمالبكةُ 

َراُكمْ  إِنَّهُ : }الجنِّ  ثُ  ِمنْ  َوَقِبٌلُهُ  ُهوَ  ٌَ ٌْ  {َتَرْوَنُهمْ  ال َح



 الذي التمثٌل من الزمان هذا فً حدث لَِما دلٌل   البشر هٌبة على جبرٌل مجًء فً لٌس: الثالثة

ل جبرٌل ألنَّ  الكذب؛ من نوع هو  وله علٌها ُخلق التً هٌبته عن وجلَّ  عزَّ  وإذنه هللا بقدرة تحوَّ

 .بشر هٌبة إلى جناح ستمابة

 من شًء بٌان ٌدٌه بٌن وجلوسه وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول إلى جبرٌل مجًء فً: الرابعة

 له ٌنبؽً بل حكمها، ٌجهل أمور على سإاله ٌقتصر ال السابلَ  وأنَّ  المعلِّم، عند العلم طلبة آداب

 هللا صلى الرسول إلٌه نسب ولهذا الجواب، الحاضرون لٌسمع بالحكم عالِم وهو ؼٌَره ٌسؤل أن

 حاصل   والتعلٌم ،"مدٌنك ٌعلِّمكم أتاكم جبرٌل فإنَّه: "قال حٌث التعلٌم، الحدٌث آخر فً وسلم علٌه

ًِّ  من ب  فٌه، المتسبِّب لكونه جبرٌل؛ إلى ومضاؾ   له، المباشر هو ألنَّه وسلم؛ علٌه هللا صلى النَّ

 سلونً،: "وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال: قال هرٌرة أبً عن( ٓٔ) مسلم صحٌح وفً

 أن أراد جبرٌل هذا: "وسلم علٌه هللا صلى قال آخره وفً فسؤله، رجل فجاء ،"ٌسؤلوه أن فهابوه

 ".تسؤلوا لَم إذ تعلَّموا

ِرد لم: الخامسة ًِّ  إلى مجٌبه عند جبرٌل سالم الصحٌحٌن فً ٌَ ب  وفً وسلم، علٌه هللا صلى النَّ

 :قرٌباً  إلٌه أشرت الذي داود أبً عند ذر وأبً هرٌرة أبً حدٌث

ماط، طرؾ من سلم حتى ـ هٌبته فذكر ـ رجل فؤقبل"  فردَّ : قال محمد، ٌا علٌك السالم: فقال السِّ

ً   علٌه ب  ".وسلم علٌه هللا صلى النَّ

 لم أنَّه عمر عرؾ كٌؾ: قٌل فإن( : "2ٔٔ ـ ٙٔٔ/ٔ) الفتح فً حجر ابن الحافظ قال: السادسة

 قول صرٌح إلى أو ظنِّه، إلى ذلك فً استند ٌكون أن ٌحتمل بؤنَّه أجٌب منهم؟ أحد   ٌعرفه

 فنظر: فٌها فإنَّ  ؼٌاث، بن عثمان رواٌة فً كذلك جاء فقد أولى، لثانًا وهذا: قلت الحاضرٌن،

 ( .9ٗٔ) أحمد لإلمام المسند فً الرواٌة وهذه ،"هذا نعرؾ ما: فقالوا بعض، إلى بعضهم القوم

 وقال جبرٌل، إلى ٌرجع" فخذٌه" فً الضمٌر أنَّ ( 2٘ٔ/ٔ) مسلم شرح فً النووي ذكر: السابعة

ًِّ  إلى ٌرجع إنَّه: ؼٌُره ب  رواٌة وفً( : "ٙٔٔ/ٔ) الفتح فً الحافظ قال وسلم، علٌه هللا صلى النَّ

ى البلد، من ولٌس السفر، سحناء علٌه لٌس: التٌمً لسلٌمان ًِّ  ٌدي بٌن بَرك حتى فتخطَّ ب  النَّ

ًِّ  ركبتً على ٌده وضع ثم الصالة، فً أحُدنا ٌجلس كما وسلم علٌه هللا صلى ب  علٌه هللا صلى النَّ

ًِّ  ركبتً على ٌده وضع ثم: "األشعري عامر وأبً عباس ابن حدٌث فً وكذا وسلم، ب  صلى النَّ

ًِّ  على ٌعود( فخذٌه على: )قوله فً الضمٌر أنَّ  على الرواٌة هذه فؤفادت" وسلم علٌه هللا ب  النَّ

حه الرواٌة، لهذه التٌمً وإسماعٌل البؽوي جزم وبه وسلم، علٌه هللا صلى  بحثاً؛ الطٌبً ورجَّ

 كهٌبة جلس أنَّه على حمله ألنَّه التوربشتً؛ وافقه و النووي، به جزم لَِما خالفاً  الكالم، نسق ألنَّه

ًِّ  فخذ على ٌدٌه وضعه لكن السٌاق من ظاهراً  كان وإن وهذا منه، ٌتعلَّم من ٌدي بٌن المتعلِّم ب  النَّ

 التواضع من للمسإول ٌنبؽً لَِما إشارة وفٌه إلٌه، لإلصؽاء منبِّه صنٌع وسلم علٌه هللا صلى

فح ا والصَّ  الظن   لٌقوى أمره تعمٌة فً المبالؽة بذلك أراد أنَّه والظاهر السابل، جفاء من ٌبدو عمَّ

ى ولهذا األعراب، ُجفاة من بؤنَّه  تخطَّ

ًِّ  إلى انتهى حتى الناسَ  ب  ٌده وضع أنَّه( 88ٔٗ) النسابً سنن وفً ،"وسلم علٌه هللا صلى النَّ

 .وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ركبتً على

 تعالى هللا شاء ان القادمة المحاضرة فً الشرح ونكمل



 السادسة المحاضرة

 .  ٕ  الدٌن تعلٌم فً جبرٌل حدٌث شرح

 أن اإلسالمُ : وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول فقال اإلسالم عن أخبرنً محمد ٌا: وقال: "قوله ـ ٘

 رمضان، وتصوم الزكاة، وتإتً الصالة، وتقٌم هللا، رسول محمداً  وأنَّ  هللا إال إله ال أن تشهدَ 

قه ٌسؤله له فعجبنا: قال صدقت،: قال سبٌالً، إلٌه استطعتَ  إن البٌت وتحج  :فوابد فٌه ،"وٌصدِّ

ً   أجاب: األولى ب  الظاهرة، باألمور اإلسالم عن سؤله عندما جبرٌل وسلم علٌه هللا صلى النَّ

 إذا التً األلفاظ من واإلٌمان اإلسالم ولفَظا الباطنة، باألمور أجابه اإلٌمان، عن سؤله وعندما

كر فً بٌنها ُجمع ق الذِّ ر هنا، اجتمعا وقد المعنى، فً بٌنها فُرِّ  الظاهرة، باألمور اإلسالم ففُسِّ

ر تعالى، هلل واالنقٌادُ  االستسالم وهو اإلسالم، لمعنى مناسبة وهً  الباطنة، باألمور اإلٌمان وفسِّ

 المعنٌٌن شمل اآلخر عن أحُدهما أُفرد وإذا واإلقرار، التصدٌق وهو لمعناه، المناسبة وهً

ْبَتػِ  َوَمنْ : }وجلَّ  عزَّ  هللا قول مفرداً  اإلسالم مجًء ومن والباطنة، الظاهرة األمور: جمٌعاً  رَ  ٌَ ٌْ  َؼ

 هللا قول مفرداً  اإلٌمان مجًء ومن ،{ اْلَخاِسِرٌنَ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  ِفً َوُهوَ  ِمْنهُ  ٌُْقَبلَ  َفلَنْ  ِدٌناً  األِْسالمِ 

ْكفُرْ  َوَمنْ : }وجلَّ  عزَّ   ذلك ونظٌر ،{ اْلَخاِسِرٌنَ  ِمنَ  اآلِخَرةِ  ِفً َوُهوَ  َعَملُهُ  َحبِطَ  َفَقدْ  ِباألٌَِمانِ  ٌَ

 .ذلك وؼٌر والتقوى والبر والمسكٌن، الفقٌر كلمَتا

ل: الثانٌة ر ًالت األمور أوَّ  هللا رسول محمداً  أنَّ  وشهادة هللا، إالَّ  إله ال أن شهادة اإلسالم بها فُسِّ

ً   لكلِّ  الزمتان وهما متالزمتان، الشهادتان وهاتان وسلم، علٌه هللا صلى ً   إنس  حٌن من وجن

 من كان وسلم علٌه هللا صلى به ٌإمن لم فَمن الساعة، قٌام إلى وسلم علٌه هللا صلى بعثته

 هذه من أحد   بً ٌسمع ال! بٌده محمد نفس والذي: "وسلم علٌه هللا صلى لقوله النار؛ أصحاب

ة " النار أصحاب من كان إالَّ  به أُرسلت بالذي ٌإمن ولم ٌموت ثم نصرانً، وال ٌهودي األمَّ

 ( .ٕٓٗ) مسلم رواه

 نفً: ركنٌن على تشتمل اإلخالص وكلمة هللا، إالَّ  حقٌّ  معبود ال معناها هللا إالَّ  إله ال أن وشهادة

لها ففً آخرها، فً خاص وإثبات أولها، فً عام  وفً هللا، سوى من كلِّ  عن العبادة نفً أوَّ

 أن ٌصلح وال ،"حق" تقدٌره للجنس النافٌة" ال" وخبر له، شرٌك ال وحده هلل العبادة إثبات آخرها

ر ً   وإنَّما وكثٌرة، موجودة   الباطلة اآللهة ألنَّ  ؛"موجود" ٌُقدَّ ة   فإنَّها الحقَّة، األلوهٌة المنف ٌَ  منتف

 .وحده هلل وثابتة هللا، سوى من كلِّ  عن

 فً ٌُطاع وأن الخلق، من محبوب كلِّ  محبَّة فوق ٌُحبَّ  أن هللا، رسول محمداً  أنَّ  شهادة ومعنى

ٌُنتهى به، ٌؤمر ما كلِّ  ق وأن عنه، نهى ما كلِّ  عن و  أو ماضٌةً  كانت سواء كل ها، أخباره ُتصدَّ

 الحقِّ  من به جاء لَِما طبقاً  هللا ٌُعبد وأن معاٌنة، وال مشاهدة ؼٌر وهً موجودًة، أو مستقبلةً 

 .والهدى

 ال أن شهادة مقتضى هما وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول به جاء ما واّتباع هلل العمل وإخالصُ 

ب عمل وكل   هللا، رسول محمداً  وأنَّ  هللا إالَّ  إله  ومطابقاً  هلل خالصاً  ٌكون أن بدَّ  ال هللا إلى به ٌُتقرَّ

: وجلَّ  عزَّ  هللا لقول العمل؛ ٌُقبل لم اإلخالصُ  فُقد فإذا وسلم، علٌه هللا صلى هللا رسول لسنة

 أنا: "القدسً الحدٌث فً تعالى وقوله ،{ َمْنُثوراً  َهَباءً  َفَجَعْلَناهُ  َعَمل   ِمنْ  َعِملُوا َما إِلَى َوَقِدْمَنا}

 " وشركه تركته ؼٌري معً فٌه أشرك عمالً  عمل َمن الشرك، عن الشركاء أؼنى



 المحاضرة السابعة

،  الدٌن تعلٌم فً جبرٌل حدٌث فً الواردة االسالم اركان عن السابقة المحاضرة فً تحدثنا

 ما لشرح تتمة وهً االٌمان اركان وهً الى جبرٌل حدٌث فً اخرى مسالة عن نتحدث والٌوم

 :تعالى هللا بركة على فنقول الماضً الدرس فً جاء

 اآلخر، والٌوم ورسله وُكتبه ومالبكته باهلل تإمنَ  أن: قال اإلٌمان عن فؤخبرنً: قال: "قوله ـ 

 كؤنَّك هللا تعبدَ  أن: قال اإلحسان عن فؤخبرنً: قال صدقَت،: قال وشره، خٌره بالقدر وتإمن

 ".ٌراك فإنَّه تراه تكن لَم فإن تراه،

 :فوابد فٌه

ل الستة، اإلٌمان أركان على مشتمل   الجواب هذا: األولى  وهو باهلل، اإلٌمان األركان هذه وأوَّ

 لَم وَمن والرسل، والكتب المالبكة إلٌه أُضٌؾ ولهذا به، اإلٌمان ٌجب ما بكلِّ  لإلٌمان أساس

ٌَّة ٌإمن ال باهلل ٌإمن ٌَّته بوجوده اإلٌمان ٌشمل باهلل واإلٌمان األركان، ببق ته وربوب ٌَّ  وألوه

ه   به، ٌلٌق كمال بكلِّ  متَّصؾ   وتعالى سبحانه وأنَّه وصفاته، وأسمابه  فٌجب نقص، كلِّ  عن مَنزَّ

ته توحٌده ٌَّ ٌَّته بربوب  .وصفاته وأسمابه وألوه

ٌَّته وتوحٌده زق كالَخلق فٌها، له شرٌك ال أفعاله، فً واحد بؤنَّه اإلقرارُ  بربوب  واإلحٌاء والرَّ

ا ذلك وؼٌر الكون، فً والتصّرؾ األمور وتدبٌر واإلماتة، ته ٌتعلَّق ِممَّ ٌَّ  .بربوب

ٌَّة وتوحٌد جاء والخوؾ كالدعاء العباد، بؤفعال توحٌده األلوه  واالستعاذة واالستعانة والتوك ل والرَّ

بح واالستؽاثة  منها صرؾٌُ  فال بها، إفراده ٌجب التً العبادة أنواع من وؼٌرها والنَّذر، والذَّ

باً  ملَكاً  كان ولو لؽٌره، شًء ًٌّا أو مقرَّ  .سواهما عمَّن فضالً  مرَسالً، نب

ا  علٌه هللا صلى رسوله له وأثبته لنفسه أثبته ما كلِّ  إثبات فهو والصفات، األسماء توحٌد وأمَّ

 تحرٌؾ ودون تمثٌل، أو تكٌٌؾ دون وجالله، بكماله ٌلٌق وجه على والصفات األسماء من وسلم

ٌْسَ : }وجلَّ  عزَّ  هللا قال كما به، ٌلٌق ال ما كلِّ  عن وتنزٌهه تعطٌل، أو تؤوٌل أو ء   َكِمْثلِهِ  لَ ًْ  َش

 َوُهوَ 

ِمٌعُ  ِمٌعُ  َوُهوَ : }قوله فً فاإلثبات والتنزٌه، اإلثبات بٌن اآلٌة هذه فً فجمع ،{ اْلَبِصٌرُ  السَّ  السَّ

ٌْسَ : }قوله فً والتنزٌه ،{ اْلَبِصٌرُ  ء   َكِمْثلِهِ  لَ ًْ  وبصر كاألسماع، ال سمع وتعالى سبحانه فله ،{ َش

 .والصفات األسماء من هلل ثبت ما كلِّ  فً ٌُقال وهكذا كاألبصار، ال

نَّة، الكتاب نصوص من باالستقراء ُعرؾ التوحٌد ألنواع التقسٌم وهذا ل ذلك وٌتَّضح والس   بؤوَّ

 .الثالثة التوحٌد أنواع على مشتملة   منهما كالًّ  فإنَّ  سورة؛ وآخر القرآن، فً سورة

ا  هذه على مشتملة  { اْلَعالَِمٌنَ  َربِّ  هلِلَِّ  اْلَحْمدُ : }وهً فٌها، األولى اآلٌةَ  فإنَّ  الفاتحة، سورة فؤمَّ

: قوله وفً عبادة ، العباد من إلٌه الحمد إضافةَ  ألنَّ  األلوهٌة؛ توحٌد فٌها{ هلِلَِّ  اْلَحْمدُ } فإنَّ  األنواع؛

ٌَّة، توحٌد إثبات{ اْلَعالَِمٌنَ  َربِّ }  كل   هم والعالَمون العالمٌن، ربَّ  وجلَّ  عزَّ  هللا كون وهو الربوب

 مخلوق، سواه َمن وكل   الخالُق، وهللا ومخلوق، خالق   إالَّ  الوجود فً لٌس فإنَّه هللا؛ سوى َمن

 .اآلٌة هذه فً الجاللة لفظ وقبله الرب، هللا أسماء ومن



ْحَمنِ : }وقوله ِحٌمِ  الرَّ  من اسمان والرحٌم والرحمن والصفات، األسماء توحٌد على مشتمل  { الرَّ

حمة، وهً هللا، صفات من صفة على ٌُدالَّن هللا أسماء ، كل ها هللا وأسماءُ  الرَّ  فٌها ولٌس مشتقَّة 

 .صفاته من صفة على ٌدل   األسماء من اسم وكل   جامد، اسم

ْومِ  َمالِكِ } و ٌنِ  ٌَ ٌَّة، توحٌد إثبات فٌه{ الدِّ  ٌوم خصَّ  وإنَّما واآلخرة، الدنٌا مالك سبحانه وهو الربوب

ٌن  ُوجد فإنَّه الدنٌا، بخالؾ العالَمٌن، لربِّ  الجمٌعُ  فٌه ٌخضعُ  الٌوم ذلك ألنَّ  مالُكه؛ هللاَ  بؤنَّ  الدِّ

ُكمُ  أََنا: }وقال وَتجبَّر، عتا من فٌها  {األَْعلَى َرب 

 صحٌح فً كما نور، من ُخلقوا هللا، خلق من َخلق   بؤنَّهم اإلٌمانُ  هو بالمالبكة اإلٌمان :الثانٌة

 الجان   وُخلق نور، من المالبكةُ  ُخلقت: "قال وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أنَّ ( 88ٕٙ) مسلم

ا آدم وُخلق نار، من مارج من  سورة من األولى اآلٌة فً كما أجنحة ذوو وهم ،"لكم ُوصؾ ِممَّ

م وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول عن ذلك ثبت كما جناح، ستمابة له وجبرٌل فاطر،  قرٌباً، وتقدَّ

 السماء فً وهو ـ المعمور البٌتَ  أنَّ  لذلك وٌدل   وجلَّ، عزَّ  هللا إالَّ  عدَدهم ٌعلم ال كثٌر   خلق   وهم

 ومسلم ،( 2ٕٖٓ) البخاري رواه إلٌه، ٌعودون ال ملَك ألؾ سبعون ٌوم كلَّ  ٌدخله ـ السابعة

 قال: قال عنه هللا رضً مسعود بن هللا عبد عن( 9ٕٕٗ) صحٌحه فً مسلم وروى ،( 8ٕ٘)

 سبعون زمام كلِّ  مع زمام، ألؾ سبعون لها ٌومبذ بجهنَّم ٌُإَتى: "وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول

ونها ملَك ألؾ  ".ٌجر 

لون منهم والمالبكةُ  لون بالوحً، المَوكَّ لون بالقطر، والموكَّ لون بالموت، والموكَّ  باألرحام، والموكَّ

لون لون بالجنَّة، والموكَّ لون بالنار، والموكَّ  ألمر منقادون مستسلمون وكل هم ذلك، بؽٌر والموكَّ

ْعُصونَ  الَ } هللا، ٌَ  َ ْفَعلُونَ  أََمَرُهمْ  َما هللاَّ ٌَ  جبرٌل والسنة الكتاب فً منهم ُسمًِّ وقد ،{ ٌُْإَمُرونَ  َما َو

 ٌسمَّ، لَم وَمن منهم ُسمًِّ بَمن اإلٌمان والواجب ونكٌر، ومنكر ومالك وإسرافٌل ومٌكابٌل

ت العزٌز الكتاب فً جاء ما بكلِّ  والتصدٌق اإلٌمان أٌضاً  والواجب  أخبار من السنَّة به وصحَّ

 .المالبكة عن

 الثامنة المحاضرة

 تعالى هللا معرفة فً الواردة االحادٌث

 بالدلٌل ثابتة جازمة ٌقٌنٌة معرفة تعالى هللا معرفة المكلفٌن على الشرٌؾ الشرع أوجب    

ُ  إاِل إِلَهَ  ال أَنَّهُ  َفاْعلَمْ : }وجل عز لقوله الصحٌح، العقلً  الواجبة تعالى هللا ومعرفة ،8ٔ/محمد{ هللاَّ

 ،(هللا رسول محمداً  أن وأشهد هللا إال إله ال أن أشهد) الشهادتٌن بمقتضى اإلٌمان هً اإلسالم فً

 صفات من علٌه ٌستحٌل وما الكمال، صفات من له ٌجب ما بمعرفة تعالى باهلل التصدٌق: أيْ 

ًّ  عن جاء بما والتصدٌق النقص،  .واإلذعان التسلٌم وجه على وسلم وآله علٌه هللا صلى النب

". به التصدٌق معرفته وكمال معرفته الدٌن أول: "السالم علٌه المإمنٌن أمٌر قال كما و     

 الكرٌم القرآن إلٌها دعا التً والبرهنة، والتفكر النظر طرٌق عن ، تكون المعرفة هذه أن واعلم

 كٌؾ االبل إلى ٌنظرون أفال{ }واألرض السماوات ملكوت فً ٌنظروا لم أو: }تعالى قال كما.

*  طعامه إلى االنسان فلٌنظر..{ } نصبت كٌؾ الجبال والى*  رفعت كٌؾ السماء والى*  خلقت

 { . شقا االرض شققنا ثم*  صبا الماء صببنا أنا



 بل ممتنعاً، لٌس تعالى هللا وجود إثبات أن المسلمٌن فرق من كثٌر علٌه أجمع الذي والحقّ     

 الفالسفة لبعض خالفاً  العقلٌة، باألدلة بالفعل حاصل بل الحصول، ممكن اعتقادي أمر هو

" مطلقاً  العلمَ  فً النظرِ  إفادة فرعُ  تعالى هللا معرفة إمكان: "الجرجانً السٌد قال ن،والحداثٌٌ

  ،[8ٕ٘/ ٔللجرجانً المواقؾ شرح]

  وتعالى تبارك هللا معرفة إلى الموصلة الطرق    

 الكون هذا فً النظر أمعنا فإذا ، ومتعددة كثٌرة تعالى هللا معرفة إلى الموصلة الطرق إن      

 معرفته إلى وطرٌق هللا وجود على واضح دلٌل   لهو فٌه شًء كل أن لوجدنا الفسٌح، الواسع

 وفاحصة ثاقبة نظرة وتلٌها لألشٌاء، الظاهرٌة المادٌة النظرة نظرتنا تتجاوز أن بشرط سبحانه،

 الطبٌعة إلى تنظر التً السطحٌة المادٌة النظرة بٌن فرقاً  هناك أن إذ األشٌاء، بواطن إلى تصل

 المعرفة تتجاوز التً الثاقبة اإللهٌة النظرة وبٌن تعالى، هللا معرفة إلى وسٌلة تتخذها وال

 - الباطنٌة المعرفة إلى وتصل للطبٌعة الظاهرٌة

 لذا بالمجرة، وانتهاءً  الذرة من ابتداءً  الطبٌعٌة، الظواهر بعدد تكون هللا معرفة ُطرق وإن    

 على وجل عز هللا معرفة الى الناس إرشاد فً ٌركزون التوحٌد ودعاة الوحً رجال نجد فإننا

 .فٌه الموجودة والسنن الُنُظم فً واإلمعان الكون فً النظر إلى الناس دعوة

 :هللا معرفة على الدالة البراهٌن أهم

 األدلة من ونختار وتعالى سبحانه هللا معرفة إلى الموصلة الطرق أهم إلى ُنشٌر وهنا    

 فً التدقٌق وهو ، النظم برهان: وهً والتجربة، الحس إلى وأقربها أوضحها الكثٌرة، والبراهٌن

 دون من المجرة وحتى الذرة من الفسٌح الكون هذا أجزاء على السابد والتناسق الَنظم حقٌقة

 هذا بؤن ٌثبت كما الكون، لهذا خالق وجود بإثبات كفٌل والتؤمل التدقٌق وهذا علته، وتتبع استثناء

 :وهً أمور فً تكمن النظم حقٌقة أن إذ وهادفا، قادرا عالما عاقال ٌكون أن إال ٌمكن ال الخالق

 .والكٌفٌة الكمٌة حٌث من ومختلفة متنوعة أجزاء بٌن تام ترابط وجود: األول

 .ممكنا بٌنها فٌما والتفاعل التعاون ٌجعل بٌنها، دقٌق وتناسق ترتٌب وجود: الثانً

 .المنظم العالَم هذا إٌجاد من والؽاٌة الهدؾ وجود: الثالث

 خالق هو ذلك مصدر بؤن فورا سٌحكم لعلته، والمتتبع النظم حقٌقة فً المُدّقق العقل إن ثم    

 أن ٌمكن بحٌث ونسقها ورتبها وكٌفا، كّما المختلفة األجزاء أوجد قد وهادؾ، عالم حكٌم عاقل

 الذي الحكم وهذا، إٌجادها من المقصودة والؽاٌة المطلوب الهدؾ لتحقٌق بٌنها ما فً تتفاعل

 فاعل بال للتحقق الرافضة وطبٌعته النظام ماهٌة إلى سوى شًء إلى ٌستند ال العقل عن ٌصُدر

 .  ذلك تخٌل كما التجربة إلى وال التشابه، إلى ٌستند وال ومدبر، عاقل

 من ما: ((قال وسلم علٌه هللا صلى النبً عن عنه هللا رضً جبل بن معاذ عن الصحٌحٌن فً   

 ))النار على هللا حرمه إال قلبه من صدقا ورسوله عبده محمدا وأن هللا إال إله ال أن ٌشهد أحد



 أنا تعالى هللا قال: " وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول قال قال عنه هللا رضً هرٌرة أبً عن    

 .مسلم رواه" وشركه تركته ؼٌري معً فٌه أشرك عمالً  عمل من الشرك، عن الشركاء أؼنى

 ٌنتطحان شاتٌن  وسلم علٌه هللا صلى  هللا رسول رأى قال  عنه هللا رضً ذر أبً وعن     

 أحمد رواه" بٌنهما وسٌحكم ٌدري هللا لكن: قال ال،: قلت ذر؟ أبا ٌا ٌنتطحان فٌم أتدري: "فقال

 الؽٌب مفاتٌح: "قال  وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أن  عنهما هللا رضً  عمر ابن وعن     

 ٌعلم وال هللا، إال األرحام تؽٌض ما ٌعلم وال هللا، إال ؼد فً ما ٌعلم ال. هللا إال ٌعلمها ال خمس

 الساعة تقوم متى ٌعلم وال هللا، إال تموت أرض بؤي نفس تدري وال هللا، إال أحد المطر ٌؤتً متى

 .ومسلم البخاري رواه" وتعالى تبارك هللا إال

 لسانه أدلع قد بببر ٌطٌؾ حار ٌوم فً كلباً  رأت بؽٌاً  امرأة إن" مرفوعاً   هرٌرة أبً وعن     

 هً ال حبستها هرة فً امرأة النار دخلت" وقال" به لها فؽفر فسقته موقها له فنزعت العطش من

 أحد ٌٌؤس وال أحد ٌتكل لبال الزهري قال" األرض خشاش من تؤكل أرسلتها هً وال أطعمتها

 أخرجاه

 

 ةتاسعالمحاضرة ال

 تعالى هللا توحٌد فً الواردة االحادٌث

 ال أن شهادة هو: وسلم واله علٌه هللا صلى محمد هللا رسول كالم فً التوحٌد كلمة مدلول كان

 -: ٌلً ما ذلك على الدال كالمه فمن. له شرٌك ال وحده هللا إال إله

 جبل بن معاذ حدٌث -ٔ

َثِنً وسلم واله علٌه هللا صلى هللا رسول قول التوحٌد كتاب فً البخاري روى         هللاَِّ  َعْبدُ  وَحدَّ

َثَنا األَْسَوِد، أَِبً ْبنُ  َثَنا الَعالَِء، ْبنُ  الَفْضلُ  َحدَّ َة، ْبنُ  إِْسَماِعٌلُ  َحدَّ ٌَّ ٌَى َعنْ  أَُم ْح دِ  ْبنِ  ٌَ  َعْبدِ  ْبنِ  ُمَحمَّ

، ْبنِ  هللاَِّ   ً ِف ٌْ ، أََبا َسِمعَ  أَنَّهُ  َص ، اْبنِ  َمْولَى َمْعَبد  قُولُ  َعبَّاس  قُولُ  َعبَّاس   اْبنَ  َسِمْعتُ : ٌَ ا: ٌَ  َبَعثَ  لَمَّ

  ً ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ َمنِ  أَْهلِ  َنْحوِ  إِلَى َجَبل   ْبنَ  ُمَعاذَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ٌَ  أَْهلِ  ِمنْ  َقْوم   َعلَى َتْقَدمُ  إِنَّكَ : »لَهُ  َقالَ  ال

ُكنْ  الِكَتاِب، ٌَ لَ  َفْل ُدوا أَنْ  إِلَى َتْدُعوُهمْ  َما أَوَّ َ  ٌَُوحِّ َ  أَنَّ  َفؤَْخبِْرُهمْ  َذلَِك، َعَرفُوا َفإَِذا َتَعالَى، هللاَّ  َقدْ  هللاَّ

ِهمْ  َفَرضَ  ٌْ ْوِمِهمْ  ِفً َصلََوات   َخْمسَ  َعلَ لَتِِهْم، ٌَ ٌْ َ  أَنَّ  َفؤَْخِبْرُهمْ  َصلَّْوا، َفإَِذا َولَ ِهمْ  اْفَتَرضَ  هللاَّ ٌْ  َزَكاةً  َعلَ

ٌِِّهمْ  ِمنْ  ُتْإَخذُ  أَْمَوالِِهْم، ِفً وا َفإَِذا َفِقٌِرِهْم، َعلَى َفُتَرد   َؼِن  أَْمَوالِ  َكَراِبمَ  َوَتَوقَّ  ِمْنُهْم، َفُخذْ  ِبَذلِكَ  أََقر 

 ) ( .«النَّاسِ 

َثَنا: " قوله رواٌة وفً     َبةَ  أَبًِ ْبنُ  َبْكرِ  أَُبو َحدَّ ٌْ ب   َوأَُبو َش ٌْ  َعنْ  َجِمًٌعا إِْبَراِهٌمَ  ْبنُ  َوإِْسَحقُ  ُكَر

َثَنا َبْكر   أَُبو َقالَ  َوِكٌع   ٌَّاءَ  َعنْ  َوِكٌع   َحدَّ َثنًِ َقالَ  إِْسَحقَ  ْبنِ  َزَكِر ٌَى َحدَّ ْح ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ٌَ ً   ْبنِ  هللاَّ ِف ٌْ  َعنْ  َص

َما َبْكر   أَُبو َقالَ  َجَبل   ْبنِ  ُمَعاذِ  َعنْ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنْ  َمْعَبد   أَِبً  ُمَعاًذا أَنَّ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنْ  َوِكٌع   َقالَ  ُربَّ

ُ  َصلَّى هللاَِّ  َرُسولُ  َبَعَثِنً َقالَ  هِ  هللاَّ ٌْ  َشَهاَدةِ  إِلَى َفاْدُعُهمْ  اْلِكَتابِ  أَْهلِ  ِمنْ  َقْوًما َتؤِْتً إِنَّكَ  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ

ُ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنْ  ِ  َرُسولُ  َوأَنًِّ هللاَّ َ  أَنَّ  َفؤَْعلِْمُهمْ  لَِذلِكَ  أََطاُعوا ُهمْ  َفإِنْ  هللاَّ ِهمْ  اْفَتَرضَ  هللاَّ ٌْ  َخْمسَ  َعلَ

ْوم   ُكلِّ  ِفً َصلََوات   لَة   ٌَ ٌْ َ  أَنَّ  َفؤَْعلِْمُهمْ  لَِذلِكَ  أََطاُعوا ُهمْ  َفإِنْ  َولَ ِهمْ  اْفَتَرضَ  هللاَّ ٌْ  ِمنْ  ُتْإَخذُ  َصَدَقةً  َعلَ



ابِِهمْ  ٌَ ٌَّاكَ  لَِذلِكَ  أََطاُعوا ُهمْ  َفإِنْ  فَُقَرابِِهمْ  ِفً َفُتَرد   أَْؼنِ  َفإِنَّهُ  اْلَمْظلُومِ  َدْعَوةَ  َواتَّقِ  أَْمَوالِِهمْ  َوَكَراِبمَ  َفإِ

سَ  ٌْ َنَها لَ ٌْ نَ  َب ٌْ  ") ( ِحَجاب   هللاَِّ  َوَب

َثَنا: " أخرى رواٌة وفً      ٌَّةُ  َحدَّ ، ْبنُ  أَُم َثَنا ِبْسَطام  ِزٌدُ  َحدَّ ، ْبنُ  ٌَ ع  ٌْ َثَنا ُزَر  الَقاِسِم، ْبنُ  َرْوحُ  َحدَّ

َة، ْبنِ  إِْسَماِعٌلَ  َعنْ  ٌَّ ٌَى َعنْ  أَُم ْح ِ  َعْبدِ  ْبنِ  ٌَ ، ْبنِ  هللاَّ  ً ِف ٌْ ، أَبًِ َعنْ  َص ًَ  َعبَّاس   اْبنِ  َعنِ  َمْعَبد   َرِض

 ُ ِ  َرُسولَ  أَنَّ : َعْنُهَما هللاَّ هِ  هللاُ  َصلَّى هللاَّ ٌْ ا َوَسلَّمَ  َعلَ ًَ  ُمَعاًذا َبَعثَ  لَمَّ ُ  َرِض َمِن، َعلَى َعْنهُ  هللاَّ ٌَ : َقالَ  ال

، أَْهلِ  َقْوم   َعلَى َتْقَدمُ  إِنَّكَ » ُكنْ  ِكَتاب  ٌَ لَ  َفْل هِ  َتْدُعوُهمْ  َما أَوَّ ٌْ ِ، ِعَباَدةُ  إِلَ َ، َعَرفُوا َفإَِذا هللاَّ  َفؤَْخبِْرُهمْ  هللاَّ

َ  أَنَّ  ِهمْ  َفَرضَ  َقدْ  هللاَّ ٌْ ْوِمِهمْ  ِفً َصلََوات   َخْمسَ  َعلَ لَتِِهْم، ٌَ ٌْ َ  أَنَّ  َفؤَْخبِْرُهمْ  َفَعلُوا، َفإَِذا َولَ  َفَرضَ  هللاَّ

ِهمْ  ٌْ  أَْمَوالِ  َكَرابِمَ  َوَتَوقَّ  ِمْنُهمْ  َفُخذْ  ِبَها، أََطاُعوا َفإَِذا فَُقَرابِِهْم، َعلَى َوُتَرد   أَْمَوالِِهمْ  ِمنْ  َزَكاةً  َعلَ

 ) (  «النَّاسِ 

 هللا إال هإل ال قال من حدٌث -ٕ

 إال إله ال قال من: "قال أنه وسلم واله علٌه هللا صلى محمد هللا رسول عن البخاري روى     

 " ) (.  هللا على وحسابه ودمه ماله حرم هللا دون من ٌعبد بما وكفر هللا

َثَنا: " رواٌة وفً      ً   َمالِك   أَُبو َحدَّ َثِنً َقالَ  اأْلَْشَجِع ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َقالَ  أَِبً َحدَّ ُ  َصلَّى هللاَّ  هللاَّ

هِ  ٌْ قُولُ  َوَسلَّمَ  َعلَ دَ  َمنْ  ٌَ َ  َوحَّ مَ  ُدوِنهِ  ِمنْ  ٌُْعَبدُ  ِبَما َوَكَفرَ  هللاَّ ُ  َحرَّ ِ  َعلَى َوِحَساُبهُ  َوَدَمهُ  َمالَهُ  هللاَّ  َعزَّ  هللاَّ

 ) ( 2ٕٓٙٙ(  حم)  َوَجلَّ 

 خمس على اإلسالم بنً حدٌث -ٖ

َثَنا صحٌحه فً مسلم روى      دُ  َحدَّ ِ  َعْبدِ  ْبنُ  ُمَحمَّ ر   ْبنِ  هللاَّ ٌْ ً   ُنَم َثَنا اْلَهْمَداِن ْعنًِ َخالِد   أَُبو َحدَّ ٌَ 

َمانَ  ٌْ ٌَّانَ  ْبنَ  ُسلَ ًِّ  َمالِك   أَِبً َعنْ  اأْلَْحَمرَ  َح َدةَ  ْبنِ  َسْعدِ  َعنْ  اأْلَْشَجِع ٌْ ًِّ  َعنْ  ُعَمرَ  اْبنِ  َعنْ  ُعَب ِب  النَّ

ُ  َصلَّى هِ  هللاَّ ٌْ ًَ  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ دَ  أَنْ  َعلَى َخْمَسة   َعلَى اإْلِْساَلمُ  ُبِن ُ  ٌَُوحَّ اَلةِ  َوإَِقامِ  هللاَّ َكاةِ  َوإٌَِتاءِ  الصَّ  الزَّ

امِ  ٌَ امُ  اْلَحج   َرُجل   َفَقالَ  َواْلَحجِّ  َرَمَضانَ  َوِص ٌَ امُ  اَل  َقالَ  َرَمَضانَ  َوِص ٌَ  َكَذاهَ  َواْلَحج   َرَمَضانَ  ِص

ِ  َرُسولِ  ِمنْ  َسِمْعُتهُ  ُ  َصلَّى هللاَّ هِ  هللاَّ ٌْ  ) (. َوَسلَّمَ  َعلَ

َثَنا: أخرى رواٌة فً وجاء      ، ُعْثَمانَ  ْبنُ  َسْهلُ  وَحدَّ َثَنا اْلَعْسَكِري  ٌَى َحدَّ ْح اَء، ْبنُ  ٌَ ٌَّ َثَنا َزَكِر  َحدَّ

، ْبنُ  َسْعدُ  َثنًِ: َقالَ  َطاِرق  َدةَ  ْبنُ  َسْعدُ  َحدَّ ٌْ ، ُعَب  ً لَِم ًِّ  َعنِ  ُعَمَر، اْبنِ  َعنِ  الس  ِب هِ  هللاُ  َصلَّى النَّ ٌْ  َعلَ

ًَ : »َقالَ  َوَسلََّم، ، َعلَى اإْلِْساَلمُ  ُبنِ ٌُْكَفرَ  هللاُ، ٌُْعَبدَ  أَنْ  َعلَى َخْمس  اَلِة، َوإَِقامِ  ُدوَنُه، ِبَما َو  َوإٌَِتاءِ  الصَّ

َكاِة، ِت، َوَحجِّ  الزَّ ٌْ َثَنا: رواٌة وفً ،) ( «َرَمَضانَ  ْومِ َوصَ  اْلَب دُ  َحدَّ ٌْ ، ْبنُ  هللاِ  ُعَب َثَنا ُمَعاذ   أَِبً، َحدَّ

َثَنا دِ  اْبنُ  َوُهوَ  َعاِصم   َحدَّ دِ  ْبنِ  ُمَحمَّ ٌْ  َرُسولُ  َقالَ : هللاِ  َعْبدُ  َقالَ : َقالَ  أَبٌِِه، َعنْ  ُعَمَر، ْبنِ  هللاِ  َعْبدِ  ْبنِ  َز

هِ  هللاُ  َصلَّى هللاِ  ٌْ ًَ : »َوَسلَّمَ  َعلَ ، َعلَى اإْلِْساَلمُ  ُبِن ًدا َوأَنَّ  هللاُ، إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنْ  َشَهاَدةِ  َخْمس   َعْبُدهُ  ُمَحمَّ

اَلِة، َوإَِقامِ  َوَرُسولُُه، َكاِة، َوإٌَِتاءِ  الصَّ ِت، َوَحجِّ  الزَّ ٌْ  ) (  «َرَمَضانَ  َوَصْومِ  اْلَب

 

 عاشرةالمحاضرة ال

 الثبوتٌة او الواجبة هللا صفات



 شكّ  ال سبحانه هللا إلى نسبتها فثبوت وتعالى سبحانه هلل والنسبة الثبوت واجبة الصفات وهً  

 : أقسام أربعة إلى تقسم فٌه،وهً

ٌَّة الصفات -ٔ  .سبحانه هلل الذاتً الوجود على وتدلّ : النفس

 من أصول خمسة ولها الصفات، من باهلل ٌلٌق ال ما سلب على وتدلّ : السلبٌة الصفات -ٕ

 علٌه، الالحق العدم بسلب والبقاء، الوجود، على السابق العدم بسلب القدم،:هً الصفات،

 بقٌامه المطلق، والؽنى أفعالهم، أفعاله ومخالفة المخلوقات، ذات ذاته بمخالفة الحوادث، ومخالفة

ٌَّة، خلقه، من لؽٌره احتٌاجه وعدم بنفسه،  أو ذاته، فً له علٌه، الالحق العدم بسلب والوحدان

 .أفعاله أو صفاته،

 الحٌاة،: سبع صفات وهً للموصوؾ، الحكم توجب التً الصفات وهً: المعانً صفات  -ٖ

ٌّة الصفات -ٗ. والبصر والسمع، والكالم، والقدرة، واإلرادة، والعلم،  صفات من وتشتق: المعنو

 .سبحانه هللا بذات قٌامها على لتدل المعانً،

 نسبتها تستحٌل التً الصفات بها ٌقصد والمستحٌلة تعالى هللا الى نسبتها ٌستحٌل صفات وهناك

 تكون الؽالب وفً صحٌح، نقل أو سلٌم عقل ٌوافقه ال فذلك بها، هللا اتِّصاؾ الستحالة هلل،

 صفة الوجود،: ذلك أمثلة منو الواجبة، للصفات مقابلة سبحانه، هللا حق فً المستحٌلة الصفات

 البقاء،. الحدوث وٌقابلها القدم،. سبحانه هللا حق فً مستحٌلة صفة وهً العدم، وٌقابلها واجبة،

 ٌقابلها المطلق، الؽنى. للحوادث والموافقة المماثلة ٌقابلها للحوادث، المخالفة. الفناء وٌقابلها

. الصمم ٌقابلها السمع. العجز ٌقابلها القدرة،. الجهل ٌقابلها العلم،. الموت ٌقابلها الحٌاة،. االفتقار

 ٌقابلها أّنه نجد سبحانه هللا حق فً الواجبة الصفات من العدٌد مع وهكذا. البكم ٌقابلها الكالم،

 لكل الشرٌؾ النبوي الحدٌث من االدلة تفاصٌل ٌلً ما وفً. سبحانه هلل النسبة مستحٌلة صفات

 :صفة

 الحٌاة صفة -ٔ

 أسلمت، لك اللهم: ٌقول كان ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول أن -عنهما تعالى هللا رضً- عباس ابن حدٌث

 أن أنت إال إله ال بعزتك أعوذ اللهم خاصمت، وبك أنبت، وإلٌك توكلت، وعلٌك آمنت، وبك

 .ٌموتون واإلنس والجن تموت، ال الذي الحً أنت تضلنً،

 :العلم صفة

 المنكدر بن محمد عن الموال أبً بن الرحمن عبد حدثنا مصعب أبو هللا عبد بن مطرؾ حدثنا

 كلها األمور فً االستخارة ٌعلمنا وسلم علٌه هللا صلى النبً كان قال عنه هللا رضً جابر عن

 وأستقدرك بعلمك أستخٌرك إنً اللهم ٌقول ثم ركعتٌن فلٌركع باألمر هم إذا القرآن من كالسورة

 اللهم الؽٌوب عالم وأنت أعلم وال وتعلم أقدر وال تقدر فإنك العظٌم فضلك من وأسؤلك بقدرتك

 أمري عاجل فً قال أو أمري وعاقبة ومعاشً دٌنً فً لً خٌر األمر هذا أن تعلم كنت إن

 فً قال أو أمري وعاقبة ومعاشً دٌنً فً لً شر األمر هذا أن تعلم كنت وإن لً فاقدره وآجله

 به رضنً ثم كان حٌث الخٌر لً واقدر عنه واصرفنً عنً فاصرفه وآجله أمري عاجل

 .حاجته وٌسمً



 والمشٌبة االرادة صفة

 صلى النبً عن مالك بن أنس عن بكر أبً بن هللا عبٌد عن حماد حدثنا قال مسدد حدثنا ٕٖٔ

 رب ٌا علقة رب ٌا نطفة رب ٌا ٌقول ملكا بالرحم وكل وجل عز هللا إن: ))  قال وسلم علٌه هللا

 فً فٌكتب واألجل الرزق فما سعٌد أم شقً أنثى أم أذكر قال خلقه ٌقضً أن أراد فإذا مضؽة

 (( أمه بطن

  القدرة صفة

َثَنا ، ْبنُ  ِهَشامُ  َحدَّ ار  َثَنا َعمَّ ، ْبنُ  َصَدَقةُ  َحدَّ َثَنا َخالِد  دِ  ْبنَ  ُبْسرَ  َسِمْعتُ  َقالَ  َجاِبر   اْبنُ  َحدَّ ٌْ ِ  ُعَب  َقالَ  هللاَّ

ًَّ  إِْدِرٌسَ  أََبا َسِمْعتُ  قُوُل، اْلَخْوالنِ َثنًِ ٌَ اسُ  َحدَّ ً   َسْمَعانَ  ْبنُ  النَّوَّ ِ  َرُسولَ  َسِمْعتُ  َقالَ  اْلِكالِب  هللاَّ

قُولُ  وسلم علٌه هللا صلى نَ  إاِلَّ  َقْلب   ِمنْ  َما: »ٌَ ٌْ نِ  َب ٌْ ْحَمنِ  أََصاِبعِ  ِمنْ  أُْصُبَع  ٌُِقٌَمهُ  أَنْ  َشاءَ  إِنْ  الرَّ

 واالرادة القدرة وعال جل هللا صفات من صفتٌن بهما المراد.«أََزاَؼهُ  ٌُِزٌَؽهُ  أَنْ  َشاءَ  َوإِنْ  أََقاَمهُ 

 ربّ  اللهم: قال فراشه إلى أوى إذا كان ملسو هيلع هللا ىلص النبً أن:  هرٌرة أبً عن" مسلم صحٌح" وفً

 والنوى، الحب فالق شًء، كل وربّ  ربنا العظٌم، العرش وربّ  األرض، وربّ  السموات،

 األول أنت بناصٌته، آخذ   أنت شر   ذي كل شرِّ  من بك أعوذ والفرقان، واإلنجٌل التوراة ومنزل

 الباطن وأنت شًء، فوقك فلٌس الظاهر وأنت شًء، بعدك فلٌس اآلخر وأنت شًء، قبلك فلٌس

نَ  عنَّا اقِض  شًء، دونك فلٌس ٌْ  .الفقر من وأؼننا الدَّ

 هللا رسول إلى شكى أنه عنه هللا رضً العاص أبً بن عثمان عن صحٌحه فً مسلم روى   

 على ٌدك ضع:  علٌه هللا صلى هللا رسول له فقال ، جسده فً ٌجده وجعا وسلم علٌه هللا صلى

 ما شر من وقدرته هللا بعزة أعوذ:  مرات سبع وقل ، ثالثا ، هللا باسم:  وقل جسدك من ٌؤلم الذي

 ". وأحاذر أجد

 :الكالم صفة

َرةَ  أَِبً َعنْ   البخاري رواه ٌْ ًَّ  أَنَّ  ُهَر ِب ُ  َصلَّى النَّ هِ  هللاَّ ٌْ لُ : )  َقالَ  َوَسلَّمَ  َعلَ ْومَ  ٌُْدَعى َمنْ  أَوَّ اَمةِ  ٌَ ٌَ  اْلقِ

ُتهُ  َفَتَراَءى ، آَدمُ  ٌَّ ٌَُقالُ  ، ُذرِّ قُولُ .  آَدمُ  أَُبوُكمْ  َهَذا:  َف ٌَ كَ :  َف ٌْ كَ  لَبَّ ٌْ قُولُ  ، َوَسْعَد ٌَ  َجَهنَّمَ  َبْعثَ  أَْخِرجْ :  َف

ٌَِّتكَ  ِمنْ  قُولُ .  ُذرِّ ٌَ ا:  َف قُولُ  ؟ أُْخِرجُ  َكمْ  ، َربِّ  ٌَ ٌَ ا:  َفَقالُوا.  َوِتْسِعٌنَ  ِتْسَعةً  ِماَبة   ُكلِّ  ِمنْ  أَْخِرجْ :  َف ٌَ 

ِ  َرُسولَ  ا أُِخذَ  إَِذا ، هللاَّ ْبَقى َفَماَذا َوِتْسُعونَ  ِتْسَعة   ِماَبة   ُكلِّ  ِمنْ  ِمنَّ ا ٌَ تًِ إِنَّ :  لَ َقا ؟ ِمنَّ  األَُممِ  ِفً أُمَّ

َعَرةِ  َضاءِ  َكالشَّ ٌْ  . األَْسَودِ  الثَّْورِ  فًِ اْلَب

 : السمع صفة

 ٌوم من أشد كان ٌوم علٌك أتى هل: ملسو هيلع هللا ىلص للنبً قالت أنها -عنها هللا رضى- عابشة حدٌث     

 ابن على نفسً عرضت إذ العقبة، ٌوم منهم لقٌت ما أشد وكان قومك، من لقٌت لقد: قال أحد؟

 أستفق فلم وجهً، على مهموم وأنا فانطلقت أردت، ما إلى ٌجبنً فلم كالل، عبد بن ٌالٌل عبد

  جبرٌل فٌها فإذا فنظرت أظلتنً، قد بسحابة أنا وإذا رأسً، فرفعت الثعالب، بقرن وأنا إال

 الجبال ملك إلٌك بعث وقد علٌك، ردوا وما لك، قومك قول سمع قد تعالى هللا إن: فقال فنادانً،

 قول سمع قد هللا إن محمد ٌا: قال ثم علً، فسلم الجبال، ملك فنادانً. فٌهم شبت بما لتؤمره



 أطبقت شبت إن شبت، فما بؤمرك، لتؤمرنً إلٌك ربً بعثنً وقد الجبال، ملك وأنا لك، قومك

 ال وحده هللا ٌعبد من أصالبهم من هللا ٌخرج أن أرجو بل: »ملسو هيلع هللا ىلص  النبً فقال. األخشبٌن علٌهم

 . شٌبا به ٌشرك

 (   االصوات سمعه وسع الذي هلل الحمد: )  وسلم علٌه هللا صلى وقوله

 البصر صفة

 األشعري موسى أبً عن عثمان أبً عن عاصم عن الواحد عبد حدثنا إسماعٌل بن موسى حدثنا

 هللا رسول توجه لما قال أو خٌبر وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول ؼزا لما قال عنه هللا رضً

 إال إله ال أكبر هللا أكبر هللا بالتكبٌر أصواتهم فرفعوا واد على الناس أشرؾ وسلم علٌه هللا صلى

 إنكم ؼاببا وال أصم تدعون ال إنكم أنفسكم على اربعوا وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول فقال هللا

 أقول وأنا فسمعنً وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول دابة خلؾ وأنا معكم وهو قرٌبا سمٌعا تدعون

 على أدلك أال قال هللا رسول ٌا لبٌك قلت قٌس بن هللا عبد ٌا لً فقال باهلل إال قوة وال حول ال

 باهلل إال قوة وال حول ال قال وأمً أبً فداك هللا رسول ٌا بلى قلت الجنة كنوز من كنز من كلمة

 الـِقدم

 ((الرجٌم الشٌطان من القدٌم؛ وسلطانه الكرٌم، وبوجهه العظٌم، باهلل أعوذ: ))الحدٌث وفً

 والوالد شرٌك له لٌس الذي االحد بانه تعالى هللا ٌوصؾ تعالى هلل كمال صفة وهً الوحدانٌة

 احد كفوا له ٌكن ولم ٌولد ولم ٌلد لم الصمد هللا احد هللا هو قل نفسه عن قال كما والولد

،  ألد لم الصمد االحد هللا وانا،  ولدا هللا اتخذ فقوله اٌاي شتمه اما) ....  القدسً الحدٌث ومن

 ( احد كفوا لً ٌكن ولم أولد ولم

 تعالى هللا باذن القادم الدرس فً بحضراتكم ونلتقً القدر بهذا نكتفً

 :عشرالمحاضرة الحادٌة 

 تعالى هللا كالم

 وأنَّ  وحرؾ، بصوت كالمه وأنَّ  وٌنادي، وٌتحدث وٌقول ٌتكلم وجلَّ  عزَّ  هللا أنَّ  المسلمون ٌعتقد

ل   كالمه، القرآن  فعلٌة   و أصله باعتبار ذاتٌة  ) فعلٌة   ذاتٌة   صفة   هللا وكالم مخلوق، ؼٌر ُمَنزَّ

 (.آحاده باعتبار

 :تعالى هللا كالم فً الواردة اآلٌات-

 [.ٗٙٔ: النساء] َتْكلًٌِما ُموَسى هللاُ  َوَكلَّمَ : تعالى قولـه -ٔ

ا: وقولـه -ٕ َمنِ  اْلَواِدي َشاِطاِ  ِمنْ  ُنوِدي أََتاَها َفلَمَّ ٌْ َجَرةِ  ِمـنْ  الـُمَباَرَكةِ  ْقَعةِ اْلبُ  ِفً األَ   أَنْ  الشَّ

ا  (.مسموع بصوت نداء[ )ٖٓ: القصص]  اْلَعالَِمٌنَ  َرب   هللاُ  أََنا إِنًِّ ُموَسى ٌَ



 ِجْبَنا َولَوْ  َربًِّ َكلَِماتُ  َتنَفدَ  أَنْ  َقْبلَ  اْلَبْحرُ  لََنفِدَ  َربًِّ لَِكلَِماتِ  ِمَداًدا اْلَبْحرُ  َكانَ  لَوْ  قُلْ : وقولـه -ٖ

 (.مكتوب كالم[. )8ٓٔ: الكهؾ] َمَدًدا ِبِمْثلِهِ 

ْسَمعَ  َحتَّى َفؤَِجْرهُ اْسَتَجاَركَ  الـُمْشِرِكٌنَ  ِمنْ  أََحد   َوإِنْ : وقولـه -ٗ  كالم[. )ٙ: التوبة] هللا َكالمَ  ٌَ

 (.ٌُسمع

 [.92: النساء] َحِدٌثاً  هللا ِمنْ  أَْصَدقُ  َوَمنْ : وقولـه -٘

 

 :تعالى هللا كالم فً الواردة االحادٌث

 ( .ٕ((  )بكالمه هللا اصطفاك! موسى ٌا: آدم له قال: ))وفٌه وموسى آدم احتجاج حدٌث -ٔ

 أن من أحـقر كـان نفسً فً ولَشؤنً: ))...عنها هللا رضً عابشة وقول اإلفك قصة حدٌث -ٕ

ًَّ  هللا ٌتكلم  ( .ٖ...((  )ٌتلى بؤمـر   ف

 أهل ٌا: الجنة ألهل ٌقول وتعالى تبارك هللا إنَّ : ))عنه هللا رضً الخدري سعٌد أبً حدٌث -ٖ

 ( .ٗ...((  )رضٌتم؟ هل: فٌقول. وسعدٌك ربنا لبٌك: فٌقولون! الجنة

: وقال...وسلم علٌه هللا صلى النبً عند قاعد جبرٌل بٌنما: ))عنه هللا رضً عباس ابن حدٌث -ٗ

 بحرؾ تقرأ لن البقرة، سورة وخواتٌم الكتاب، فاتحة: قبلك نبً ٌإتهما لم أوتٌتهنَّ  بنورٌن أبشر

 ( .٘((  )أعطٌته إال منهما؛

 وسعدٌك، لبٌك: فٌقول! آدم ٌا: هللا ٌقول: ))مرفوعاً  عنه هللا رضً الخدري سعٌد أبً حدٌث -٘

 ( .ٙ((  )النار إلى بعثاً  ذرٌتك من تخرج أن ٌؤمرك هللا إنَّ : بصوت فٌنادى

 :ذلك فً العلماء أقوال ومن

 َقُرب، من ٌسمعه كما َبُعد من ٌسمعه بصوت   ٌنادي وجلَّ  عزَّ  هللا وإنَّ : )البخاري اإلمام قال -ٔ

( هذا كالمه بعد ذكره أنٌس بن هللا عبد حدٌث: ٌعنً) هذا وفً ذكره، جل هللا لؽٌر هذا فلٌس

 ٌسمع كما بعد من ٌسمع ذكره جل هللا صوت ألنَّ  الخلق؛ أصوات ٌشبه ال هللا صوت أنَّ  دلٌل

 ( .2(  )ٌصعقوا لم المالبكة؛ تنادى فإذا صوته؛ من ٌصعقون المالبكة وأنَّ  قرب، من

 هللا: هللا عبد ألبً قلت: قال حدثهم؛ حنبالً  أنَّ  عٌسى بن علً أخبرنً: )الخالل بكر أبو وقال -ٕ

 وٌسؤله، عبده ٌكلم! وجلَّ؟ عزَّ  هللا إال الخالبق بٌن ٌقضـً فمن نعم؛: القٌامة؟قال ٌوم عبده ٌكلم

 كٌؾ مثل، وال عدل له ولٌس ٌشاء، بما وٌحكــم ٌشاء، بما ٌؤمر متكلماً؛ هللا ٌزل لم متكلم، هللا

 ( .9(  )شاء وأٌن شاء

 هللا كلم لما: ٌقولون قوم عن هللا رحمه أبً سؤلت: )هللا رحمهما أحمد اإلمام ابن هللا عبد وقال -ٖ

 هذه بصوت، تكلم وجلَّ  عزَّ  ربك إن بلى؛: أبً فقال بصوت، ٌتكلم لم موسى؛ وجلَّ  عزَّ 

 ( .8(  )جاءت كما نروٌها األحادٌث

 ( .ٓٔ(  )ذلك وؼٌر والشخص والصوت الكالم ذكر: باب: )عاصم أبً ابن وقال -ٗ



 بها ٌزل لم وجلَّ، عزَّ  هللا حٌاة إثبات على وأجمعوا: )األشعري الحسن أبو وقال -٘

ٌّاً   ( .ٔٔ...(  )متكلماً  به ٌزل لم وكالماً ...ح

ام وقال -ٙ نَّة َقوَّ  ،(مكة أهل من قوماً  راهن: أي) عنه هللا رضً بكر أبو وخاطر) األصبهانً الس 

 ولكنه صاحبً، كالم وال بكالمً لٌس: فقال. صاحبك كالم من هذا: فقالوا القرآن، علٌهم فقرأ

 على عنه هللا رضً الخطاب بن عمر وقال الصحابة، من أحد علٌه ٌنكر ولم تعالى، هللا كالم

 (.هللا كالم القرآن هذا إنَّ : )المنبر

 والحسن، جبٌر، بن وسعٌد المسٌب، بن سعٌد: مثل بعدهم، التابعٌن وإجماع الصحابة إجماع فهو

 المحارٌب فً المتلو   هو هللا كالم أنَّ  إلى أشاروا ذكرهم، ٌطول ممَّن وؼٌرهم، والشعبً

 .والمصاحؾ

 تعالى، هللا من سمعه جبرٌل: )قال هللا؛ رحمه أحمد أنَّ  وحنبل؛ حنبل، بن أحمد بن صالح: وذكر

 (.وسلم علٌه هللا صلى النبً من سمعته والصحابة جبرٌل، من سمعه وسلم علٌه هللا صلى والنبً

(: تعالى هللا كالم هو إنما صاحبً، كالم وال بكالمً، لٌس: )عنه هللا رضً بكر أبً قول وفً

 ( .ٕٔ(  )والصوت بالحرؾ القرآن علٌهم تال إنما ألنه والصوت؛ الحرؾ إثبات

 من جملة سرد ثم( . ٖٔ(  )وجلَّ  عزَّ  هلل صفة النداء إثبات فً فصل: )هللا رحمه وبوب -2

 .واألحادٌث اآلٌات

 والصحابة وسلم علٌه هللا صلى النبً عن اآلثار واستفاضت: )تٌمٌة ابن اإلسالم شٌخ وقال -9

نَّة؛ أبمة من بعدهم ومن والتابعٌن  ٌوم عباده وٌنادي موسى، نادى بصوت؛ ٌنادي سبحانه أنه الس 

 بال ٌتكلم هللا إنَّ : قال أنه السلؾ من أحد عن ٌنقل ولم بصوت، بالوحً وٌتكلم بصوت، القٌامة

(( الفتاوى مجموع( . ٗٔ(  )بحرؾ أو بصوت هللا ٌتكلم أن أنكر أَنه وال حرؾ، بال أو صوت

 ) ٘ٗ٘-ٖٔ٘/ٙ(( )الفتاوى مجموع: ))أٌضاً  وانظر(. ٖٗٓ/ٕٔ)

 وٌكلمه موسى ٌخاطب ولهذا بصوت ٌتكلم تعالى هللا أن إثبات: ) العلماء بعض وقال -8

 .(  علٌه وٌردون صوته ٌسمعون فهم المعراج لٌلة وٌكلمه وسلم علٌه هللا صلى النبً وٌخاطب

 

 :المحاضرة الثانٌة عشر

 تعالى هللا رإٌة احادٌث

 ٌزٌد بن عطاء عن شهاب ابن عن سعد بن إبراهٌم حدثنا هللا عبد بن العزٌز عبد حدثنا     

 ٌوم ربنا نرى هل هللا، رسول ٌا: قالوا الناس أن: -عنه هللا رضً - هرٌرة أبً عن اللٌثً

 ٌا ال،: قالوا البدر؟ لٌلة القمر فً تضارون هل - وسلم علٌه هللا صلى- هللا رسول فقال القٌامة؟

: قال هللا، رسول ٌا ال: قالوا سحاب؟ دونها لٌس الشمس، فً تضارون فهل: قال هللا، رسول

 كان من فٌتبع فلٌتبعه شٌبا، ٌعبد كان من: فٌقول القٌامة، ٌوم الناس هللا ٌجمع كذلك، ترونه فإنكم

 الطواؼٌت، الطواؼٌت ٌعبد كان من وٌتبع القمر، القمر ٌعبد كان من وٌتبع الشمس، الشمس ٌعبد



: فٌقولون ربكم أنا: فٌقول هللا فٌؤتٌهم -إبراهٌم شك- منافقوها أو شافعوها فٌها األمة هذه وتبقى

: فٌقول ٌعرفون، التً صورته فً هللا فٌؤتٌهم عرفناه، ربنا جاءنا فإذا ربنا، ٌؤتٌنا حتى مكاننا هذا

 وأمتً أنا فؤكون جهنم، ظهري بٌن الصراط ٌضربو. فٌتبعونه ربنا، أنت: فٌقولون ربكم أنا

 كاللٌب جهنم وفً سلم، سلم هللا ٌومبذ الرسل ودعوة الرسل إال ٌومبذ ٌتكلم وال ٌجٌزها، من أول

 السعدان، شوك مثل فإنها: قال هللا رسول ٌا نعم،: قالوا السعدان؟ رأٌتم هل السعدان، شوك مثل

 أو بعمله، بقً الموبق، فمنهم بؤعمالهم، الناس تخطؾ هللا، إال عظمها قدر ما ٌعلم ال أنه ؼٌر

 القضاء من هللا فرغ إذا حتى ٌتجلى ثم نحوه، أو ، المجازى أو المخردل، ومنهم بعمله، الموثق

 النار من ٌُخرجوا أن المالبكة أمر النار، أهل من أراد من برحمته ٌُخرج أن وأراد العباد، بٌن

 فً فٌعرفونهم هللا، إال إله ال أن ٌشهد ممن ٌرحمه أن هللا أراد ممن شًٌبا باهلل ٌشرك ال كان من

 السجود، أثر تؤكل أن النار على هللا حرم السجود، أثر إال آدم ابن النار تؤكل السجود بؤثر النار

 فً الحبة تنبت كما تحته فٌنبتون الحٌاة، ماء علٌهم فٌصب ، امتحشوا قد النار من فٌخرجون

 هو -النار على بوجهه مقبل منهم رجل وٌبقى،  العباد بٌن القضاء من هللا ٌفرغ ثم السٌل، حمٌل

 رٌحها، قشبنً قد فإنه النار، عن وجهً اصرؾ ربِّ  أيْ : فٌقول -الجنة دخوال النار أهل آخر

 أن ذلك أعطٌتك إن عسٌت هل: هللا ٌقول ثم ٌدعوه، أن شاء بما هللا فٌدعو ذكاإها، وأحرقنً

 شاء، ما ومواثٌق عهود من ربه وٌعطً ؼٌره، أسؤلك ال وعزتك ال: فٌقول ؼٌره، تسؤلنً

: ٌقول ثم ٌسكت، أن هللا شاء ما سكت ورآها الجنة، على أقبل فإذا النار، عن وجهه هللا فٌصرؾ

 تسؤلنً ال أن ومواثٌقك عهودك أعطٌت قد ألست: له هللا فٌقول الجنة، باب إلى قدمنً رب، أيْ 

 هل: ٌقول حتى هللا وٌدعو رب أيْ : فٌقول!! أؼدرك ما آدم ابن ٌا وٌلك أبًدا، أعطٌت الذي ؼٌر

ٌُعطى ؼٌره، أسؤلك ال وعزتك، ال: فٌقول ؼٌره، تسؤل أن ذلك أُعطٌت إن عسٌت  من شاء ما و

 من فٌها ما فرأى الجنة، له انفهقت الجنة باب إلى قام فإذا الجنة باب إلى فٌقدمه ومواثٌق، عهود

 ألست: هللا فٌقول الجنة أدخلنً رب أي: ٌقول ثم ٌسكت، أن هللا شاء ما فٌسكت والسرور، الحبرة

!! أؼدرك ما آدم ابن ٌا وٌلك: فٌقول أعطٌت، ما ؼٌر تسؤل ال أن ومواثٌقك عهودك أعطٌت قد

 قال منه ضحك فإذا منه، هللا ٌضحك حتى ٌدعو ٌزال فال خلقك، أشقى أكونن ال رب أي: فٌقول

 كذا: ٌقول لٌذكره هللا إن حتى وتمنى ربه فسؤل تمنه،: له هللا قال دخلها فإذا الجنة، ادخل: له

 . معه ومثله لك ذلك: هللا قال األمانً، به انقطعت حتى وكذا

 :الشرح

 عز- هللا رإٌة فً صرٌح هذا(: كذلك ترونه فإنكم... سحاب دونها لٌس الشمس ترون هل: )قوله

: قالوا الذٌن والمعتزلة كالجهمٌة البدع أهل على الرد فً وصرٌح بصرٌة، رإٌة وأنها ،-وجل

َبه ألن إال ذاك وما. قلبٌة علمٌة رإٌة هنا الرإٌة إن  ووقع بصابرهم، وأعمت علٌهم، استولت الش 

 معٌنة، جهة فً محدوًدا لكان نراه إننا: قلنا لو: وقالوا له، تنقص فٌها هللا رإٌة أن أذهانهم فً

ًٌّا كان وإذا األشٌاء، تحوزه متحًٌزا ٌكون أن معناه والمحدود  والجسم جسًما، ٌكون أن بد ال مرب

 فً وال متحًٌزا وال جسًما ٌكون فال ٌتجزأ، ال واحد فهو ذلك، عن منزه وهللا أجزاء، من مركب

 ٌستلزم فهذا البصرٌة، الرإٌة لوازم من هذا كل: وٌقولون. ونفوها الرإٌة أنكروا ولذلك جهة؛

 هذه وكل. الفاسدة وشبههم عقولهم إال إنكارها على مستند عندهم فلٌس بصرٌة، رإٌة لٌست أنها

 فهو المخلوق، تلزم اللوازم هذه جمٌع ألن األفكار؛ ونحاتة األذهان زبالة من وكلها باطلة، الشبه

ٌْسَ : تعالى قال خلقه، ٌشبه فال -تعالى- هللا أما أجزاء، من المركب وهو والمتحٌز، المحدود  لَ



ء   َكِمْثلِهِ  ًْ ِمٌعُ  َوُهوَ  َش  واضحة، رإٌة المإمنون ٌراه القٌامة، ٌوم ٌرى -سبحانه- فهو اْلَبِصٌرُ  السَّ

 .األبصار تدركه ال سبحانه ألنه رإٌة؛ به ٌحٌطون وال

 معبوده، ٌتبع فكل فلٌتبعه، الدنٌا فً شًٌبا ٌعبد كان من: أي(: فلٌتبعه شًٌبا ٌعبد كان من: )قوله

 الطواؼٌت ٌعبد كان ومن القمر، القمر ٌعبد كان ومن الشمس، الشمس ٌعبد كان من فٌتبع)

 كان فمن النار على ٌساقون أنهم اآلخر الحدٌث فً كما النار، إلى ٌتبعونهم: أي(: الطواؼٌت

 كذلك، والقمر النار، فً معهم تكون والشمس النار إلى الشمس مع ٌساقون كالوثنٌن الشمس ٌعبد

 هللا، دون من عبد ما فكل كذلك، الطواؼٌت ٌعبد كان ومن والحجر، الشجر ٌعبد كان من وكذلك

 الَِّذٌنَ  إِنَّ : تعالى هللا استثناهم ٌرضوا، لم الذٌن والصالحون األنبٌاء إال عام، وهذا طاؼوت، فهو

ا لَُهمْ  َسَبَقتْ  ِ  ُدونِ  ِمنْ  َتْعُبُدونَ  َوَما إِنَُّكمْ  ُمْبَعُدونَ  َعْنَها أُولَبِكَ  اْلُحْسَنى ِمنَّ  وكذلك َجَهنَّمَ  َحَصبُ  هللاَّ

: فٌقال هللا، ابن ُعزًٌرا نعبد: فٌقولون تعبدون، كنتم ما: لهم ٌقال الٌهود أن اآلخر الحدٌث فً جاء

 كنتم ما: لهم ٌقال النصارى وكذلك النار، إلى ٌساقون ثم ولًدا، وال صاحبة من هللا اتخذ ما كذبتم،

 ثم ولًدا، وال صاحبة من هللا اتخذ ما كذبتم،: فٌقال هللا، ابن المسٌح نعبد: فٌقولون تعبدون؟

 ٌنتسبون ألنهم المإمنٌن مع صاروا فالمنافقون منافقوها، فٌها األمة هذه وتبقى. النار إلى ٌساقون

 .المإمنٌن وبٌن بٌنهم االنفصال ٌحصل ذلك بعد ثم الدنٌا، فً اإلسالم إلى

 ولم معبودها، تبعث أمة كل ألن المإمنٌن؛ إال ٌبقى ال ألنه(: ربكم أنا فٌقول هللا فٌؤتٌهم: )قوله

 جاء فإذا ربنا، ننتظر: فٌقولون تنتظرون، كنتم ما لهم: فٌقول منافقوها، فٌها األمة هذه إال ٌبق

 .الساق كشؾ وهً عالمة، وبٌنهم بٌنه -تعالى- هللا جعل وقد عرفناه، ربنا

 -تعالى- هللا وأن -وجل عز- هلل الصورة إثبات فٌه هذا(: ٌعرفون التً صورته هللا فٌؤتٌهم: )قوله

 عز- هلل اإلتٌان صفة إثبات فٌه( فٌؤتٌهم: )وقوله. الذاتٌة صفاته من صفة وهً حقٌقٌة، صورة له

 .الفعلٌة الصفات من وهً -وجل

ٌْسَ :  ء   َكِمْثلِهِ  لَ ًْ ِمٌعُ  َوُهوَ  َش  .وتعالى سبحانه صفاته، كسابر اْلَبِصٌرُ  السَّ

 ٌسجدوا، أن المنافقون وأراد له، سجدوا -اآلخر الحدٌث فً كما- المإمنون رآه إذا ذلك بعد ثم

ْومَ : -تعالى- قال كما السجود، ٌستطٌع فال واحًدا، طبًقا منهم واحد كل ظهر هللا فٌجعل  ٌُْكَشؾُ  ٌَ

ٌُْدَعْونَ  َساق   َعنْ  ُجودِ  إِلَى َو ْسَتِطٌُعونَ  َفاَل  الس   .اآلٌة ٌَ

 المنافقٌن، نور ٌنطفا ثم نور، معه كل المنافقون ومعهم المإمنون، ٌنطلق ذلك بعد ثم

: أي ُنوِرُكمْ  ِمنْ  َنْقَتبِسْ  اْنُظُروَنا: أمامهم ذهبوا إذا للمإمنٌن وٌقولون دامس، ظالم فً وٌصبحون

َنُهمْ  َفُضِربَ  ُنوًرا َفاْلَتِمُسوا َوَراَءُكمْ  اْرِجُعوا: مله فٌقال نوركم، من نقتبس لعلنا انتظرونا ٌْ  بُِسور   َب

ْحَمةُ  ِفٌهِ  َباِطُنهُ  َباب   لَهُ   ٌوم ٌنفعهم أنه ظنوا الذي بهرجهم فزال اْلَعَذابُ  قَِبلِهِ  ِمنْ  َوَظاِهُرهُ  الرَّ

 فً فخدعوا علٌهم، خداعهم وبال وعاد الدنٌا، فً والمإمنٌن -تعالى- هللا فخادعوا القٌامة،

 .العافٌة -تعالى- هللا نسؤل األشقٌاء مع فصاروا نورهم، وانطفؤ اآلخرة،

 ودعوة الرسل إال ٌتكلم فال عظٌم، الٌوم ذلك فً واألمر جهنم، متن على الصراط ٌضرب ثم

 إال قدره عظم ٌعلم ال لكن السعدان، شوك مثل كاللٌب) الصراط وعلى(. سلم سلم اللهم) الرسل

 عظمها لكن والهٌبة، الكٌفٌة فً اآلخرة فً ما ٌشبه لكنه صؽٌر، الدنٌا فً السعدان شوك(: هللا

 كفرح ٌخطؾ خطؾ من تخطؾ،(: أعمالهم قدر على الناس فتخطؾ: )هللا إال ٌعلمها ال وحقٌقتها



 أولهم فٌكون أعمالهم قدر على الصراط على ٌمرون الناس أن اآلخر الحدٌث وفً. ٌفرح

 بهم تجري. اإلبل: أي والركاب، الخٌل كؤجاوٌد ثم كالطٌر، ثم كالرٌح، ثم كالبرق، ثم كالطرؾ،

ْعُدو من ٌؤتً ثم( سلم سلم اللهم: )ٌقول - وسلم علٌه هللا صلى- ونبٌنا أعمالهم،  من ثم َعْدوا، ٌَ

ا، ٌمشً ًٌ  النار، فً وتلقٌه هللا شاء من تخطؾ كاللٌب الصراط وعلى زحًفا، ٌزحؾ من ثم مش

 وتجاوز سلم ومن(  لهبً نورك أطفؤ فقد مإمن، ٌا ُجزْ : تقول النار أن: ) ضعٌؾ حدٌث فً جاء

 .الجنة إلى ومآله سلم فقد الصراط،

 ٌرون أنهم الصورة، مسؤلة فً آخر موضع فً سبق(: ٌعرفون التً الصورة على فٌؤتٌهم: )قوله

 هذا باهلل نعوذ: فٌقولون ٌعرفون، التً الصورة ؼٌر على فٌرونه: فٌه جاء مرات، أربع ربهم

 التً الصورة فً فٌتحول ٌرونه ثم له، ٌسجدون ثم ٌعرفون، التً الصورة فً ٌرونه ثم مكاننا،

 وسبق. مرات أربع فهذه القٌامة ٌوم موقؾ فً رأوه لما األولى المرة وفً مرة، أول فٌها رأوه

 . صورته على آدم خلق تعالى هللا إن: حدٌث فً الصورة مسؤلة إثبات

 :فابدة

 الجنة، دخولهم بعد وٌرونه القٌامة، موقؾ فً المحشر فً -وجل عز- هللا ٌرون المإمنون

 َكالَّ : تعالى هللا قال كما عنهم، ٌحتجب ثم ٌرونه، إنهم: قال من العلماء من خالؾ، فٌهم والكفار

ُهمْ  ْوَمبِذ   َربِِّهمْ  َعنْ  إِنَّ  رإٌة؛ بدون لقاء ٌلقونه وإنما ٌرونه، ال إنهم: قال من ومنهم لََمْحُجوُبونَ  ٌَ

ْوَمِبذ   َربِِّهمْ  َعنْ  إِنَُّهمْ  َكالَّ : تعالى لقوله  على والمنافقون المإمنون ٌراه: قال من ومنهم لََمْحُجوُبونَ  ٌَ

 منافقوها، فٌها األمة هذه وتبقى النار، إلى معبودٌهم مع ٌحشرون الكفرة إن: الحدٌث فً ما

 ثم هللا، ٌرون المنافقٌن إن: قال من ومنهم السجود ٌستطٌع ال والمنافق هلل، ٌسجدون ثم هللا فٌرون

- وأنه ؼضب رإٌة بل رضى، رإٌة ٌرونه ال إنهم: قال من ومنهم. ذلك بعد عنهم ٌحتجب

 .ؼضب كالم ٌكلمهم -سبحانه

 .ضبطها فً خالؾ فٌها والكلمة(. بعمله ٌقً: )أنها الظاهر(: بعمله بقً الموبق فمنهم: )قوله

 قال كما الحساب، وانتهى حسابهم، قضى: أي(: العباد بٌن القضاء من هللا فرغ إذا حتى: )قوله

َها لَُكمْ  َسَنْفُرغُ : تعالى هللا  ٌ َقاَلنِ  أَ  بل االنشؽال، ذلك من ٌلزم وال معروؾ، عربً أسلوب هذا الثَّ

 بشًء، مشؽوال لٌس وهو تهدده، أن ترٌد لمن لك سؤفرغ: العرب تقول المخلوق، حق فً هذا

 وأراد: )قوله لك، مشؽول أنً المعنى ولٌس جزاءك، تلقى سوؾ أنك بمعنى له تهدٌد والمعنى

 ٌشهد ممن. الموحدٌن عصاة فً الشفاعة هذه. إلخ...( النار أهل من أراد من برحمته ٌخرج أن

د: أي هللا، إال إله ال أن  كالزنا توبة، ؼٌر من علٌها وماتوا عملوها، بكبابر دخلوا لكنهم هللا، ٌَُوحِّ

 بالربا، التعامل أو والنمٌمة، اْلِؽٌبة الرحم،أو قطٌعة أو والسرقة، الوالدٌن وعقوق الخمر وشرب

دون مإمنون لكنهم الكبابر، من ؼٌرها أو الٌتٌم، مال أكل أو  وأن هللا، إال إله ال أن ٌشهدون ُمَوحِّ

 حرم هللا إن: اآلخر الحدٌث وفً النار، تؤكلها ال السجود فعالمة وٌصلون، هللا، رسول محمًدا

 التاء بفتح(: امتحشوا وقد النار، من فٌخرجون: )قوله وجوههم: أي صورهم تؤكل أن النار على

 .احترقوا أي: للفاعل البناء صٌؽة على

 صلحت التً البذرة أي: المهملة الحاء بكسر: الحبة(: السٌل حمٌل فً الحبة تنبت كما: )قوله

 .فشًٌبا شًٌبا الحبة تنبت كما فٌنبتون الحٌاة، نهر فً فٌلقون. للحاء بالفتح(: الحبة) ولٌست للبذر،



 الجنة أهل وآخر خروًجا، النار أهل آخر الرجل وهذا حرها،: أي(: ذكاإها وأحرقنً: )قوله

 .دخوال

- هللا قال كما العزة، صفة وهً ،-وجل عز- هللا صفات من بصفة حلؾ هذا(: وعزتك ال: )قوله

 بؤس فال هللا، بعزة حلفت النار أن جاء وكما( أجمعٌن ألؼوٌنهم فبعزتك: )إبلٌس عن -تعالى

 علٌه ٌؤخذ -تعالى- هللا أن: آخر لفظ وفً صفاته، من صفة أو هللا، أسماء من باسم بالحلؾ

 النار عن وجهه هللا صرؾ والمواثٌق العهود منه هللا أخذ فإذا ؼٌرها، ٌسؤله أال والمواثٌق العهود

 أنه: اآلخر اللفظ وفً الجنة، إلى صار أنه فٌه وهنا. هللا شاء ما ٌبقى ثم األخرى، الجهة إلى

 كل وفً الجنة، باب إلى ٌصل حتى شجرة، إلى شجرة من وهكذا إلٌها فٌقرب شجرة، له ٌرفع

 ٌرى ألنه ٌعذره؛ وربه مدة بعد ٌسؤل ثم ؼٌرها، ٌسؤل أال والمواثٌق العهود علٌه هللا ٌؤخذ مرة

: له هللا فٌقول الجنة، أدخلنً رب ٌا: فٌقول الجنة باب إلى ٌصٌر حتى عنه، له صبر ال شًٌبا

 أكون ال رب، ٌا: فٌقول ؼٌرها، تسؤل أال العهود علٌك آخذ ألم!! أؼدرك ما آدم ابن ٌا وٌلك

،: له ٌقال ثم الجنة، أدخله هللا ضحك فإذا هللا، فٌضحك خلقك، أشقى  تنقطع حتى فٌتمنى تمنَّ

 ومثله ذلك، لك: له هللا قال أمانٌه، انقطعت فإذا وكذا، كذا أسؤل ربه، ٌذكره لفظ وفً األمانً،

 ولك الدنٌا، ملوك من ملك مثل تعطى أن ترضى أما: قال أنه سعٌد أبً حدٌث فً وجاء معه،

 شٌخوخة، وال ؼابط، وال بول، وال مرض، وال موت، وال عٌنك ولذة نفسك اشتهت ما ذلك مع

 ومثله ذلك لك: له فٌقول رب، ٌا رضٌت: فٌقول للملوك تحصل ال وهذه ؼموم، وال هموم، وال

 مرة، خمسٌن أمثاله وعشرة ذلك لك له قال: بعده الذي الحدٌث وفً مرات خمس ومثله ومثله

 .الجنة ٌدخل من وآخر النار، من ٌخرج من آخر وهذا. الدنٌا ملوك من ملك مثل

 .الرإٌة له واتضحت أمامه تفسحت أي(: الجنة له انفهقت: )قوله

 المعجمة، الباء وسكون المهملة الحاء بفتح الَحْبرة،( والسرور الحبرة من فٌها ما فٌرى: )قوله

 .والكرامة اللذة: أي

 وقد. الفعلٌة الصفات من وهو -وجل عز- هلل الضحك إثبات فٌه(:منه هللا ٌضحك حتى: )قوله

 وهذا علٌه، -رضً- أنه أي بالرضا بعضهم وتؤولها تعالى، هلل الضحك صفة البدع أهل أنكر

 ٌشبه ال ضحك وهو الضحك، لربه أثبت بربه الناس أعلم - وسلم علٌه هللا صلى- فالنبً باطل

 .كٌفٌته نعلم وال وعظمته، هللا بجالل ٌلٌق المخلوق، ضحك

 هللا قال ٌسؤلها، حتى باله على لٌست التً باألشٌاء ٌذكره: أي(: لٌذكره هللا إن حتى: )قوله

ا: تعالى ُكمُ  َخْوؾ   اَل  ِعَبادِ  ٌَ ٌْ ْومَ  َعلَ ٌَ اِتَنا آَمُنوا الَِّذٌنَ  َتْحَزُنونَ  أَْنُتمْ  َواَل  اْل ٌَ  اْدُخلُوا ُمْسلِِمٌنَ  َوَكاُنوا بِآ

ةَ  ِهمْ  ٌَُطاؾُ  ُتْحَبُرونَ  َوأَْزَواُجُكمْ  أَْنُتمْ  اْلَجنَّ ٌْ  اأْلَْنفُسُ  َتْشَتِهٌهِ  َما َوِفٌَها َوأَْكَواب   َذَهب   ِمنْ  ِبِصَحاؾ   َعلَ

ٌُنُ  َوَتلَذ   اُإُكمْ  َنْحنُ : سبحانه وقال َخالُِدونَ  ِفٌَها َوأَْنُتمْ  اأْلَْع ٌَ اةِ  ِفً أَْولِ ٌَ ا اْلَح ٌَ ْن  َولَُكمْ  اآْلِخَرةِ  َوِفً الد 

ُعونَ  َما ِفٌَها َولَُكمْ  أَْنفُُسُكمْ  َتْشَتِهً َما ِفٌَها  ومع لهم، ٌحصل أنفسهم وتشتهٌه ٌطلبونه ما فكل َتدَّ

 .منهم ٌجعلنا أن هللا نسؤل نعٌمهم، ٌنقطع ال خالدون هم ذلك

 

 



 المحاضرة الثالثة عشرة:

 االلهً العدل

 

 العدل مبحث  عن الٌوم نتكلم تعالى هللا توحٌد فً الواردة االحادٌث شرح اكملنا ان بعد

 عن وفرقه ومظاهره، معناه وبٌان اإللهً، العدل مسؤلة فً البحث تارٌخ من بدًءا وتفصٌالته،

ٌّة المدارس رأي وبٌان ، البشري العدل  والمعتزلة كاألشاعرة المسؤلة فً المختلقة اإلسالم

 . البٌت أهل مدرسة وحكماء

 على بناءاً _ اإلمامٌة ومنهم" _ العدلٌة" به قال فقد األصل؛ هذا فً اإلسالمٌة الفرق اختلفت

. الشرعٌٌن والقبح بالحسن قولهم على بناءاً  األشاعرة به ٌقل ولم العقلٌٌن، والقبح بالحسن قولهم

 .المذهب أصول من كؤصل العدالة اإلمامٌة الشٌعة وخّصت

 منذ بها وتحدث اإلنسان فٌها فّكر التً المسابل أقدم من اإللهً العدل مسؤلة فً البحث ٌُعدُ 

 .الخالق عن بالبحث بدأ أن منذ القدٌمة العصور

: وهً مظاهر، ثالثة اإللهً للعدل ٌتجلى بالعدل المتعلقة الشرٌفة القرآنٌة اآلٌات خالل ومن

  .الجزابً والعدل التشرٌعً، والعدل التكوٌنً، العدل

 العدل تعرٌؾ

ْعِدلُ  الحكم فً الحاِكمُ  َعَدل. الَجْور ِضد   هوو ُمْستقٌم، أَنه النفوس فً قام ما: الَعْدل: لؽةً  • ٌَ 

 .ُعُدول   قوم من عاِدل   وهو َعْداًل 

 . بالواجب واإلخالل القبٌح فعل عن تعالى هللا تنزٌه هو: اصطالحاً  •

 اإللهً العدل مسؤلة بحث تارٌخ

  هللا عن بالبحث اإلنسان بدأ أن منذ القدٌمة، العصور إلى اإللهً العدل مسابل فً البحث ٌرجع

ٌّة صفاته عن والسإال ،  من العالم فً ٌحدث ما اإلنسان رأى فعندما للعالم، وتدبٌره إدارته وكٌف

 إلى نسبتها صحة ومدى وأسبابها الحوادث، هذه تفسٌر حول كثٌرة أسبلة ذهنه فً دارت شرور،

 اختٌار مع وٌتنافى عدله، مع هذا ٌتعارض هذا فهل الحوادث، لهذه المسبب هو هللا كان وإذا هللا،

 اإلنسان؟

ًّ  نصّ  أقدم أن إلى ُتشٌر التارٌخٌة والمصادر  الجبر إطار فً - العدل مسؤلة إلى أشار دٌن

 فً البحث واستمر ،(سمهتا – وٌدا الرٌج) كتاب فً ورد ما هو – الشرور ومسؤلة واالختٌار

 الفكر إلى البحث وصل أن إلى الٌونانً، كالفكر الالحقة الحضارات فً اإللهً العدل مسؤلة

 . اإلسالمً

 العدل حول اآلراء



 ٌختلفون أنهم ؼٌر ٌجور، ال عادل سبحانه هللا أن على ومذاهبهم طوابفهم بجمٌع المسلمون اتفق

ٌٌَّن والقبح الحسن حول اختالفهم نتٌجة العدل، معنى تحدٌد فً ٌٌَّن العقل  والشرع

 لهم ٌمكن العقالء، قاطبة علٌه اتفق واحد مفهوم له العدل أن على أجمعت والمعتزلة فاإلمامٌة

 العدل، ٌحددون ال لكنهم بالعدل، سبحانه هللا وصفوا وإن فهم األشاعرة وأما. وتحدٌده ادراكه

 ما وكل عدل، فهو منه صدر ما كل وأن سبحانه، هللا فعل إلى ذلك ٌوكلون بل واضح، بمفهوم

 [٘.]ظلم فهو عنه نهى

 العدل أقسام

 مظاهر ثالثة اإللهً للعدل ٌتجلى العدل، بمبحث المتعلقة الكرٌمة القرآنٌة اآلٌات تالوة خالل من

 :وهً وأقسام،

 التكوٌنً العدل •

ٌُسّمى  الكابنات جمٌع خلق وتعالى سبحانه هللا أنّ : ومعناه العالم، وتدبٌر الخلق فً العدل و

 لها وهٌؤ أجله، من خلقها الذي الهدؾ مع ٌتناسب بشكل وجعلها له، مستعّدة هً ما كل وأعطاها

 [ٙ.]حٌاتها فً تحتاجها التً والوسابل الظروؾ جمٌع

 :مثل الكرٌمة القرانٌة اآلٌات من جملة علٌه دلت وقد

َنا َقالَ : ﴿تعالى قوله .ٔ ء   ُكلَّ  أَْعَطى الَِّذي َرب  ًْ  [2﴾.]َهَدى ُثمَّ  َخْلَقهُ  َش

ُ  َشِهدَ : ﴿تعالى قوله .ٕ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  ِباْلِقْسطِ  َقاِبًما اْلِعْلمِ  َوأُولُو َواْلَماَلِبَكةُ  ُهوَ  إاِلَّ  إِلَهَ  اَل  أَنَّهُ  هللاَّ

 [9﴾.] اْلَحِكٌمُ  اْلَعِزٌزُ 

ى َخلَقَ  الَِّذي: ﴿تعالى قوله .ٖ رَ  َوالَِّذي*  َفَسوَّ  [8﴾.]َفَهَدى َقدَّ

ا: ﴿تعالى قوله .ٗ َها ٌَ  ٌ كَ  امَ  اإْلِْنَسانُ  أَ اكَ  َخلََقكَ  الَِّذي*  اْلَكِرٌمِ  بَِربِّكَ  َؼرَّ  [ٓٔ﴾.]َفَعَدلَكَ  َفَسوَّ

 التشرٌعً العدل •

 والمعنوٌة الماّدٌة حٌاته قوام وبه وسعادته، اإلنسان كمال فٌه تكلٌفاً  ٌُهمل ال تعالى هللا أن وهو

ٌّة، والدنٌوٌة  العدل من النوع هذا إلى   هللا أشار وقد طاقتها، فوق نفساً  ٌُكلؾ ال أنه كما واألخرو

 :فً كما آٌاته، من جملة فً

ٌَِّناتِ  ُرُسلََنا أَْرَسْلَنا لََقدْ : ﴿تعالى قوله .ٔ قُومَ  َواْلِمٌَزانَ  اْلِكَتابَ  َمَعُهمُ  َوأَْنَزْلَنا ِباْلَب ٌَ  النَّاسُ  لِ

ْعلَمَ  لِلنَّاسِ  َوَمَناِفعُ  َشِدٌد   َبؤْس   فٌِهِ  اْلَحِدٌدَ  َوأَْنَزْلَنا ِباْلِقْسطِ  ٌَ ُ  َولِ ْنُصُرهُ َمنْ  هللاَّ بِ  َوُرُسلَهُ  ٌَ ٌْ َ  إِنَّ  ِباْلَؽ  هللاَّ

 [ٔٔ﴾.] َعِزٌز   َقِويٌّ 

َ  إِنَّ : ﴿تعالى قوله .ٕ ؤُْمرُ  هللاَّ  [ٕٔ﴾.]َواإْلِْحَسانِ  ِباْلَعْدلِ  ٌَ

 .اآلٌات من وؼٌرها[ ٖٔ]،﴾ ِباْلِقْسطِ  َربًِّ أََمرَ  قُلْ : ﴿تعالى قوله .ٖ

 الجزابً دلالع •



 كسب، بها إنسان كل ٌجزي بل الجزاء، مقام فً والكافر المإمن بٌن ٌساوي ال   هللا أنّ  أي

 على عبداً  ٌعاقب ال تعالى أنه كما بالعقاب، والمسًء والثواب، باإلحسان المحسن فٌجزي

 آٌات فً العادل من النوع هذا إلى سبحانه الباري أشار وقد اإلبالغ، بعد إال التكالٌؾ مخالفة

 :منها كثٌرة،

َنا: ﴿تعالى قوله .ٔ ٌْ ْنِطقُ  ِكَتاب   َولََد  ٌضٌع، ال عملهم إنّ : أي[ ٗٔ]،﴾ٌُْظلَُمونَ  اَل  َوُهمْ  ِباْلَحقِّ  ٌَ

 تؽٌٌره، أو بنقصه أو إعطابه بترك أو أجرهم بنسٌان الظلم من أمن فً فهم ٌتخلؾ، ال وأجرهم

 وجوه من بوجه تتؽٌر أو الحفظ بعد ُتنسى أو أعمالهم ٌحفظ ال أن من أمن فً أنهم كما

 [٘ٔ.]التؽٌر

ْومِ  اْلِقْسطَ  اْلَمَواِزٌنَ  َوَنَضعُ : ﴿تعالى قوله .ٕ ٌَ اَمةِ  لِ ٌَ ًبا َنْفس   ُتْظلَمُ  َفاَل  اْلِق ٌْ  َحبَّة   ِمْثَقالَ  َكانَ  َوإِنْ  َش

َنا َخْرَدل   ِمنْ  ٌْ  إساءة فً ٌُزاد وال محسن إحسان من ٌُنقص ال: أي[ ٙٔ]،﴾َحاِسِبٌنَ  ِبَنا َوَكَفى ِبَها أََت

 [2ٔ.]مسا

 

 المحاضرة الرابعة عشر:

 االلهً العدل أدلة 

 أن ٌُمكن الظلم فؤسباب، أقسامها بكافة عدالته تثبت تعالى؛ هللا عن الظلم أسباب تنتفً عندما

 :التالٌة الحاالت إحدى تكون

 .بحقوقه الجهل بالتالً واستحقاقه بالمخلوق الجهل .ٔ

 .والفقر الحاجة .ٕ

 .والضؽٌنة والحسد االنتقام .ٖ

 .النفسٌة واألمراض العقد عن الناجمة واألنانٌة العناد .ٗ

 عدم إلثبات ونظراً  ،"والفراغ بالنقص الشعور" وهً واحدة حالة عن ناتجة االسباب هذه وكل

ٌّة، باألدلة اإللهٌة الذات فً النقص وجود ٌّة العدالة بالتالً تثبت العقل  [9ٔ. ]اإلله

 الشرّ  ومشكلة العدل

ًّ  إله ووجود جهة، من الشر وجود مالجظة نتٌحة وقعت مسؤلة هً الشر مشكلة  القدرة كل

 من الكثٌر نرى لماذا الحسن، ٌترك وال القبٌح والٌفعل عادل   هللا أنّ  فبما. والعلم والخٌر

 والبٌاض كالسواد الناس بٌن واالختالفات ونحوها، والموت واألوجاع کالزالزل الشرور

 والذكاء؟ والبالدة

 :بجوابٌن المذكور السإال عن أجٌب: جوابه

 إجمالً: األول •



 وكل المتعال، الحكٌم من تصدر لم وإال والمصلحة، الحكمة من التخلو األمور هذه بؤن نحكم أن

 الخٌر بتبعه القلٌل الشر وجود فإنما والصالح؛ الحكمة على ٌبتنً منه وصدر هللا فعله ما

 [8ٔ".]الكثٌر

 التفصٌلٌة األجوبة: الثانً •

 :ومنها تفصٌلٌة، أجوبة عدة ٌوجد

 عدم أو وجوده، بعد زٌد كموت المعدومة، األمور على إال حقٌقة تطلق ال الشرور إنَّ . ٔ

 من الثمر كعدم الكمال، ذلك شؤنٌة له ممن الوجود كمال عدم على أو وجودها، بعد الشجرة

 [ٕٓ.]له القابل الشجر

 مقدمة الشرور من كثٌراً  أن أرسطو عن ُحكً فقد مهمة كثٌرة وفوابد منافع للشرور إنَّ .ٕ

 على األمراض عالج إلى المتؤلم ٌندفع األلم فبإحساس الجدٌدة، والكماالت الخٌرات لحصول

 المعنوٌة الكماالت إلعداد تصلح ما كثٌراً  والعاهات، واآلفات البالٌا أن كما. المثال سبٌل

 الكماالت هذه إلى الوصول أمكن لما موجودة األمور تلك تكن لم لو بحٌث هللا، إلى كالتوجه

 [ٕٔ. ]المعنوٌة

 تنافً ال والذكاء، البالدة أو والبٌاض كالسواد واألوصاؾ األنواع جهة من االختالفات أن.ٖ

 هللا أعطاه ما كل إذ خلقته، قبل للشًء حق وال حقه، حق ذي كل إعطاء هو العدل ألن العدل؛

 [ٕٕ.]ظلماً  ٌكون ال فٌه واالختالؾ حّق، ال فضل هو لألشٌاء، تعالى

 من هً الشرور بعض ألن المادة عالم فً األسباب تزاحم جهة من تكون قد النقص علة أن.ٗ

 [ٖٕ.]الدنٌوي المادي العالم لوازم

 المحاضرة الخامسة عشر :

 :والقدر القضاء

ا  بوبٌة، بتوحٌد متعلق فهو: والقدر القضاء أمَّ  هللا إفراد هو: األُلوهٌة توحٌد أنَّ  سبق وقد الر 

بوبٌة وتوحٌد بالعبادة، تعالى  األسماء وتوحٌد والتَّدبٌر، والملك بالخلق تعالى هللا إفراد: الر 

فات  .وصفاته بؤسمابه تعالى هللا توحٌد هو: الصِّ

 اللوح فً مكتوب وجلَّ، عزَّ  هللا إال ٌعلمه ال الذي المكتوب تعالى هللا سر   والقدر والقضاء

لِع ال الذي المكنون الكتاب فً المحفوظ،  .أحد علٌه ٌطَّ

 والقدر؟ القضاء فً نتحدث إذاً  لماذا

 فكٌؾ به، إال العبد إٌمان ٌتم وال اإلٌمان، أركان من ركن والقدر بالقضاء اإلٌمان إنَّ : أوالً 

ٌَّن عنه، ٌُتحدث لم إذا ٌُعرؾ ٌُب  .أمره؟ للنَّاس و



 وكذلك السالم، علٌه جبرٌل حدٌث وهو اإلسالم فً حدٌث أعظم فً ورد بالقدر اإلٌمان: ثانٌاً 

 رواه]  دٌنكم ٌعلمكم أتاكم جبرٌل فإنه:  فٌه قال الذي وسلَّم علٌه هللا صلَّى النَّبً حٌاة آخر فً

ٌن، من فمعرفته[. 9: ومسلم ،ٓ٘: البخاري  .اإلجمال سبٌل على واجب وهو الدِّ

 وعقله، القرآن بتدب ر أمرنا وجلَّ  عزَّ  وهللا وتفاصٌله، القدر بذكر ملًء   الكرٌم القرآن أنَّ : ثالثاً 

كَ  أَنَزْلَناهُ ِكَتاب  :  وتعالى سبحانه قال كما ٌْ بَُّروا ُمَباَرك   إِلَ دَّ ٌَ اِتهِ  لِ ٌَ  [.8ٕ: ص] آ

حابة: رابعاً   المتعلقة األمور أدق عن وسلَّم علٌه هللا صلَّى النَّبً سؤلوا عنهم هللا رضً الصَّ

ٌِّن هللا رسول ٌا: قال ُجعشم بن مالك بن سراقة حدٌث من مسلم صحٌح فً جاء كما بالقدر،  لنا ب

 نستقبل؟ فٌما أم المقادٌر به وجرت األقالم به جفت أفٌما الٌوم، العمل فٌما اآلن، خلقنا كؤنا دٌننا

  مٌسر فكل اعملوا: قال العمل؟ ففٌما: قال ، المقادٌر به وجرت األقالم به جفت فٌما بل ال،:  قال

 [.9ٕٗٙ: مسلم رواه]  لعمله مٌسر عامل كل: رواٌة وفً[. 9ٕٗٙ: مسلم رواه]

حابة إنَّ : خامساً   لٌختبروهم عنه وسؤلوهم بل تالمٌذهم علَّموا قد علٌهم تعالى هللا رضوان الصَّ

 أبا أن: مسلم حٌحص فً فجاء ال، أم والقدر القضاء عقٌدة فهموا هل فٌه، أفهامهم ولٌحرزوا

 الٌوم النَّاس ٌعمل ما أرأٌت: عنه هللا رضً حصٌن بن عمران لً قال: "قال الدإلً األسود

 أتاهم مما به ٌستقبلون فٌما أو سبق ما قدر من علٌهم ومضى علٌهم قضً أشًء فٌه؟ وٌكدحون

 من ففزعت ظلماً؟ ٌكون أفال: فقال علٌهم، قضً شًء بل: فقلت علٌهم؟ الحجة وثبتت نبٌهم به

حابً" شدٌداً  فزعاً  ذلك رة ُكل ها نعملها التً هذه األشٌاء كانت إذا: للتابعً ٌقول الصَّ  قبل، من مقدَّ

 ٌده وملك هللا خلق شًء كل: وقلت شدٌداً، فزعاً  ففزعت: األسود أبو قال ظلماً، بذلك ألٌس: قال

" عقلك ألحزر إالَّ  سؤلتك بما أُرد لم إنما هللا، ٌرحمك: لً فقال ٌسؤلون، وهم ٌفعل عما ٌسؤل فال

 [.ٕٓ٘ٙ: مسلم رواه]

 .صحٌحاً  فهماً  القضٌة تفهم أنَّك ألتؤكد:  أي

لؾ أبمة فإنَّ  وكذلك: سادساً   .الباب هذا فً ألَّفوا قد هللا رحمهم السَّ

 والضاللة البدع ألهل الباب انفتح لربما به النَّاس لجهل القدر عن الحدٌث تركنا لو: سابعاً 

 .ذلك فعلوا قد بل باطلهم، ٌروجون

نا: ثامناً   .ؼزٌر علم لفاتنا تركناه لو إنَّ

 :والقدار القضاء فً الكالم عن تنهً التً األحادٌث نوجه كٌؾ

 صلَّى النَّبً حدٌث وبٌن والقدر، القضاء وعقٌدة والقدر القضاء بٌن نجمع كٌؾ: قابل   قال فإنَّ  

حٌح وسلَّم علٌه هللا  القدر ُذكر وإذا فؤمسكوا، النجوم ُذكر وإذا فؤمسكوا، أصحابً ُذكر إذا: الصَّ

 علٌه هللا صلَّى النَّبً أنَّ : اآلخر الحدٌث فً ورد ما وكذلك[. 9ٕٗٔالطبرانً رواه] فؤمسكوا

 حب وجنتٌه فً فُقؤ كؤنما وجهه احمر حتى القدر فً ٌتنازعون وهم أصحابه على خرج وسلَّم

 قبلكم كان من أهلك إنما إلٌكم؟ أُرسلت بهذا أم أُمرتم أبهذا: فقال شدٌداً، ؼضباً  وؼضب الرمان،

  فٌه تنازعوا ال أن علٌكم عزمت األمر هذا فً تنازعوا حٌن أُهلك أو األمر هذا فً تنازعوا حٌن

 [. ٖٖٕٔ: الترمذي رواه]



نه قد والحدٌث  القضٌة؟ فً إذاً  الحدٌثٌن هذٌن موقع ما نعرؾ أن ونرٌد ، العلم أهل بعض حسَّ

 فٌه، الخوض عن تنهى بظاهرها وأحادٌث والقدر، القضاء تفاصٌل فً تكلَّمت أحادٌث هناك إنَّ 

هها أن فالبد  :فنقول توجٌهاً  نوجِّ

 علم بال الخوض فٌها المقصود إنَّما فٌه الخوض عن النَّهً فً وردت التً األحادٌث إنَّ : أوالً 

 .بالباطل خوض   بل دلٌل وال

 ال القاصر البشري والعقل القاصر، البشري العقل على فٌه معتمداً  اإلنسان ٌخوض أن: ثانٌاً 

 بالقضاء اإلنسان ٌخوض أن المقصود أو قلنا، كما العقٌدة تفاصٌل بمعرفة ٌستقِل أن ٌمكن

ًٌّ  والؽٌب ؼٌب، ألنَّه وقدره؛ هللا لقضاء واإلذعان التَّسلٌم عدم مع والقدر  فإذا التَّسلٌم، على مبن

 فً البحث عن النَّهً إنَّ  نقول أن ٌمكن وكذلك النَّهً، فً ٌدخل تسلٌم بؽٌر فٌه اإلنسان خاض

 لم مرسالً، نبٌاً  وال مقرباً، ملكاً  علٌه ٌُطلِع لم خلقه فً هللا سر   والقدر القدر، من الخفً الجانب

لِع  هللا، سر   فهذا وجلَّ، عزَّ  هللا إال فٌه ما ٌعرؾ وال  كله، ٌره ولم المحفوظ اللوح على أحد ٌطَّ

 وكذلك النَّهً، فً الحدٌث علٌه فٌنطبِق القدر؛ من الخفً الجانب فً ٌخوض أن إنسان أراد فلو

ه أن ٌمكن أٌضاً   كما متعنتاً، متعنداً  وٌسؤل اعتراضًٌة، أسبلةً  ٌسؤل أن أراد لمن الحدٌث ُنوجِّ

 حٌاً، ومازال كبٌر   الرجل فهذا فالناً، هللا قبض ولماذا فالناً؟ وأضلَّ  فالناً  هللا هدى لماذا: ٌقول

ؽٌر الشَّاب وهذاك ا النَّهً، فً ٌدخل أٌضاً  فٌه الخوض فهذا مات؟ لماذا الصَّ  مستفهماً  سؤل من أمَّ

 فهذا للتَّعلم مستفهمناً  ٌسؤل كان إذا إبلٌس؟ خلق من الحكمة ماهً: قابل قال مثالً  الحكمة، عن

 .النَّهً فً داخل وهذا لالعتراض، متعنتاً  سؤل إذا ؼٌر

نازع، قضٌة فً واضح الحدٌث ثم  وال واالفتراق، االختالؾ إلى ٌإدي القدر فً فالتَّنازع التَّ

نازع فً ٌدخل الة الفرق منازعةُ  المذموم التَّ ؛ ومجادلتهم الضَّ نا بالحقِّ  .بها أُمرنا قد ألنَّ

 القدر فً الكالم أنَّ  بالجملة وهذا وسلَّم، علٌه هللا صلَّى النَّبً ؼضب سبب علٌه ٌُحمل إذاً  فهذا

حٌح العلمً بالمنهج فٌه والبحث  صلَّى النَّبً عنه نهى الذي وإنَّما عنه، منهً وال محرم ؼٌر الصَّ

 .فٌه والتَّنازع بالباطل الخوض وسلَّم علٌه هللا

 :والقدر القضاء تعرٌؾ

 :لُؽةً  القدر تعرٌؾ 

ال والقاؾ قِدراً، مصدر: اللؽة ًف الَقَدر اء والدَّ  ونهاٌته، وكنهه الشًَّء مبلػ على ٌدل   أصل والرَّ

رت وكذلك شًء، كل مبلػ فالَقدر ره الشًَّء قدَّ قدٌر، من وأقدره أُقدِّ  القضاء هو والقدر التَّ

ره ما وهو والحكم، قدٌر وٌقال األمور، من به وٌحكم القضاء من وجلَّ  عزَّ  هللا ٌقدِّ  أٌضاً  التَّ

 .األمور من أمر تسوٌة فً والتَّفكٌر التَّروٌة

 :اصطالحاً  القدر تعرٌؾ

ا  حكمته، واقتضت علمه به سبق حسبما الكابنات هللا تقدٌر: فالقدر العلماء اصطالح فً وأمَّ

ر األبد، إلى كابن هو مما القلم به وجرى العلم به سبق ما: القدر: نقول وٌكمن  مقادٌر هللا قدَّ



 وكتبه علمه ما هللا قدر هو فالقدر صفة، أي وعلى سٌقع ما وجلَّ  عزَّ  وَعلِم ٌكون، وما الخالبق

 .وخلقه وشاءه

 :لؽةً  القضاء تعرٌؾ

ا  القطع وأصله، والبٌان والحتم، والصنع، الحكم، هو: اللؽة فً القضاء فإن للقضاء بالن سبة وأمَّ

 .أٌضاً  الخلق معنى فٌكون منه، والفرغ وإمضاءه وإحكامه الشًَّء وقضاء والفصل،

 :بٌنهما والعالقة والقدر، القضاء بٌن الفرق

 بٌنهما؟ الفرق وما والقدر القضاء بٌن العالقة فما 

قدٌر،: بالقدر المراد: قٌل   َسَمَوات   َسْبعَ  َفَقَضاُهنَّ :  وجل عز كقوله الخلق،: وبالقضاء التَّ

ا ،[ٕٔ: فصلت] قدٌر،: القدر وأمَّ  ألنَّ  اآلخر؛ عن أحدهما ٌنفك   ال متالزمان أمران فهما التَّ

 .الفصل ٌمكن فال القضاء، وهو البناء بمثابة واآلخر القدر، وهو األساس بمثابة أحدهما

ابق العلم هو: فالقضاء العكس وقٌل  وإٌجاده الخلق وقوع هو: والقدر به، هللا حكم الذي السَّ

 بمعنى هما وقٌل اجتمعا، افترقا وإذا افترقا اجتمعا إذا وقٌل الواقعة، األحداث هذه وخلق وخلقه،

 .هللا شاء إن ٌسٌرة بٌنهما الفرق فمسؤلة واحد،

 :والقدر بالقضاء اإلٌمان ثمرات

 المسلم؟ نفس على ذلك أثر وما والقدر، بالقضاء اإلٌمان ثمرات هً ما 

 اإلٌمان وأنَّ  والقدر، القضاء حكم نعرؾ أن فالُبدَّ  له، استسالماً  به هللا تعبدنا مما القدر: أوالً 

 .والقدر القضاء لهذا باالستسالم هللاَ  لنتعبَّد واجب والقدر بالقضاء

 حٌث والقدر، القضاء باب فً ضل وا مثالً  فالمجوس الشِّرك، من للخالص طرٌق ذلك إنَّ : ثانٌاً 

، خالق  : خالقٌن هناك أنَّ  زعموا  خالقَ  والظالم الخٌر، خالقَ  النَّور وجعلوا للخٌر، وخالق   للشَّرِّ

 هذه من ٌنقذ األمر هذا تبٌان فإنَّ  ولذلك شرك، وهذا وجلَّ  عزَّ  هللا مع خالقٌن وأثبتوا الشَّر،

 .ؼٌرها ومن الباطلة العقٌدة

 بالقضاء ٌإمن فالذي واإلقدام، الشَّجاعة ٌورث الحقٌقة فً والقدر بالقضاء اإلٌمان إنَّ : ثالثاً 

 فً ٌُقِدم ولذلك علٌه، وجلَّ  عزَّ  هللا كتب ما إالَّ  ٌناله لن وأنَّه وقته، قبل ٌموت لن أنَّه ٌعلم والقدر

ٌَّاب   ؼٌر المعركة ، وال ه رورة ولٌس وجل   سٌموت أنَّه معركة   فً خرج إذا الواحد أنَّ  بالضَّ

 حتى معروؾ وهذا ٌهلكون، الذٌن من أكثر وٌنجون ٌرجعون الذٌن المعارك من كثٌر بل فٌها،

 أكثر منها رجعوا فالذٌن وؼٌرها، ومكة والخندق وأحد كبدر وسلَّم علٌه هللا صلَّى النَّبً معارك

ر الذي القدر أنَّ  ٌعلم أنَّه دام فما فإذاً  مضاعفة، بؤضعاؾ فٌها ماتوا الذٌن من ، علٌه قُدِّ  مكتوب 

 َما:  قال قد وتعالى سبحانه هللا فإنَّ  ونحوه، بسكتة أو معركة، فً أو سٌارة، بحادث ٌكون فقد

ِ  ٌُْإِمنْ  َوَمنْ  هللاَِّ  ِبإِْذنِ  إاِلَّ  ُمِصٌَبة   ِمنْ  أََصابَ  ْهدِ  ِباهللَّ  [.ٔٔ: التؽابن] َقْلَبهُ  ٌَ

جل هو: "قال اآلٌة، هذه فً مإثرةً  كلمةً  هللا رحمه علقمة قال وقد  أنَّها فٌعلم المصٌبة تصٌبه الرَّ

ٌُسلِّم فٌرضى هللا عند من  [.ٕٔٗ/ ٖٕالطبري تفسٌر"]و



ْهدِ  بِاهللَِّ  ٌُْإِمنْ  َوَمنْ   فإذاً   ِباهللَِّ  ٌُْإِمنْ  َوَمنْ  هللاَِّ  ِبإِْذنِ  إاِلَّ  ُمِصٌَبة   ِمنْ  أََصابَ  َما  أنَّ  فواضح ، َقْلَبهُ  ٌَ

ْهدِ   [.ٔٔ: التؽابن] َقْلَبهُ  ٌَ

ر الذي هو هللا بؤنَّ  آمنت لو إذاً   والقدر، بالقضاء اإلٌمان بسبب هداٌة، باب لك ٌفتح وكتب قدَّ

بر فقط ولٌس ق فاإلنسان اإلنفاق، وكذلك المصٌبة، على الصَّ  متوكالً  المال من عنده بما ٌتصدَّ

زق من له ُكِتب ما بؤنَّ  هللا على ٌُرزق أخرى جهة من الكرم إلى أٌضاً  وٌدفع سٌؤتٌه، الرِّ  العبد ف

ُ  َكَتبَ  َما إاِلَّ  ٌُِصٌَبَنا لَنْ  قُلْ   واعتماداً  استسالماً  بسببه  إخالصاً، به ٌرَزقون[. ٔ٘: التوبة] لََنا هللاَّ

 على إذاً  ٌستمر   فالعبد والقدر، القضاء وهو لك، هللا كتبه قد بشًء   إالَّ  ٌنفعوك ال النَّاس فإنَّ 

 .بذمهم وال النَّاس بمدح مبالً ؼٌر اإلخالص

نِّ  ُحسن ٌورث روالقد القضاء اإلٌمان  :باهلل الظَّ

نِّ  إحسان به العبد ٌُرَزق المهمة العقٌدة بهذه اإلٌمان  :الرجاء وقوة باهلل، الظَّ

نً ما  طرٌقا إلٌك به اهتدٌت إالَّ ***  رضى أو بكره   قدر   مسَّ

نِّ  حَسنَ  فالمإمن  به ٌُرَزق والقدر بالقضاء اإلٌمان كذلك أحواله، كل فً هللا ٌرجوا باهلل الظَّ

ر هللا أنَّ  ٌعلم حٌث الخاتمة، سوء من وخوؾ هللا، من خوؾ  اإلنسان  أُناس على خاتمة سوء ٌقدِّ

 .فٌخافها

 أَمْ   ٌحسدون؟ الناس فلماذا الحسد، مثل األمراض من كثٌر على ٌقضً بالقدر اإلٌمان فإنَّ  كذلك

ْحُسُدونَ  ُ  آَتاُهمُ  َما َعلَى النَّاسَ  ٌَ َنُهمْ  َقَسْمَنا َنْحنُ   ،[ٗ٘: النساء] َفْضلِهِ  ِمنْ  هللاَّ ٌْ اةِ  ِفً َمِعٌَشَتُهمْ  َب ٌَ  اْلَح

ا ٌَ ْن  فلماذا: كذا لً مكتوب وأنا كذا، ولهذا لهذا كتب هللا أنَّ  بالقدر آمن فإذا ،[ٕٖ: الزخرؾ] الد 

 اللوح فً وُكل ها مكتوبة، أشٌاء ُكل ها وهذه منًِّ، أكثر عنده أو فوقً، أنَّه على فالناً  أحُسد

م وهللا المحفوظ،  عندي، بما وأقنع أرضى فؤنا وجلَّ، عزَّ  شؤنه من وهذا العباد بٌن األرزاق قسَّ

 .النِّعمة عنه تزول أن أتمنى وال ؼٌري، أحسد وال

الٌن ٌلجبون النَّاس ألنَّ  الُخرافات؛ ٌُحارب أٌضاً  العقٌدة بهذه اإلٌمان إنَّ  ثم جَّ  فً والمشعوذٌن للدَّ

 المكتوبة األشٌاء هذا أنَّ  ٌعلم فاإلنسان الؽٌب، علم فً والعرافٌن والمنجمٌن وللكهان شًء، أي

ٌِّرها ال مٌن الُكهَّان هإالء ٌُؽ افٌن، والمنجِّ  الؽٌب على ٌطلِّعوا أن ٌمكن فال وكذلك والعرَّ

 :هللا لحكم التَّسلٌم ٌورث والقدر بالقضاء اإلٌمان

 وال الشَّرعٌة، هللا أحكام على االعتراض من العبد ٌسلم به إٌماناً  والقدر بالقضاء ٌكون وكذلك

ع لما النٌِّاحة؟ تحصل فلماذا النٌِّاحة مثل ٌفعل، وال بكلمة ٌعترض  ثوبها، وتشق   شعرها، ُتقطِّ

 ولدها مات فإذا والقدر القضاء بعقٌدة قوي إٌمان هناك أنَّ  لو خدها؟ تخمش وجهها، وتضرب

ا: تقول ا راجعون، ٌهإل وإنَّا هلل إنَّ رب التَّقطٌع أمَّ  منهم ٌقع الذي الكفري والكالم واللطم والضَّ

 .ذلك فٌناقض الكفري الكالم

ل بالنافع وٌؤخذ أموره، فً وٌعزم فٌه اإلنسان ٌَجد   والقدر بالقضاء باإلٌمان أنَّ  ُثمَّ   وٌحصِّ

 واستعن ٌنفعك، ما على احرص: قال والسالم الصالة علٌه نبٌه أنَّ  ٌعلم ألنَّه المفٌدة؛ األسباب



 وما هللا قدر قل ولكن وكذا لكان كذا فعلت أنً لو تقل فال شًء أصابك وإن تعجزك، وال باهلل

 .مسلم رواه[. 8ٗ٘ٙ: مسلم رواه]  فعل شاء

 قضاء هذا وأنَّ  نعمة حصول أو نقمة اندفاع من علٌه به أنعم ما على ربَّه ٌشكر العبد فإنَّ  ولذلك

ضا نفسه وتمتأل العبد به فٌرضى تعالى، هللا من ضا ربِّه عن بالرِّ  وجنَّة األعظم، هللا باب والرِّ

نٌا ِ  بَِفْضلِ  قُلْ   بالقدر ٌفرح إنَّه بل العابدٌن، ومستراح الد  ْفَرُحوا َفِبَذلِكَ  َوِبَرْحَمتِهِ  هللاَّ ٌَ ر   ُهوَ  َفْل ٌْ  َخ

ا ْجَمُعونَ  ِممَّ  [.9٘: ٌونس]  ٌَ

ر فإذا وهداٌة، باهلل إٌمان القدر هذا ٌكون عندما  تحصل وكذلك به، تفرح الهداٌة لك هللا قدَّ

اء فً المنهج على االستقامة رَّ اء، السَّ رَّ مان هذا مثل الحق، انتصار من الٌؤس وعدم والضَّ  الزَّ

رهم، المسلمٌن وضعؾ وتسل طهم وقوتهم األعداء كثرة من اآلن فٌه نحن الذي  َمن هناك وتؤخ 

، وال مخرج   وال ضاقت فقد فابدة ال: ٌقول ا فإذا نصر   كلِّ  على هللا وأنَّ  وقدره هللا بقضاء آمنَّ

 انتصار من الٌؤس عدم للمسلمٌن، وٌجعلها علٌهم ٌقلبها لهم الدولة جعل أنَّه وكما قدٌر، شًء  

ٌَّامُ  َوِتْلكَ   الحق، نَ  ُنَداِولَُها األَ ٌْ  [.ٓٗٔ: عمران آل]  النَّاسِ  َب

ولة فتكون ة للكفَّار الدَّ ة وللمسلمٌن مرَّ ٌَّامُ  َوِتْلكَ   مرَّ نَ  ُنَداِولَُها األَ ٌْ  ثم[. ٓٗٔ: عمران آل]  النَّاسِ  َب

 كان إذا حدث الذي ؼٌر ٌحدث أن ٌتمنَّى ال أنَّه بمعنى رضا، الجانب هذا فً للعبد أٌضاً  ٌحصل

 وانتهى، فات شًء على ٌتؤسفنَّ  وال خٌر، له هللا قضاء كلَّ  أنَّ  وٌعلم والقدر، بالقضاء مإمناً 

راً  فلٌس  ذهب رجل: فمثال له، خٌراً  كان فاته ما أنَّ  أحٌاناً  ٌكتشؾ اإلنسان ربَّما بل لك، مقدَّ

 فؤقلعت فابدة، ال ولكن علٌهم ألحَّ  واسطات ٌجد أن وحاول ممتلبة، الطابرة فوجد للسر لٌحجز

ر بؤنَّه وُسرَّ  فعرؾ واحترقت، فانفجرت الطابرة  .فٌها ٌُقلع ال أنَّه علٌه قُدِّ

ًِّ  وفً***  القضاء حكم على األمور تجري  ومكروه محبوب الحوادث َط

نً وُربَّما  أرجوه كنت ما ساءنً ما وُربَّما***  أحذره كنت ما سرَّ

 

 أشٌاء وتارك مصلحته، من ولٌست أشٌاء فً ٌسعى كان أنَّه نظره، قصر أحٌاناً  اإلنسان فٌكتشؾ

ة ٌكتسب وكذلك مصلحته، من هً  مثل فً المخلوقٌن رقِّ  من والتَّحرر والقناعة النَّفس ِعزَّ

زق، قضٌة زق وأنَّ  الرِّ  وهو حسبه هو هللا وأنَّ  رزقه، ٌستوفً حتى ٌموت ولن هللا عند الرِّ

زاق ر ولو الرَّ زق من شٌباً  له قدَّ  وال فالن، زرق ٌقطع أن إنسان ٌستطٌع وال ٌَِصله، أن فالبد الرِّ

 معٌن، شًء قطع فً سبباً  تكن ال لكن بصحٌح، فلٌس فالن رزق تقطع ال النَّاس بعض ٌقول

ٌُرزق العمل من فٌفصله ؼٌره، ٌؤتٌه ممكن لكن زق أخرى، شركة فً آخر بعمل ذاك و  فالرِّ

 مجرد وذلك شًء حصول أو شًء قطع فً سبب ٌكون أن هو النَّاس بعض ٌفعله وما سٌؤتً،

ر الذي هو فاهلل وإالَّ  سبب، ر عمالً، له لٌجد هذا سخَّ  ٌفصله بؤن األحداث وجرت هذا على وقدَّ

 .لٌلتفت ٌكن لم القناعة ُرزق إذا اإلنسان ولذلك عمله، من

 ممتسك بؤذٌالها فصرت***  الؽنً كنزَ  القناعة رأٌت

 منهمك به ٌرانً ذا وال***  بابه على ٌرانً ذا فال



 الملك شبه الناس على أمر  ***  درهم بال ؼنٌاً  وصرت

 ٓٓٓٓٓٓجدا كثٌرة الفوابد فإذاً 

 :حق والقدر القضاء أنَّ  على األدلة

 :الكرٌم القران

نَّة الكرٌم القرآن دلَّ  لقد  والقدر القضاء أن على والحس والعقل والفطرة واإلجماع النَّبوٌة والس 

ا حق،  وقال ،[9ٖ: األحزاب] َمْقُدوًرا َقَدًرا هللاَِّ  أَْمرُ  َوَكانَ :  تعالى هللا قال فقد الكرٌم القرآن من أمَّ

ء   ُكلَّ  إِنَّا:  وجل عز ًْ  [.8ٗ: القمر]  ِبَقَدر   َخلَْقَناهُ َش

ء   ِمنْ  َوإِنْ :  سبحانه وقال ًْ لُهُ  َوَما َخَزابُِنهُ  ِعْنَدَنا إاِلَّ  َش  وقال ،[ٕٔ: الحجر]  َمْعلُوم   ِبَقَدر   إاِلَّ  ُنَنزِّ

ا َقَدر   َعلَى ِجْبتَ  ُثمَّ :  وجل عز  [.ٓٗ:طه] ُموَسى ٌَ

ء   ُكلَّ  َوَخلَقَ :  وتعالى سبحانه وقال ًْ َرهُ َش رَ  َوالَِّذي:  وقال[. ٕ: الفرقان] َتْقِدًٌرا َفَقدَّ  َفَهَدى َقدَّ

ًَ  َولَِكنْ :  وقال ،[ٖ:األعلى] ْقِض ٌَ ُ  لِ  [.ٕٗ: األنفال]  َمْفُعواًل  َكانَ  أَْمًرا هللاَّ

نَّة  :النَّبوٌة الس 

نَّة من وأما  الكرٌم، للقرآن وموافقة مطابقة وسلم علٌه هللا صلَّى النَّبً أحادٌث جاءت فقد الس 

  وشره خٌره بالقدر وتإمن: جبرٌل حدٌث فً جاء كما والسالم الصالة علٌه قال كما له وشارحة

 [.ٕٓٔ: مسلم رواه]

: ٌقولون وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول أصحاب من ناساً  أدركت: "هللا رحمه طاووس وقال 

 الكٌس أو والكٌس العجز حتى بقدر شًء كل  : "ٌقول عمر بن هللا عبد وسمعت بقدر، شًء كل

 [.8ٕٕٙ: مسلم رواه" ]والعجز

الة علٌه والنَّبً الم الصَّ  أنً لو تقل فال شًء أصابك وإن الحدٌث فً قال معنا مرَّ  كما والسَّ

 فعل شاء وما هللا قدر قل ولكن الماضً تؽٌٌر ٌمكن وال انتهى فالماضً  كذا لكان كذا فعلت

 [.8ٗ٘ٙ: مسلم رواه]

 :اإلجماع

ا  النووي قال وشره خٌره بالقدر اإلٌمان وجوب على المسلمون أجمع فقد اإلجماع جهة من وأمَّ

حابة وإجماع والسنة الكتاب من القطعٌة األدلة تظاهرت وقد: "هللا رحمه  والعقد الحل وأهل الصَّ

 قال[. ٘٘ٔ/ٔ: مسلم صحٌح على النَّووي شرح". ]تعالى هللا قدر إثبات على والخلؾ السلؾ من

 [.29ٗ/ٔٔ: الباري فتح" ]تعالى هللا بتقدٌر كلها األمور أن قاطبة االمة ومذهب: "حجر ابن

 :الفطرة داللة

ا  ٌقع ولم المشركٌن شواذ إال ٌنكره ال البشر، فطر فً مركوز بالقدر اإلٌمان فإنَّ  الفطرة وأمَّ

حٌح، الوجه على فهمه فً وقع وإنَّما الجملة فً وإنكاره القدر نفً فً الخطؤ   الصَّ



 :العقل داللة

 األمور وأنَّ  والنتابج، والمقدمات بالمسببات األسباب ارتباط على تدل الحال بطبٌعة العقل وداللة

 ولٌس ُمحكم، شًء وعلى قدر وعلى سنن على تجري تكون أن الُبدَّ  الكون هذا فً تجري التً

 والقدر والقضاء الحٌاة، نظام هو فالتَّوحٌد علٌه، ٌدل كذلك والحس   عشوابٌة، أو فوضى األمور

لؾ علٌهم تعالى هللا رضوان الصحابة قال وقد البشر، علٌه ٌجري الذي التَّوحٌد من  كلمات والسَّ

  القضٌة، هذه فً مضٌبة

 مرٌض، وهو عبادة على دخلت: "أبٌه على داخل وهو الصامت بن عبادة بن الولٌد قال كما

 بنً، ٌا: قال أجلسوه فلما أجلسونً،: فقال لً، واجتهد أوصنً، أبتاه ٌا: فقلت الموت، فٌه أتخاٌل

 خٌره بالقدر تإمن حتى وتعالى تبارك باهلل العلم حقٌقة تبلػ ولن اإلٌمان، طعم تجد لن إنَّك

ه؟ وما القدر خٌر ما أعلم أن لً وكٌؾ أبتاه، ٌا: قلت وشره،  ٌكن لم أخطؤك ما أن تعلم: قال شر 

 وسلم علٌه هللا صلى هللا رسول سمعت إنً بنً، ٌا لٌخطبك، ٌكن لم أصابك ما وأن لٌصٌبك،

 ٌوم إلى كابن هو بما الساعة بتلك فجرى اكتب،: قال ثم القلم، تعالى هللا خلق ما أول إن: ٌقول

 رواه الحدٌث[. ،2٘2ٕٕ: أحمد رواه" ]النَّار دخلت ذلك على ولست مت إن ُبنً، ٌا ، القٌامة

 ، أحمد اإلمام

 القدر" ]خدك على ٌدك وضعك حتى بقدر شًء كل: "عنه تعالى هللا رضً عباس ابن وقال 

 [.9ٕٙ: للفرٌابًِ

ٌر؟ بٌن من الهدهد سلٌمان تفقَّد كٌؾ: "عباس ابن ُسبل: عكرمة وقال  سلٌمان إنَّ : قال الطَّ

 مهندساً  الهدهد وكان األرض، فً عمقه وما الماء، ُبعد ما ٌدري فلم منزالً  نزل علٌه هللا صلوات

بها خاصٌة عنده الماء، عمق ٌعرؾ أنَّه خاصٌة فٌه فالهدهد -مهندساً  عربٌة كلمة هذه-  هللا ركَّ

 ٌكون وكٌؾ: "عكرمة ٌقول قلت الهدهد، ففقد الماء عن ٌسؤل أن فؤراد الماء، عمق ٌعرؾ فٌه

بً مهندساً   الصؽٌر والولد المهندس الهدهد هذا كٌؾ: ٌعنً فٌصٌبه، الحبالة له ٌنصب والصَّ

 البصر، دون حال القدر جاء إذا: عنه هللا رضً عباس ابن فقال وٌصٌده، وفخاً  شَركاً  له ٌضع

 لشخص تقول عندما[. 29ٔ -22ٔ/ ٖٔالقرطبً تفسٌر"]البصر عمً القدر جاء إذا: ٌقولون أو

ٌارة تر لم كٌؾ  أمامك؟ رأٌَته وما بكبره هذا اآلدمً أو البصر، عمً القدر جاء فإذا أمامك؟ السَّ

ر   هللا البصر، عمً القدر جاء إذا إال تفسٌراً  لها تجد ما أحٌاناً  متر، ثالثة طوله نور وعمود  ُمقدِّ

  سٌحصل، الشًَّء هذا ٌحصل

م بقدر، فخلقهم خلقاً  خلق هللا إنَّ : "هللا رحمه الحسن قال م بقدر، اآلجال وقسَّ  بقدر، أرزاقهم وقسَّ

 [.ٕٓٙ: للفرٌابًِ القدر"]بقدر والعافٌة والبالء

ر هللا إن: "فٌه مات الذي مرضه فً الحسن وقال ر أجالً  قدَّ ر مرضاً  معه وقدَّ  معافاًة، معه وقدَّ

ب فمن ب فقد بالقدر كذَّ ب ومن بالقرآن كذَّ ب فقد بالقرآن كذَّ  "بالحقِّ  كذَّ

ضا إالَّ  لٌس ولذلك شاء، ما هللا إذا ٌكون ال نحن شبنا وما شبنا، ما نحن ولو كان هللا شاء فما  الرِّ

 اإلنسان ٌحمً الذي وهذا مكتوب، شًء كلَّ  أنَّ  نعتقد وأن منوالها، على نسٌر وأن العقٌدة، بهذه

دمات من  انهاروا والذٌن وقدره، هللا بقضاء االعتقاد هو وهذا العصبٌة، واالنهٌارات النَّفسٌة الصَّ

 .أنفسهم فً العقٌدة هذه فً ونقص شرخ عندهم ُكل هم انتحروا والذٌن نفسٌاً 



 :مراتب أربع على والقدر القضاء عقٌدة

  واألحداث، األفعال وخلق والمشٌبة، والكتابة، العلم،: وهً

 :العلم: األولى المرتبة

ا  ٌتعلق مما وأبداً، أزالً  وتفصٌالً، جملةً  شًء كل ٌعلم هللا أنَّ  نإمن الُبدَّ  العلم لمرتبة بالن سبة فؤمَّ

 كٌؾ كان لو ٌكن لم ال وما والمستقبل، والحاضر بالماضً محٌط علمه عباده، بؤفعال أو بؤفعاله

 فً ذرة مثقال علمه عن ٌعزب وال والمستحٌل، والممكن والمعدوم الموجود ٌعلم سٌكون، كان

موات  وأعمالهم وأقوالهم وآجالهم أرزاقهم فعلم ٌخلقهم، أن قبل خلقه علم واألرض، السَّ

 النَّار، ٌخلق أن وقبل الجنَّة ٌخلق أن قبل النَّار أهل وعلم الجنَّة أهل وعلم وسكناتهم، وحركاتهم

ابق العلم ركن أول والقدر، القضاء مراتب من مرتبة أول هذه فإذاً   الشَّامل، السَّ

 

 

  الخلق مقادٌر تقدٌر كان متى 

 وَسلَّم علٌه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ  رسول قال:  قال -عنهما هللاَّ  رضً - العاص بن عمرو بن هللاَّ  عبد عن

 عرشه:  قال سنة   ألؾ بخمسٌن واألرض السماوات ٌخلق أنْ  قبل الخالبِقِ  مقادٌر قّدر هللاَّ  نّ : 

 " . الماء على

 التواكل وعدم العمل وجوب

 منكم ما: "  وَسلَّم علٌه هللاَّ  َصلَّى هللاَّ  رسول قال:  قال -عنه هللاَّ  رضً - طالب أبً بن علً عن

 على نتكل أفال! هللاَّ  رسول ٌا:  قالوا"  الَجنَّةِ  من ومقعده الّنارِ  من مقعده كتب وقد إال أحد   من

 الّسعادةِ  أهل من كان من أّما ؛ له خلِق لما مٌّسر فكلٌّ  اعملوا: "  قال! العمل؟ وندع كتابِنا

قاوةِ  أهل من كان من وأّما ، الّسعادة أهل لِعمل فسٌٌّسر :  قرأ ثمّ  الّشقاوة أهل لِعمل فسٌٌّسر ، الشَّ

ا َقى أَْعَطى َمنْ  َفؤَمَّ قَ  َواتَّ ُرهُ  ِباْلُحْسَنى َوَصدَّ سِّ ٌَ ٌُْسَرى َفَسُن  [ٙ:  اللٌل]  لِْل

 


