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 البحح ومدص

 سمسؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

 احلٛمد هلل واًمّمالة واًمسالم قمغم رؾمقل اهلل وسمٕمد

 .اًمدٓئؾ اًم٘مرآٟمٞم٦م قمغم شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ـومٝمذا ُمٚمخص ًمٚمبح٨م اعمٕمٜمقن سم

هيدف اًمبح٨م إمم ذيمر أمهٞم٦م ُمٕمروم٦م دٓئؾ اًمرسمقسمٞم٦م واًمتل ومٓمر اهلل اًمٕمب٤مد 

تٚمٗم٦م خمهذه اًمدٓئؾ أٟمقاقم٤م ُمـ ًمف قمغم اإلىمرار هب٤م ، وىمد ذيمر اهلل ضمؾ ضمال

ٕمؾ اعم١مُمـ يزداد إيامٟم٤م واجل٤مطمد يرضمع إمم ومٓمرشمف وي٘مر ٠مؾم٤مًمٞم٥م ُمتٜمققم٦م دمسمو

 سمقضمقده سمؾ وسمقضمقب قمب٤مدشمف .

وىمد ىمسؿ اًمب٤مطم٨م اًمبح٨م إمم ُم٘مدُم٦م ذيمر ومٞمٝم٤م أمهٞم٦م اعمقضقع وظمٓمتف 

بٕمف سمتٛمٝمٞمد حتدث ومٞمف قمـ ُمٕمٜمك اًمدٓئؾ وشمٕمريٗم٤مهت٤م ويمذا شمٕمريٗم٤مت أهؾ شموأ

 دراؾم٦م سملم ومٞمٝم٤م أمهٞم٦م دٓئؾ شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م .صمؿ ٕمٚمؿ ًمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م اًم

صمؿ ذع اًمب٤مطم٨م سمذيمر اًمدٓئؾ اًمقاردة ذم يمت٤مب اهلل ضمؾ وقمال واًمتل 

 شمتٚمخص ذم مخس٦م أدًم٦م هل : 

دًمٞمؾ اًمٗمٓمرة وومٞمف سمٞم٤من أن اًمٕمب٤مد أىمروا سمرهبؿ ضمؾ وقمال سمام ضمبٚمقا : األول 

اعمقاٟمع ، ومٙم٤من ذًمؽ دًمٞمال قمغم وضمقده  قمٚمٞمف ُمـ ُمٕمروم٦م سمٗمٓمرهتؿ اًمس٤معم٦م ُمـ

 ووضمقب قمب٤مدشمف .

ومتحدث ومٞمف اًمب٤مطم٨م قمـ دًمٞمؾ اخلٚمؼ وهق ُمٕمروم٦م اًمٕمب٤مد  :أما الدلقل الثاين

اخل٤مًمؼ مم٤م ٓ يدع جم٤مٓ ًمٚمِمؽ ذم وضمقده وُمـ  ٤مٓؾمتدٓل سم٤معمخٚمقق قمغمسمًمرهبؿ 

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ژ،  صمؿ وضمقب قمب٤مدشمف

 .[36: اًمٓمقر] ژچ  چ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ 
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هلذه  واإلطمٙم٤مم اإلشم٘م٤منأُم٤م اًمدًمٞمؾ اًمث٤مًم٨م ومٝمق دًمٞمؾ اًمٕمٜم٤مي٦م وي٘مّمد سمف 

اًمذي هبر اًمٕم٘مقل وضمذب اًمٜمٗمقس اعمٚمحدة إمم اًمتسٚمٞمؿ سمقضمقده  اعمخٚمقىم٤مت

 . ژ مت        خت حت   جت يب ىب ژوشمٗمرده سم٤مًمرسمقسمٞم٦م وإًمقهٞم٦م 

٤م يمؾ إٟمس٤من ُمـ اعمٚمح٦م اًمتل جيده اًمرضورةومٝمق دًمٞمؾ  :والدلقل الرابع

﮷   ژاٟمجذاب اًمروح إمم اًمتٕمٚمؼ سمف واًمٚمجقء إًمٞمف وظمّمقص٤م وىم٧م آضٓمرار 

       ﯀﯁   ﮿   ﮾   ﮽   ﮼   ﮻      ﮺   ﮹         . ژ﮸  

دًمٞمؾ ُمٕمروم٦م اهلل سم٤مهلل وي٘مّمد سمف آؾمتدٓل سم٠مومٕم٤مل اهلل   :والدلقل اخلامس

هؿ وصٗم٤مشمف قمٚمٞمف وقمغم وضمقده ووضمقب قمب٤مدشمف وهق دًمٞمؾ اخلقاص يمام ؾمام

 سمٕمْمٝمؿ .

إمج٤مع إُمؿ اًمذي ؿمٝمد سمف اًم٘م٤ميص واًمداين وأمجع قمٚمٞمف  :والدلقل السادس

 ُمـ ذم إرض إٓ ُمـ ؿمذ .

ًمقهٞمتف أسمقطمداٟمٞم٦م اهلل ذم  اإلىمرارومٝمق دًمٞمؾ قم٘مكم ي٘مّمد ُمٜمف  :أما السابع

ورسمقسمٞمتف وهذا اًمدًمٞمؾ ُمبٜمل قمغم أٟمف يٛمتٜمع ذقم٤ًم وقم٘ماًل وضمقد وم٤مقمٚملم شم٤مُمل 

ذم ُمٗمٕمقل واطمد مه٤م قمٚمٞمف شم٤مُم٤م اًم٘مدرة واإلرادة اعمبح٨م اًم٘مدرة واإلرادة 

 اًمس٤مسمع.

 وظمتؿ اًمب٤مطم٨م سمحثف سم٠مهؿ اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصؾ إًمٞمٝم٤م ذم اًمبح٨م .



 

 الدالئن القرآٌية عمى توحيد الربوبية 15  

 
Abstract

of the treatise entitled 
Quranic Arguments for Unifying the Lordship

Praise be to Allah and peace and blessings be upon the 
Messenger of Allah, and after:

The research aims to mention the importance of knowing 
the Arguments of the Lordship, which, God created mankind 
to recognize. Allah, Almighty, has mentioned different types of 
these Arguments, and in different ways, that make a believer 
increasing in his belief. The disbeliever returns to his nature 
and acknowledges His existence and even the necessity of His 
worship. 

The researcher has divided the treatise into a preface in 
which he mentioned the importance of the subject and its plan, 
following it with a foreword, in which talked about the 
meaning of the Arguments, and their definitions, as well as 
definitions of the scholars to Tawheed al Ruboobiyah 
(unifying the lordship), then the study, in which, he mentioned 
the importance of Arguments of unifying the lordship, then 
started in mentioning the Arguments came in the Book of 
Allah, the exalted, which sums up in five kinds, that are: 

Argument of Nature; and the statement that mankind 
admitted to their Lord Almighty, by the knowledge of their 
natures they were created upon, which were safe of 
inhibitions, so that was an evidence to His existence and the 
necessity of His worship. 

The second argument: the researcher spoke of the 
evidence of creation. That mankind aknowledges to their Lord 
inferring on the Creator from His creature. That leaves no 
way for doubt in his existence and then in necessity of His 
worship 

The third argument: evidence of design and care, which 
means the perfection and precision for these creatures that 
dazzle the minds and attract the souls of atheists to admit to 
His existence and singularity in Lordship and Worship. 

The fourth argument: evidence of natural pressing 
necessity, that every human finds an attraction of soul to 



 

 جممة الدراسات العقدية 16  

 
adhare Him and seek shelter in Him, specially at the time of 
an emergency. 

The fifth argument: evidence of knowing God by Himself. 
That means to infer from the actions of God and His attributes 
on Him, and on His existence and necessity of His worship. It 
is an evidence for special people as some of them named it.

The sixth argument: evidence of Nations' Consensus, 
which all people witnessed to, and the entire inhabitants on 
the earth agreed with, except who deviated from it. 

The seventh argument: retional evidence, which means 
recognition of oneness of Allah in His Lordship and Worship. 
This evidence is based on the statement that its very unlikely, 
religiously and rationally, for an object to be existed by two 
sufficient reasons.  

The researcher concluded the research with main results, 
he reached. 
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╝ 

وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمسٜم٤م ، ٟمحٛمده وٟمستٕمٞمٜمف وٟمستٖمٗمره، إن احلٛمد هلل

، ومال ه٤مدي ًمفيْمٚمؾ  وُمـ، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف، وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م

، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمبده ورؾمقًمف، وأؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف

 شمبٕمٝمؿ سم٢مطمس٤من إمم يقم اًمديـ. صغم اهلل وؾمٚمؿ قمٚمٞمف وقمغم آًمف وأصح٤مسمف وُمـ

 :  أُم٤م سمٕمد

اىمتٍمت ومٞمٝم٤م قمغم ُم٤م ضم٤مء ذم ، شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ًمدٓئؾ ُمقضمزةومٝمذه دراؾم٦م 

يمت٤مب اهلل ضمؾ صمٜم٤مؤه ُمـ سمٞم٤من شمٗمرده سم٤مًمرسمقسمٞم٦م ُمٕمرض٤م قمـ همػمه ُمـ إدًم٦م اًمتل 

عم٤م ذم يمت٤مب اهلل ُمـ اًمٖمٜمٞم٦م ذم ذًمؽ واحلج٦م ، اؾمتٕمٛمٚمٝم٤م اعمتٙمٚمٛمقن وهمػمهؿ

  وضمقب شمقطمٞمده وسف اًمٕمبقدي٦م ًمف وطمده.اًمب٤مًمٖم٦م قمغم

البحح خطة

ىمسؿ اًمب٤مطم٨م اًمبح٨م إمم ُم٘مدُم٦م ذيمر ومٞمٝم٤م أمهٞم٦م اعمقضقع وظمٓمتف ومتٝمٞمد 

 :  وؾمبٕم٦م ُمب٤مطم٨م

 اخلٓم٦م وأمهٞم٦م اًمبح٨م واًمدراؾم٤مت اًمس٤مسم٘م٦م.قمغم وشمِمٛمؾ  :املؼدمة

 : ُمٓم٤مًم٥موومٞمف صمالصم٦م : التؿفقد

 .ذم شمٕمريػ اًمدٓئؾ ًمٖم٦م واصٓمالطم٤مً : األول املطؾب

 .شمٕمريػ شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م ذم اًمٚمٖم٦م وآصٓمالح: الثاين املطؾب

 أمهٞم٦م دٓئؾ شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م.: الثالث املطؾب

 : وشمتْمٛمـ دراؾم٦م يمؾ دًمٞمؾ ُمـ أدًم٦م اًمرسمقسمٞم٦م وسمٞم٤مٟمف يم٤مًمت٤مزم املباحث:
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 اًمٗمٓمرة.دًمٞمؾ : األولاملبحث 

 .دًمٞمؾ اخلٚمؼ: الثايناملبحث 

 .دًمٞمؾ اًمٕمٜم٤مي٦م: الثالثاملبحث 

 .دًمٞمؾ اًمرضورة وآضٓمرار: ابعالراملبحث 

 سم٤مهلل.دًمٞمؾ ُمٕمروم٦م اهلل : اخلامساملبحث 

 .دًمٞمؾ إمج٤مع إُمؿ: السادساملبحث 

 دًمٞمؾ اًمتامٟمع.: املبحث السابع

 البحح: أِىية

ومٞمٝم٤م اًمٔم٤مهر اًمبلم ًمٙمؾ أطمد  دٓئؾ اًمرسمقسمٞم٦م:   ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

ٟمزال اعمٓمر ُمثؾ ظمٚمؼ احلٞمقان واًمٜمب٤مت واًمسح٤مب وإ: يم٤محلقادث اعمِمٝمقدة

ُمثؾ دىم٤مئؼ اًمتنميح وُم٘م٤مدير : وومٞمٝم٤م ُم٤م خيتص سمف ُمـ قمرومف، وهمػم ذًمؽ

وم٢من اخلٚمؼ يمٚمٝمؿ حمت٤مضمقن إمم اإلىمرار ، اًمٙمقايم٥م وطمريم٤مهت٤م وهمػم ذًمؽ

وم٢من اهلل ، سم٤مخل٤مًمؼ واإلىمرار سمرؾمٚمف وُم٤م اؿمتدت احل٤مضم٦م إًمٞمف ذم اًمديـ واًمدٟمٞم٤م

ٝمؿ إمم اًمٜمٗمس أيمثر ومٚمام يم٤مٟم٧م طم٤مضمت، جيقد سمف قمغم قمب٤مده ضمقدا قم٤مُم٤م ُمٞمرسا

ُمـ طم٤مضمتٝمؿ إمم اعم٤مء وطم٤مضمتٝمؿ إمم اعم٤مء أيمثر ُمـ طم٤مضمتٝمؿ إمم إيمؾ يم٤من 

ؾمبح٤مٟمف ىمد ضم٤مء سم٤مهلقاء ضمقدا قم٤مُم٤م ذم يمؾ ُمٙم٤من وزُم٤من ًمرضورة احلٞمقان 

ٕن احل٤مضم٦م ، صمؿ اعم٤مء دوٟمف وًمٙمٜمف يقضمد أيمثر مم٤م يقضمد اًم٘مقت وأيرس، إًمٞمف

ٚمؼ إًمٞمٝم٤م ذم ديٜمٝمؿ أؿمد طم٤مضم٦م اخل دٓئؾ اًمرسمقسمٞم٦م ومٙمذًمؽ، إًمٞمف أؿمد

ومٚمٝمذا يرسه٤م اهلل وؾمٝمٚمٝم٤م أيمثر مم٤م ٓ حيت٤مج إًمٞمف ، احل٤مضم٤مت صمؿ دٓئؾ اًمٜمبقة

ُمثؾ مت٤مصمؾ إضمس٤مم واظمتالومٝم٤م وسم٘م٤مء إقمراض أو ومٜم٤مئٝم٤م وصمبقت : اًمٕم٤مُم٦م
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وُمثؾ ُمس٤مئؾ اعمستح٤مض٦م وومقات احل٩م وومس٤مده ، اجلقهر اًمٗمرد أو اٟمتٗم٤مؤه

 .امءوٟمحق ذًمؽ مم٤م يتٙمٚمؿ ومٞمف سمٕمض اًمٕمٚم

 : خص أمهٞم٦م اًمبح٨م ذم اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦مٚمويٛمٙمـ أن ٟم

  ّهذا اًمبح٨م ُمـ أهؿ ُمب٤مطم٨م شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦مُمقضقع  أن. 

  ّسمف.ًمزوُمف قمغم يمؾ ُمـ أىمر وًمتقطمٞمد اًمٕمب٤مدة  ٤مومٞمف إصمب٤مشم أن 

  ًّمٚمٕمبد سمرسمف ضمؾ وقمال ودقمقة ًمٚمتٗمٙمر ذم  ٤مذم دراؾم٦م هذه اًمدٓئؾ رسمٓم أن

 ٦م قمغم قمٔمٛمتف ضمؾ ؿم٠مٟمف.آٓئف وٟمٕمٛمف وقمٔمٛم٦م خمٚمقىم٤مشمف اًمداًم

  ّشمب٤مع عمٜمٝم٩م اًم٘مرآن اًمٙمريؿ اًمذي يمثػما ُم٤م يذيمر شمٕم٤ممم ادراؾم٦م هذه اًمدٓئؾ  أن

 وؾمٞم٠ميت ُمزيد سمٞم٤من ذم اعمٓمٚم٥م اًمث٤مًم٨م. دٓئؾ رسمقسمٞمتف اًمداًم٦م قمغم وضمقب قمب٤مدشمف.

البحح: وٍّج

  اًمٜم٘م٤مط اًمت٤مًمٞم٦مذم ؾمٚمؽ اًمب٤مطم٨م ُمٜمٝمج٤م ذم يمت٤مسم٦م هذا اًمبح٨م يتٚمخص : 

 ٚمٝم٤م قمغم يمؾ ُمبح٨م.يٛمٞم٦م وشمٜمزمجع اعم٤مدة اًمٕمٚم 

 واصٓمالطم٤ًم. ٦ماًمٕمٜم٤مي٦م سم٤معمّمٓمٚمح٤مت وشمٕمريٗمٝم٤م ًمٖم 

  طم٤مول اًمب٤مطم٨م طمٍم اًمدٓئؾ اًمداًم٦م قمغم رسمقسمٞم٦م اهلل ضمؾ وقمال ووضمقب

 قمب٤مدشمف طمس٥م وروده٤م ذم اًم٘مرآن وقمرضٝم٤ًم قمرض٤ًم قمٚمٛمٞم٤ًم.

 اًمب٤مطم٨م آىمتّم٤مر قمغم اعمٝمؿ ذم هذا اًمب٤مب وذيمر ُم٤م يبلم اعم٘مّمقد اًمتزم 

وآيمتٗم٤مء سم٤مًمٙمٚمٞم٤مت ، اًمقاردة ذم يمت٤مب اهلل ضمؾ وقمالؾ اًمنمقمٞم٦م وومؼ اًمدٓئ

اًمٓمرق اًمٙمالُمٞم٦م اًمتل ؾمٚمٙمٝم٤م اعمتٙمٚمٛمقن ذم إصمب٤مت وضمقد اهلل  ُمٜمٝم٤م ُمٕمرض٤ًم قمـ

 ضمؾ وقمال اؾمتٖمٜم٤مء سمام ذم يمت٤مب اهلل قمـ آراء اخلٚمؼ.
                                                                        

 .436 -5/435ًمّمحٞمح ( اجلقاب ا1)
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  ًوم٢من اًمب٤مطم٨م  قمٜمدُم٤م يٕمرض اًمدًمٞمؾ سم٠ميمثر ُمـ صٞمٖم٦م أو يٙمقن ُمت٘م٤مرسم٤م

 قمـ اًمبٕمض أظمر.يٙمتٗمل سمبٕمْمٝم٤م ويٕمرض 

  سم٤مًم٘مدر طمرص اًمب٤مطم٨م قمغم ٟم٘مؾ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمام ذيمره ُمـ ُمس٤مئؾ

 اًمذي خيدم اًمبح٨م.

 .شمقصمٞمؼ اًمٜم٘مقل ُمـ ُمّم٤مدره٤م إصٚمٞم٦م 

 وطمرص قمغم ، ٤مهن٤مٔمو أي٤مت وختري٩م إطم٤مدي٨م ُمـ ُمزىم٤مم اًمب٤مطم٨م سمٕم

ذيمر درضم٦م احلدي٨م ُمـ ظمالل ٟم٘مؾ أىمقال أهؾ اًمٕمٚمؿ ومٞمف إن مل يٙمـ ذم 

 أو أطمدمه٤م.اًمّمحٞمحلم 

 .شمرضمؿ اًمب٤مطم٨م ًمٖمػم اعمِمٝمقريـ قمٜمد اعمتخّمّملم ُمـ ـمٚمب٦م اًمٕمٚمؿ 

  وومٝم٤مرس ًمٚمٛمّم٤مدر ، اًمٜمت٤مئ٩مشمذيٞمؾ اًمبح٨م سمخ٤ممت٦م شمِمتٛمؾ قمغم أهؿ

 واعمراضمع وأظمرى ًمٚمٛمقضققم٤مت.

السابقة: الدراسات

سمٕمد اًمبح٨م واًمتحري واًمتتبع مل جيد اًمب٤مطم٨م ُمـ ظمص هذا اعمقضقع 

 سمدراؾم٦م ُمست٘مٚم٦م ُمستٗمٞمْم٦م.

  



 

 الدالئن القرآٌية عمى توحيد الربوبية 21  

 

 

 

 

 التمهيد
 وفيْ ثالثة وطالب:

املطمب األوه: يف تعريف الدالئن لغة 

 واصطالحًا.

املطمب الجاٌي: تعريف توحيد الربوبية يف 

 االصطالح.المغة و

 املطمب الجالح: أِىية دالئن ربوبية اهلل.
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 املطلب األول: يف تعريف الدالئل يف اللغة والشرع

 أوال: معنى انذنيم في انهغت:

أطمدمه٤م إسم٤مٟم٦م اًمٌمء سم٠مُم٤مرة : اًمدال واًمالم أصالن: ىم٤مل اسمـ وم٤مرس

، دًمٚم٧م ومالٟم٤ًم قمغم اًمٓمريؼ: وم٤مٕول ىمقهلؿ، وأظمر اضٓمراب ذم اًمٌمء، شمتٕمٚمٛمٝم٤م

 .إُم٤مرة ذم اًمٌمء: واًمدًمٞمؾ

ف قمغم اًمدال. وىمد دًمّ : واًمدًمٞمؾ، اًمدًمٞمؾ ُم٤م يستدل سمف :وىم٤مل اجلقهري

 .واًمٗمتح أقمغم، وُدًمقًم٦م، وِدًٓم٦م، َدًٓم٦م، فيدًمّ ، اًمٓمريؼ

إسم٤مٟم٦م اًمٌمء سم٠مُم٤مرشمف : وقمغم هذا وم٢مٟمف يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من اًمدًمٞمؾ ذم اًمٚمٖم٦م هق

 اًمداًم٦م قمٚمٞمف وُم٤م يستدل ويسؽمؿمد سمف.

 ثانيًا: معنى انذنيم في انشرع:

 : وورد اًمٗمٕمؾ ُمٜمف ذم ُمقاضع ُمـ يمت٤مب اهلل ضمؾ ؿم٠مٟمف ُمٜمٝم٤م ورد ًمٗمظ اًمدًمٞمؾ

ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ): شمٕم٤ممماهلل  ىم٤مل

 . [14: ]ؾمب٠م   (ىئ يئ جب

  .[22: ]إقمراف  (ېئ ېئ ېئ)  : شمٕم٤ممم وىم٤مل

 . [اًمٗمرىم٤من] ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ    ڄ   ژ: ؾمبح٤مٟمف وىم٤مل

قمٜمد  سمٜمسخ اًمِمٛمس إي٤مه، صمؿ دًمٚمٜم٤ميمؿ أهي٤م اًمٜم٤مس:   ىم٤مل اسمـ ضمرير 

. ويٗمٜمٞمف إذا أراد، يقضمده إذا ؿم٤مء، أٟمف ظمٚمؼ ُمـ ظمٚمؼ رسمٙمؿ، ـمٚمققمٝم٤م قمٚمٞمف

                                                                        

 . ُم٤مدة دًمؾ.2/259( ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميس اًمٚمٖم٦م 1)

 .249 - 11/248واٟمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب  4/1698( اًمّمح٤مح 2)

 .19/19( شمٗمسػم اًمٓمؼمي 3)
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وهق اًمذي يٙمِمػ ، أي طمج٦م وسمره٤من، وم٤مًمِمٛمس دًمٞمؾ: وىم٤مل اًم٘مرـمبل

 .ويقضحف اعمِمٙمؾ

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ         ۉ  ې    ژ: وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف

ڻ       ں  ڻ   ڻ  ڻ   ژ  : وىم٤مل أيْم٤مً  ،[12: اًم٘مّمص] ژې  ې   ې

ې  ې    ې           ى   ژ  : وىم٤مل أيْم٤مً  ،[اًمّمػ]  ژۀ  ۀ     ہ  ہ  ہ  ہ   ھ  

 .[ؾمب٠م]  ژى    ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ    ۆئ  ۈئ  ۈئ   

ٓ : ☺وُمـ ذًمؽ ىمقل رؾمقل اهلل ، وىمد ورد اًمٗمٕمؾ ُمٜمف ذم اًمسٜم٦م يمثػماً 

 أدًمٙمؿ قمغم رء إذا َأَوٓ، وٓ شم١مُمٜمقا طمتك حت٤مسمقا، شمدظمٚمقن اجلٜم٦م طمتك شم١مُمٜمقا

 .أومِمقا اًمسالم سمٞمٜمٙمؿ، ومٕمٚمتٛمقه حت٤مسمبتؿ

أن ُمٕمٜمك اًمدًمٞمؾ ذم اًمنمع سم٤مق قمغم ُمٕمٜم٤مه ذم اًمٚمٖم٦م ومٝمق اعمرؿمد هبذا تبلم وم

 واعمقصؾ إمم اعمٓمٚمقب.

وهق اعمقصؾ : اًمدًمٞمؾ هق اعمرؿمد إمم اعمٓمٚمقب:   ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

أو إمم ، ُمقصاًل إمم قمٚمؿ.. وهق ُم٤م يٙمقن اًمٜمٔمر اًمّمحٞمح ومٞمف .إمم اعم٘مّمقد

 .اقمت٘م٤مد راضمح

وُمـ أهؾ اًمٙمالم ُمـ ٓ يسٛمل سم٤مًمدًمٞمؾ إٓ ُم٤م أوصؾ إمم اًمٕمٚمؿ سمقضمقد 

أُم٤م ُم٤م يقصؾ اًمٜمٔمر ومٞمف إمم آقمت٘م٤مد اًمراضمح ومخّمف سمٕمْمٝمؿ سم٤مؾمؿ  ،اعمدًمقل

واًمٜمزاع ٟمزاع اصٓمالطمل يمام ىمرر ذًمؽ ، واًمّمحٞمح أن ٓ ومرق، إُم٤مرة

                                                                        

 .13/37( شمٗمسػم اًم٘مرـمبل 1)

 (.54( رواه ُمسٚمؿ ) ح 2)

 (.503/  6) -( واٟمٔمر: اجلقاب اًمّمحٞمح 165/  1( اًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم )3)
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  .اهلل شمٕم٤ممم اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف ؿمٞمخ

ومٙمؾ ُم٤م يم٤من ُمستٚمزُم٤م ، واًمْم٤مسمط ذم اًمدًمٞمؾ أن يٙمقن ُمستٚمزُم٤ًم ًمٚمٛمدًمقل

ًمٖمػمه أُمٙمـ أن يستدل سمف قمٚمٞمف إن يم٤من اًمتالزم ُمـ اًمٓمروملم أُمٙمـ أن يستدل 

ومٞمستدل اعمستدل مم٤م قمٚمٛمف ُمٜمٝمام قمغم أظمر اًمذي مل ، رسمٙمؾ ُمٜمٝمام قمغم أظم

وىمد رًا ـ ن يم٤من فم٤مهإو، ؾ ىمٓمٕمٞم٤من يم٤من اًمٚمزوم ىمٓمٕمٞم٤م يم٤من اًمدًمٞمإصمؿ .يٕمٚمٛمف

 .يم٤من اًمدًمٞمؾ فمٜمٞم٤مـ يتخٚمػ 

                                                                        

 (.165/  1 اعمٜمٓم٘مٞملم )( اًمرد قمغم1)

 اعمّمدر ٟمٗمسف.( 2)
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 املطلب الثاني: تعريف توحيد الربوبية يف اللغة واالصطالح

 أوال: حعريف انخىحيذ في انهغت

: اًمقاو واحل٤مء واًمدال اًمتقطمٞمد ذم اًمٚمٖم٦م ُم٠مظمقذ ُمـ اًْمَقطْمَدِة. وآٟمٗمراد

إذا مل : وهق واطمُد ىمبٞمٚمتف، اًمقطمدة :ذًمؽأصٌؾ واطمٌد يدّل قمغم آٟمٗمراد. ُمـ 

 :يٙمـ ومٞمٝمؿ ُمثٚمف. ىم٤مل اًمِم٤مقمر

 يـــ٤م واطمـــَد اًمُٕمـــْرِب اًمـــذي

 

 ُمـــ٤م ذم إٟمـــ٤مم ًمـــف ٟمٔمـــػم 

 .. َوًَمِ٘مٞم٧ُم اًْمَ٘مْقَم َُمْقطَمَد َُمْقطَمَد. َوًَمِ٘مٞمُتُف َوطْمَدهُ    

َده يَماَم ُيَ٘م٤مُل صَمٜم٤َّمه وصَمٚمَّثف. ورضمؾ وطمد ووطمد  َده وَأطمَّ أي ُمٜمٗمرد. ، وطمَّ

 أي ٓ ٟمٔمػم ًمف، وومالن واطمد دهره .شمٗمرد سمف، شمقطمد سمرأيفو

د شمقطمٞمداً :   وىم٤مل اسمـ ُمٜمٔمقر  د ُيَقطمِّ إذا ، اًمتقطمٞمد ُمّمدر ُمـ وطمَّ

  أومرده و ضمٕمٚمف واطمداً 

  وآٟمٗمراد. اًْمَقطْمَدِة.ُم٠مظمقذ ُمـ ًمتقطمٞمد وسمٜم٤مء قمغم هذا وم٤م

 حعريف حىحيذ انربىبيت في االصطالح:ثانيا: 

شمٚمؽ سم٤مًمٜمٔمر إمم و، ٗم٤مظ أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمٕمريٗمٝمؿ ًمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦مشمٕمّددت أًم

                                                                        

واًمّمح٤مح ُم٤مدة ) وطمده ( واًمٚمس٤من ُم٤مدة وطمده  3/281( اٟمٔمر: يمت٤مب اًمٕملم ُم٤مدة وطمده 1)

3/446. 

 .91-6/90( ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م 2) 

 .3/446اٟمٔمر: اًمٚمس٤من ُم٤مدة وطمده  (3)

 .548ـ547( اًمّمح٤مح ُم٤مدة وطمد 4) 

 .448/  3( ًمس٤من اًمٕمرب ُم٤مدة )وطمد( 5)
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إٓ أن ، تٕمريٗم٤مت ٟمجد أهن٤م شمدور طمقل إومراد اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٠مومٕم٤مًمفاًم

واًمبٕمض أظمر ، يٙمتٗمل سمبٕمْمٝم٤موسمٕمْمٝمؿ ، اًمبٕمض يتقؾمع ذم رضب إُمثٚم٦م

ذم همػم    يٙمتٗمل سمذيمر ُمث٤مل واطمد وم٘مط يمام صٜمع ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ويمذا شمٚمٛمٞمذه اسمـ  هق إومراد اهلل سم٤مخلٚمؼ: ومف سم٘مقًمفطمٞم٨م قمرّ ، ع ُمـ ُم١مًمٗم٤مشمفُمقض

 اًم٘مٞمؿ رمحٝمام اهلل.

، إومراد اهلل سم٠مومٕم٤مًمف: أؿمٛمؾ شمٕمريػ ًمتقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م هقيم٤من أمجع ووُمـ هٜم٤م 

ويدظمؾ ذم هذا مجٞمع صٗم٤مت اًمرسمقسمٞم٦م ُمـ اخلٚمؼ واعمٚمؽ واًمتدسمػم واًمتٍمف ذم 

 اًمتٕمريػ اإليامن سم٠مىمدار اهلل وىمْم٤مئف. يمام يدظمؾ ذم هذا، مجٞمع خمٚمقىم٤مشمف
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 اهلل:دالئل ربوبية املطلب الثالث: أهنية 

 حمهيذ 

، قم٤مُم٦م وهل ُمٕمروم٦م إىمرار سمقضمقده ورسمقسمٞمتف: ُمٕمروم٦م اهلل ؾمبح٤مٟمف ٟمققم٤من 

 وظم٤مص٦م وهل ُمٕمروم٦م ؿمٝمقد آٓئف وٟمٕمٛمف ويمامل حمبتف وإضمالًمف.

 : ُمٕمروم٦م اهلل ٟمققم٤من:   ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

رار وهل اًمتل اؿمؽمك ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مس اًمؼم واًمٗم٤مضمر واعمٓمٞمع ُمٕمروم٦م إىم: األول

 واًمٕم٤ميص.

ُمٕمروم٦م شمقضم٥م احلٞم٤مء ُمٜمف واعمحب٦م ًمف وشمٕمٚمؼ اًم٘مٚم٥م سمف واًمِمقق إمم : والثاين

وهذه هل ، ًم٘م٤مئف وظمِمٞمتف واإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف وإٟمس سمف واًمٗمرار ُمـ اخلٚمؼ إًمٞمف

ف إٓ اًمذي ٓ حيّمٞم ًمسـ اًم٘مقم وشمٗم٤موهتؿ ومٞمٝم٤مأاعمٕمروم٦م اخل٤مًمّم٦م اجل٤مري٦م قمغم 

ويمٌؾ أؿم٤مر إمم . قمرومٝمؿ سمٜمٗمسف ويمِمػ ًم٘مٚمقهبؿ ُمـ ُمٕمرومتف ُم٤م أظمٗم٤مه قمـ ؾمقاهؿ

ٓ : قمرف اخلٚمؼ سمفأوىمد ىم٤مل ، هذه اعمٕمروم٦م سمحس٥م ُم٘م٤مُمف وُم٤م يمِمػ ًمف ُمٜمٝم٤م

وأظمؼم أٟمف ؾمبح٤مٟمف يٗمتح قمٚمٞمف  يمام أصمٜمٞم٧م قمغم ٟمٗمسؽ أطمَم صمٜم٤مء قمٚمٞمؽ أٟم٧م

 : وهلذه اعمٕمروم٦م سم٤مسم٤من واؾمٕم٤من، يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م ُمـ حم٤مُمده سمام ٓ حيسٜمف أن

 اًم٘مرآن يمٚمٝم٤م واًمٗمٝمؿ اخل٤مص قمـ اهلل ورؾمقًمف. آي٤متاًمتٗمٙمر واًمت٠مُمؾ ذم  باب

اًمتٗمٙمر ذم آي٤مشمف اعمِمٝمقدة وشم٠مُمؾ طمٙمٛمتف ومٞمٝم٤م وىمدرشمف وًمٓمٗمف : والباب الثاين

ومج٤مع ذًمؽ اًمٗم٘مف ذم ُمٕم٤مين أؾمامئف  .وإطمس٤مٟمف وقمدًمف وىمٞم٤مُمف سم٤مًم٘مسط قمغم ظمٚم٘مف

ومٞمٙمقن وم٘مٞمٝم٤م ذم ، يمامهل٤م وشمٗمرده سمذًمؽ وشمٕمٚم٘مٝم٤م سم٤مخلٚمؼ وإُمراحلسٜمك وضمالهل٤م و

                                                                        

 ( وهمػممه٤م.3493( واًمؽمُمذي )486( رواه ُمسٚمؿ )ح1)

 (.371( وُمسٚمؿ )ح 4712( رواه اًمبخ٤مري )2)
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وم٘مٞمٝم٤م ذم احلٙمؿ ، أواُمره وٟمقاهٞمف وم٘مٞمٝم٤م ذم ىمْم٤مئف وىمدره وم٘مٞمٝم٤م ذم أؾمامئف وصٗم٤مشمف

واحلٙمؿ اًمٙمقين اًم٘مدري وذًمؽ ومْمؾ اهلل ي١مشمٞمف ُمـ يِم٤مء واهلل ، اًمديٜمل اًمنمقمل

 .ذو اًمٗمْمؾ اًمٕمٔمٞمؿ

  تمىَ يف أوريَ: وخنمص مما تقدً أُ دالئن وعرفة اهلل

ُمٕمروم٦م إىمرار سمقضمقده ويمامل رسمقسمٞمتف ومت٤مم هذه سم٤مًمتٗمٙمر ذم آٓئف : أحدمها

وآصم٤مر رسمقسمٞمتف.وهذه اعمٕمروم٦م يِمؽمك ومٞمٝم٤م اًمؼم واًمٗم٤مضمر إٓ أن اخلٚمؼ يتٗم٤موشمقن 

 ومٞمٝم٤م شمٗم٤موشم٤م سمٞمٜم٤م.

ومت٤مُمٝم٤م سمٛمٕمروم٦م ، ُمٕمروم٦م شمقرث يمامل قمبقديتف واخلْمقع واًمتذًمؾ ًمف: والثاين

 واًمتبٍم سمف.وطمٞمف وديٜمف 

، إُمريـ وُمـ هذيـ اًم٘مسٛملم شمٜمدرج دٓئؾ قمديدة ًمٙمـ ٓ خترج قمـ هذيـ

، إٓ أن أهمٚم٥م اعمِمتٖمٚملم سم٤مًمبح٨م قمـ دٓئؾ اًمرسمقسمٞم٦م يدور سمحثٝمؿ طمقل إول

 وهق اإلىمرار سمقضمقده وسمٕمض صٗم٤مت رسمقسمٞمتف.

ُمع ذيمر طمقل هذيـ إُمريـ  ؾمٞمٙمقن حمقر اًمٙمالموذم هذه اًمقري٘م٤مت 

 اًم٘مسٛملم. هذيـ ُمثٚم٦م قمغمسمٕمض إ

 اعخراض وجىابه:

إن ُمٕمروم٦م اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ٓ حتت٤مج إمم اًمٜمٔمر : ىمد ي٘مقل ىم٤مئؾ

ذم  ٓ طم٤مضم٦موهذا مم٤م يبلم أٟمف ، سمؾ إهن٤م طم٤مصٚم٦م قمٜمد إُمؿ مجٞمٕمٝمؿ، وآؾمتدٓل

سمؾ ومجٞمع ، واجلـ وإٟمس، وم٤مًمّمٖمػم واًمٙمبػم، رسد إدًم٦م قمغم وضمقد اهلل

وُم٤م ُمـ رء ، ام ُمـ رء إٓ وهق يسبح سمحٛمد رسمفوم، اعمخٚمقىم٤مت ىمد قمروم٧م رهب٤م

                                                                        

 .1/170( اًمٗمقائد 1)
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 ِمٖمؾ اًمٜم٤مس هب٤م؟. ٕم٘مد ُمثؾ هذه اعمب٤مطم٨م ويُ شمُ  اومٚمامذًمرسمف وأذقمـ.  اٟم٘م٤مدإٓ وىمد 

 فاجلواب أن كؼول: 

وم٤مهلل ، ٟمٕمؿ ُمٕمروم٦م رسمٜم٤م ضمؾ وقمال ٓ حتت٤مج ًمِمحذ إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم وضمقده

ُم٤م دقم٤م إًمٞمف  وًمٞمس ذم اًمرؾمؾ ُمـ ىم٤مل أول، هق دًمٞمؾ قمغم وضمقده ضمؾ ذيمره

، وم٤مٟمٔمروا واؾمتدًمقا طمتك شمٕمرومقه، إٟمٙمؿ ُم٠مُمقرون سمٓمٚم٥م ُمٕمروم٦م اخل٤مًمؼ: ىمقُمف

إُمؿ مجٞمٕم٤ًم  إذ، وٓ سم٤مٕدًم٦م اعمقصٚم٦م إمم اعمٕمروم٦م، ومٚمؿ يٙمٚمٗمقا أوٓ سمٜمٗمس اعمٕمروم٦م

ڭ  ڭ   ژ: وىمد ىم٤مًم٧م رؾمؾ اهلل ٕىمقاُمٝمؿ، ىمد أىمرت سمف واقمؽموم٧م سمرسمقسمٞمتف

وهق اؾمتٗمٝم٤مم شم٘مريري ، ذم اهلل ؿمؽيٙمقن ومٜمٗم٧م أن  [10: إسمراهٞمؿ ]ژۇ  

يتْمٛمـ شم٘مرير إُمؿ قمغم ُم٤م هؿ ُم٘مريـ سمف ُمـ أٟمف ًمٞمس ذم اهلل ؿمؽ ومٝمذا 

وًمٕمؾ ذًمؽ يرضمع ، ن اًم٘مرآن مل يتقؾمع ذم ذًمؽومم٤م ي١ميمد هذا أ، اؾمتٗمٝم٤مم شم٘مرير

 : ُمٜمٝم٤م: إمم قمدة أُمقر

 اشمٗم٤مق إُمؿ قمغم اإليامن سمف واإلىمرار سمٛمْمٛمقٟمف. .1

جد أن اهلل إن شمٙمٚمؿ قمـ رسمقسمٞم٦م ؾم٤مىمف قمغم وًمذا وم٢من ٟم، ؿأٟمف أُمر ُمسٚمّ  .2

 [.21: اًمب٘مرة] ژڱ  ڱ  ں  ں  ژؾمبٞمؾ اعمسٚمامت 

إٓ أٟمف يٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من أؾمب٤مب دراؾم٦م دٓئؾ اًمرسمقسمٞم٦م إٟمام ضم٤مءت ُمستٜمبٓم٦م  

 : ض ُمٜمٝم٤مراُمـ اًم٘مرآن اًمٙمريؿ طمٞم٨م ؾمٞمؼ اًمٙمالم ومٞمف ٕهم

 :٦مقمـ رء ُمـ ظمّم٤مئص اًمرسمقسمٞم، شم٘مرير قمجز اعمٕمبقدات ُمـ دون اهلل (1

ٱ  ٻ     ٻ  ٻ  ٻ  پپ  پ  پ    ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ژ

ٺ  ٺ   ٿ  ٿٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڦ  

 .[احل٩م ] ژ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ  چ
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آطمتج٤مج سمف قمغم اعمنميملم سمقضمقب اإليامن سمف وشمقطمٞمده ذم اًمٕمب٤مدة  (2

ۓ  ڭ  ڭ    ڭ  ڭ  ۇ     ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈٴۇ  ۋ  ۋ  ژ

ۅ  ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ې  ى  ى    ائ    ۅ 

 .[اعم١مُمٜمقن] ژائ  ەئەئ  وئ  وئ  ۇئ    ۇئ  

 ]اًمٗم٤محت٦م[ ژپ  پ  پ  پ  ڀ   ژ، ذيمره ًمّمٗم٤مت اًمرسمقسمٞم٦م (3

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ     ۆئ  ۈئ  ۈئ   ژ[ 62: اًمزُمر]ژک   ک  ک  گژ

 .[إٟمٕم٤مم] ژېئ       ېئېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی  ی  ی       ی    جئ  حئ  

ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ژـ قمبدوا ُمٕمف همػمه آؾمتٝمزاء سم٤معمنميملم اًمذي (4

 [إقمراف] ژۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   

 .[اًمٜمحؾ] ژٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ژ

گ  ڳ  ڳ   ژًمٚمٗم٧م اًمت٠مُمؾ واًمتذيمر واًمتٗمٙمر ذم خمٚمقىم٤مت اهلل.  (5

ڳ  ڳ      ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  

 . [نآل قمٛمرا] ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ       ھ   

ې  ې  ې  ې    ى   ژاًمٕمؼمة واًمٕمٔم٦م ُمـ ومٕمؾ اهلل سم٤مُٕمؿ اًمس٤مسم٘م٦م  (6

ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ       وئ  وئ  ۇئۇئ  ۆئ    ۆئ   ۈئ  ۈئ            ېئ  ېئ  

 .[احل٩م] ژ   ېئ       ىئ           ىئ  ىئ  ی

، اعمحسقس أىمقى ذم اًمت٠مصمػم ُمـ همػمهوم٤مًمدًمٞمؾ ، ؾمب٥م ًمزي٤مدة اإليامن ٤مأهن (7

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ   ژ: اخلٚمٞمؾ قمٚمٞمف اًمسالم٤من اهلل شمٕم٤ممم قمغم ًمسىم٤مل 

 [260: اًمب٘مرة]ژپ  پ  پپ  ڀ  ڀ    ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ
                                                                        

 وُم٤م سمٕمده٤م.  276( اٟمٔمر: ُمٜمٝم٩م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل شمٕم٤ممم ذم شم٘مرير قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد 1)
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 .[143: إقمراف] ژ ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ ژ: وىم٤مل قمـ ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم

ٓؾمٞمام وأن ُمقضم٦م اإلحل٤مد ُم٤م ، طم٤مضم٦م اًمٜم٤مس ذم هذا اًمزُمـ عمٕمروم٦م هذا (8

 زاًم٧م ُمقضمقدة.

ٓؾمٞمام ، ق سملم شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م وإًمقهٞم٦مأن يمثػمًا ُمـ اعمسٚمٛملم ٓ يٗمر (9

 اًمّمقومٞم٦م اًمذيـ سم٤مًمٖمقا ذم إصمب٤مت شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م.

سمؾ : اًمٕمٚمؿ سمف وسمّمٗم٤مشمف وأطمٙم٤مُمفيمامل ُمٕمروم٦م اهلل ٓ شمستٚمزم أن جمرد  (10

ومال سمد أن يٙمقن ؿم٤ميمرًا ذايمرًا ، ىمد يٕمرومف ُمـ ٓ ي١مُمـ سمف سمخالف ُمـ قمٚمؿ سمف

 ضمالًمف. خمبت٤ًم ًمرسمف ضمّؾ  ُمٜمٞمب٤مً 
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 حمهيذ

أن وطمداٟمٞم٦م اهلل ذم رسمقسمٞمتف وأًمقهٞمتف وأؾمامئف  ةسم٤مًمرضورمم٤م هق ُمٕمٚمقم 

سمؾ إن إدراك ذًمؽ ىمد ضمبؾ قمٚمٞمف يمؾ اخلٚمؼ : وصٗم٤مشمف ُمٕمٚمقُم٦م ًمٙمؾ قم٤مىمؾ ؾمٚمٞمؿ

 .ذإٓ ُمـ ؿم

وطمداٟمٞم٦م اًمرسمقسمٞم٦م ُمٕمٚمقُم٦م : شمٕم٤ممم ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م رمحف اهلل

واًم٘مقاـمع اًمٜم٘مٚمٞم٦م واشمٗم٤مق ، واًمرضورة اًمٕم٘مٚمٞم٦مسم٤مًمنميٕم٦م اًمٜمبقي٦م واًمٗمٓمرة اخلٚم٘مٞم٦م 

 .إُمؿ وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمدٓئؾ

ؾ سم٘مقل ومتثّ ، يمٞمػ يٓمٚم٥م اًمدًمٞمؾ قمغم ُمـ هق دًمٞمؾ قمغم يمؾ رء: وىم٤مل

 : اًمِم٤مقمر

ــّح  ــٞمس يّم ــ٤من رء وًم  ذم إذه

 

 إذا اطمتــــ٤مج اًمٜمٝمــــ٤مر إمم دًمٞمــــؾ 

 : يردمز سم٘مقل قم٤مُمر سمـ إيمقع ☺ويم٤من  

ــــ ــــ٤م اهت ــــقٓ اهلل ُم  ديٜم٤مواهلل ًم

 

 وٓ صـــــٛمٜم٤م وٓ صـــــٚمٞمٜم٤م.. 

صمؿ هٜم٤مك أدًم٦م شم١ميمد هذه اعمٕمروم٦م وشمزيده٤م ، ٕمرف سم٤مهللهذا قمغم أن اهلل يُ  ومدّل  

 : واًمتل ُمـ أمهٝم٤م

 اًمٕمٜم٤مي٦م.-3 .اًمرضورة -2 .اًمٗمٓمرة -1

 ـ إمج٤مع إُمؿ.6 .ُمٕمروم٦م اهلل سم٤مهلل -5 واإلجي٤مد. اخلٚمؼ-4

 دًمٞمؾ اًمتامٟمع.ـ  8 .ُمٕمجزات إٟمبٞم٤مءوـ دًٓم٦م اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م 7

 : وؾم٠مشمٜم٤موهل٤م ذم اعمب٤مطم٨م اًمت٤مًمٞم٦م
                                                                        

 .301/  13( جمٛمقع اًمٗمت٤موى 1)

 .45/  22( رواه اًمبخ٤مري 2)

 .7واٟمٔمر: ٟمبذة ذم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ٓسمـ قمثٞمٛملم ص  13/301ر: جمٛمقع اًمٗمت٤موى ( اٟمٔم3)
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 املبحث األول: دليل الفطرة.

 : معنى انفطرة في انهغت

وهق ، واسمتدأ صٜمٕم٦م إؿمٞم٤مء، أي ظمٚم٘مٝمؿ، وومٓمر اهلل اخلٚمؼ: ىم٤مل اخلٚمٞمؾ

، واًمٗمٓمرة اًمتل ـمبٕم٧م قمٚمٞمٝم٤م اخلٚمٞم٘م٦م ُمـ اًمديـ، وم٤مـمر اًمساموات وإرض

وشمٗمٓمرت ، رسمقسمٞمتف..واٟمٗمٓمر اًمثقب وشمٗمٓمر أي اٟمِمؼومٓمرهؿ اهلل قمغم ُمٕمرومتف سم

 .اجلب٤مل وإرض اٟمّمدقم٧م

 .واًمِٗمْٓمرة سم٤مًمٙمرس اخلٚم٘م٦م: وىم٤مل اجلقهري

يمؾ : اجِلبٚم٦َّم اًمتل ومٓمر اهلل شمٕم٤ممم قمٚمٞمٝم٤م اخلَْٚمَؼ. وُروي ذم احلدي٨م: واًمِٗمْٓمَرة

 ُمقًمقٍد يقًمد قمغم اًمِٗمْٓمَرة

بِٞمَٕم٦ُم و اخلَٚمِٞمَ٘م٦ُم واًمَٖمِريَزُة سمٛمٕمٜمكم و وشمث٘مٞمؾ اًمال اجِلبِٚم٦َُّم سمٙمرسشملم واطمد  اًمٓمَّ

 .قمغم يمذا ُمـ سم٤مب ىمتؾ ومٓمره قمٚمٞمف وضَمَبَٚمُف اهلل

وهبذا يتبلم أن ُمٕمٜمك اًمٗمٓمرة ذم اًمٚمٖم٦م يدور ُمٕمٜم٤مه قمغم اًمِمؼ وآسمتداء 

واخلٚمؼ واجلبٚم٦م واًمٓمبٞمٕم٦م. وىمد ورد ذيمر أهمٚم٥م هذه اعمٕم٤مين ذم اًم٘مرآن ىم٤مل 

 واعم٘مّمقد يتِم٘م٘مـ [5: اًمِمقرى] ژڤ ڤڦڦ  ڦ ژ: شمٕم٤ممم

 ،[14: إٟمٕم٤مم] ژں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ   ژ: وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف

واعمٕمٜمك  ،[51: اإلرساء]  ژ ٺ  ٺ  ٺٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ژوىمقًمف 

                                                                        

 .7/418( اًمٕملم 1)

 .58 - 5/55، ًمس٤من اًمٕمرب 418 - 7/417، واٟمٔمر: اًمٕملم 2/781( اًمّمح٤مح 2)

 .414/  1( مجٝمرة اًمٚمٖم٦م 3)

 .90/  1اًمٕمٚمٛمٞم٦م  -( اعمّمب٤مح اعمٜمػم4)
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ەئ   ژ: هٜم٤م آسمتداء واخلٚمؼ واإلجي٤مد قمغم همػم ُمث٤مل ؾم٤مسمؼ. وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف

 .٤مه ظمٚم٘مف واسمداقمف هل٤متْمىمؿم٤مرة إمم ىمبقهل٤م ُم٤م اإ[ 18: اعمزُمؾ] ژوئ    وئ

 .مخس ُمـ اًمٗمٓمرة: اًمسٜم٦م يمام ذم احلدي٨م: أيْم٤مً  وُمـ ُمٕم٤من اًمٗمٓمرة

 انمراد بانفطرة في االصطالح انشرعي:

هل اخلٚم٘م٦م اًمتل ظمٚمؼ اهلل قمب٤مده : ذم شمٕمريػ اًمٗمٓمرة   ىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي 

 ،قمٚمٞمٝم٤م وضمٕمٚمٝمؿ ُمٗمٓمقريـ قمٚمٞمٝم٤م وقمغم حمب٦م اخلػم وإيث٤مره ويمراهٞم٦م اًمنم ودومٕمف

 وومٓمرهؿ طمٜمٗم٤مء ُمستٕمديـ ًم٘مبقل اخلػم واإلظمالص هلل واًمت٘مرب إًمٞمف

ىم٤مل اًمٕمٚمامء اًمٗمٓمرة هل اخلٚم٘م٦م واهلٞمئ٦م اًمتل : رمحف اهلل شمٕم٤ممم ىم٤مل اًم٘مرـمبلو

ويستدل ، وُمٝمٞم٠مة ٕن يٛمٞمز هب٤م ُمّمٜمققم٤مت اهلل، اًمتل هل ُمٕمدة، ذم ٟمٗمس اًمٓمٗمؾ

  ويٕمرف ذائٕمف وي١مُمـ سمف، هب٤م قمغم رسمف

اًمٗمٓمرة هل اًمّمٗم٦م اًمتل يتّمػ هب٤م يمؾ ُمقضمقد : ًمب٘م٤مء اًمٙمٗمقيوىم٤مل أسمق ا

 .ذم أول زُم٤من ظمٚم٘متف

 اإلؾمالم. وم٤معمراد سمف يمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة: ضم٤مء ذم اًمسٜم٦م أُم٤م ُم٤م

ىم٤مل ، سمقضمقد اخل٤مًمؼ أُمر ومٓمري ومٓمر اخلٚمؼ قمٚمٞمف اإلىمراروُمـ هٜم٤م يتبلم أن 

آقمؽماف سمف صم٤مسم٧م ذم اًمٗمٓمرة اإلىمرار سم٤مهلل و:   ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

                                                                        

 .575( اٟمٔمر: اعمٗمردات ًمألصبٝم٤مين 1)

 .20(. وىمد شم٘مدم خترجيف ص 257( وُمسٚمؿ )ح 5889أظمرضمف اًمبخ٤مري )ح ( 2)

 .64( هبج٦م ىمٚمقب إسمرار ص 3)

 (.7/29( اجل٤مُمع ٕطمٙم٤مم اًم٘مرآن )4)

 .1105/  1( يمت٤مب اًمٙمٚمٞم٤مت ٕسمك اًمب٘م٤مء اًمٙمٗمقُمك 5)

 .371 - 8/367( اٟمٔمر: درء اًمتٕم٤مرض6)



 

 جممة الدراسات العقدية 38  

 

سمؾ هق أرؾمخ اعمٕم٤مرف : يمام ىمرره ؾمبح٤مٟمف ذم يمت٤مسمف ذم ُمقاضع ومال حيت٤مج إمم دًمٞمؾ

ووضمقده ؾمبح٤مٟمف ورسمقسمٞمتف يمٞمػ ٓ  وأصمب٧م اًمٕمٚمقم وأصؾ إصقل

ومٝمق أفمٝمر ًمٚمبّم٤مئر ُمـ اًمِمٛمس ، وىمدرشمف أفمٝمر ُمـ يمؾ رء قمغم اإلـمالق

ومام يٜمٙمره إٓ ُمٙم٤مسمر ، ف وشم٘مر سمقضمقدهوأسملم ًمٚمٕم٘مقل ُمـ يمؾ ُم٤م شمٕم٘مٚم، ًمألسمّم٤مر

 .سمٚمس٤مٟمف وىمٚمبف وقم٘مٚمف وومٓمرشمف ويمٚمٝم٤م شمٙمذسمف

 والعقن: والسٍة المتاب تقدً وا عمى دّه وقد

 أوال: دالنت انكخاب: 

ضم٤مء اًمتٜمبٞمف إمم هذه اعمٕمروم٦م ذم ُمقاضع ُمـ يمت٤مب اهلل ضمؾ وقمال واًمتل ُمٜمٝم٤م  

 : ُم٤م يكم

ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ   ڭ  ڭ  ڭ       ۇۇ  ۆ  ژ ـ ىمقًمف شمٕم٤ممم1

ۅ  ۉ    ۉې  ې  ې  ې  ى  ى  ائ    ائ  ەئ  ەئ    وئ  

 .[اًمروم] ژ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ

د وضمٝمؽ ٟمحق اًمقضمف اًمذي ومسدِّ : ي٘مقل شمٕم٤ممم ذيمره:   ىم٤مل اسمـ ضمرير 

ُمست٘مٞمام : ي٘مقل ژ ۇ ژ ، وهل اًمديـ، ٝمؽ إًمٞمف رسمؽ ي٤م حمٛمد ًمٓم٤مقمتفوضّم 

صٜمٕم٦م اهلل اًمتل ظمٚمؼ : ي٘مقل ژٴۇ  ۋ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ ژ ًمديٜمف وـم٤مقمتف

ڭ  ڭ   ژ : قمغم اعمّمدر ُمـ ُمٕمٜمك ىمقًمف ومٓمرةَ اًمٜم٤مس قمٚمٞمٝم٤م وٟمّمب٧م 

 ومٓمر اهلل اًمٜم٤مس قمغم ذًمؽ ومٓمرة.: وذًمؽ أن ُمٕمٜمك ذًمؽ ژڭ       ۇ

                                                                        

 .2/72( جمٛمقع اًمٗمت٤موى 1)

 .219( ُمٗمت٤مح دار اًمسٕم٤مدة 2)
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 .وسمٜمحق اًمذي ىمٚمٜم٤م ذم ذًمؽ ىم٤مل أهؾ اًمت٠مويؾ

قد أن اعم٘مّم إمج٤مع أهؾ اًمتٗمسػم قمغم ىمد ٟم٘مؾ اإلُم٤مم اسمـ قمبد اًمؼمو

أمجع أهؾ اًمٕمٚمؿ سم٤مًمت٠مويؾ قمغم أن اعمراد سم٘مقًمف طمٞم٨م ي٘مقل ، اإلؾمالم: سم٤مًمٗمٓمرة

  .و هق اعمٕمروف قمٜمد اًمسٚمػ، اإلؾمالم ژۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋ ژ

 : حتتٛمؾ ُمٕمٜمٞملمشمبديؾ خلٚمؼ اهلل  ٓ: و ىمقًمف

وا اًمٜم٤مس قمـ ومٓمرهتؿ اًمتل ومٓمرهؿ اهلل ومتٖمػم اهلل ظمٚمؼ ٓ شمبدًمقا : أحدمها

 .ن ظمؼمًا سمٛمٕمٜمك اًمٓمٚم٥مومٞمٙمق -٤م ٝمقمٚمٞم

 قمغم اًمٗمٓمرة ذم يمٚمٝمؿ ظمٚم٘مف سملم اهلل ؾم٤موى :أٟمف ظمؼم قمغم سم٤مسمف أي: الثاين

  ..ذًمؽ قمغم إٓ أطمد ٓ يقًمد اعمست٘مٞمٛم٦م اجلبٚم٦م

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ   ژ :ـ ىمقًمف 2

 .[172: إقمراف] ژڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃڃ  چ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  

 : ًمٚمٛمٗمرسيـ ذم اعمراد سم٤مٕظمذ و اإلؿمٝم٤مد ىمقٓن و

، ف اًمسالمٞمُم٤م ضم٤مءت سمف اًمسٜم٦م ُمـ أن اهلل شمٕم٤ممم ُمسح قمغم فمٝمر آدم قمٚم: األول

                                                                        

 .97/  20شمٗمسػم اًمٓمؼمي  (1)

( اسمـ قمبد اًمؼم احل٤مومظ اإلُم٤مم أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ قمبد اهلل سمـ حمٛمد سمـ قمبد اًمؼم سمـ قم٤مصؿ 2)

أهؾ اًمزُم٤من ذم اًمٜمٛمري اًم٘مرـمبل، وًمد ؾمٜم٦م صمامن وؾمتلم وصمالصمامئ٦م ذم رسمٞمع أظمر، وؾم٤مد 

وآؾمتذيم٤مر  مل يٙمـ سم٤مٕٟمدًمس ُمثٚمف ذم احلدي٨م، ًمف اًمتٛمٝمٞمد ذح اعمقـم٠ماحلٗمظ واإلشم٘م٤من، و

خمتٍمه وآؾمتٞمٕم٤مب ذم اًمّمح٤مسم٦م، ُم٤مت ؾمٜم٦م صمالث وؾمتلم وأرسمٕمامئ٦م قمـ مخس وشمسٕملم 

 . 432، 1/431ؾمٜم٦م.اٟمٔمر: ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ 

 .72/ 18( اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد 3)

 .6/5001( شمٗمسػم اسمـ يمثػم4)
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وهذا ، وم٠مىمروا ًمف سمٚمس٤من اعم٘م٤مل، وم٠مؿمٝمدهؿ قمغم أٟمٗمسٝمؿ سمرسمقسمٞمتف، وم٤مؾمتخرج ُمٜمف ذريتف

 ػمهؿ. ىمقل مجٝمقر اعمٗمرسيـ ُمـ أهؾ إصمر ومجع يمبػم ُمـ اًمّمح٤مسم٦م اًمت٤مسمٕملم وهم

، و اًمِمٝم٤مدة ًمف سم٤مًمرسمقسمٞم٦م، اعمتْمٛمٜم٦م اإلىمرار سم٤مخل٤مًمؼ، ظمٚم٘مٝمؿ قمغم اًمٗمٓمرة: الثاين

 .ٓ سمٚمس٤من اعم٘م٤مل، وم٤مإلؿمٝم٤مد واإلىمرار قمغم هذا اًم٘مقل طم٤مصالن سمٚمس٤من احل٤مل

وم٠مُم٤م ٟمٓم٘مٝمؿ ومٚمٞمس ذم رء ُمـ إطم٤مدي٨م اعمرومققم٦م    ي٘مقل اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ژ : ن ي٘مقلوم٢من اًم٘مرآ، وٓ يدل قمٚمٞمف اًم٘مرآن، اًمث٤مسمت٦م

ومذيمر إظمذ ُمـ فمٝمقر سمٜمل آدم ٓ  ژڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ

وىمقًمف ، ن يم٤من يمثػماإوذري٤مهتؿ يتٜم٤مول يمؾ ُمـ وًمدوه و، ُمـ ٟمٗمس آدم

، ي٘متيض أٟمف هق اًمذي ضمٕمٚمٝمؿ ؿم٤مهديـ قمغم أٟمٗمسٝمؿ سم٠مٟمف رهبؿ ژَأؿْمَٝمَدُهؿْ ژ

ظمذ اعمِمٝمقد اًمذي وهذا إ، وهذا اإلؿمٝم٤مد ُم٘مرون سم٠مظمذهؿ ُمـ فمٝمقر آسم٤مئٝمؿ

، هق أظمذ اعمٜمل ُمـ أصالب أسم٤مء وٟمزوًمف ذم أرطم٤مم إُمٝم٤مت، ٓ ري٥م ومٞمف

ومخٚم٘مقا ، وم٤مٕظمذ يتْمٛمـ ظمٚم٘مٝمؿ واإلؿمٝم٤مد يتْمٛمـ هدايتٝمؿ إمم هذا اإلىمرار

طملم وًمدوا قمغم اًمٗمٓمرة ُم٘مريـ سم٤مخل٤مًمؼ ؿم٤مهديـ قمغم أٟمٗمسٝمؿ سم٠من اهلل رهبؿ 

اإلىمرار طمج٦م هلل قمٚمٞمٝمؿ يقم وهذا ، وظم٤مًم٘مٝمؿ و أهنؿ قمبٞمده اعمخٚمقىمقن ًمف

واًم٘مقل ، ؿم٤مهدون سمف قمغم أٟمٗمسٝمؿ، وهلذا مجٞمع سمٜمل آدم ُم٘مرون هبذا، اًم٘مٞم٤مُم٦م

وهق مم٤م ظمٚم٘مقا قمٚمٞمف ، سم٢مصمب٤مت اهلل أُمر ومٓمري رضوري هلؿ ٓ يٜمٗمؽ قمٜمف خمٚمقق

  ٕمؾ قمٚمام رضوري٤م هلؿ ٓ يٛمٙمـ ٕطمٍد ضمحدهوضُم ، قا قمٚمٞمفٚموضمب

وهذا هق ، إًمف همػمه ف وشمقطمٞمده وأٟمف ٓوم٤مهلل شمٕم٤ممم ىمد ومٓمر ظمٚم٘مف قمغم ُمٕمرومت
                                                                        

، وإدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م 2/42اًمبٞم٤من ، وأضقاء 13/172( اعمرضمع اًمس٤مسمؼ، واٟمٔمر: شمٗمسػم اًمٓمؼمي 1)

 . 199اًمٜم٘مٚمٞم٦م ص 

 سمتٍمف. 488ـ  484/ 8( درء اًمتٕم٤مرض 2)
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ٹ  ٹ  ٹ  ٹ   ژ :اًمذي أظمذه اهلل قمغم قمب٤مده يمام ضم٤مء ذًمؽ ذم ىمقًمف شمٕم٤ممم اعمٞمث٤مق

 .ژڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ  ڄڄ  ڄ  ڃڃ  ڃ ڍ  

 وأٟمف ضمالًمف ضمؾ اهلل سمرسمقسمٞم٦م أىمررٟم٤م: أي٤م أٟمٗمسٜم قمغم ؿمٝمدٟم٤م :وىمقل اخلٚمٞم٘م٦م

 ُمٕمؽموملم اإلىمرار هبذا أٟمٗمسٝمؿ قمغم ٤مهديـؿم ذًمؽ قمغم ظمٚم٘مقا ىمد ومٝمؿ، ظم٤مًم٘مٝمؿ

 ُمذيمراً  ؾمبح٤مٟمف ىم٤مل وهلذا، اًم٘مٞم٤مُم٦م يقم ظمٚم٘مف قمغم اهلل طمج٦م هق يم٤من وًمذًمؽ، سمف

 أي [إقمراف]ژچ  چ  چ   چ  ڇ     ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ ژ :سمذًمؽ هلؿ

 ٕن هذا إُمر اًمرضوري اًمذي ٓ: تجقا سمٖمٗمٚمتٙمؿ يقم اًم٘مٞم٤مُم٦محت أن يمراه٦م

 يٖمٗمؾ قمٜمف سمنم. 

 يقم اًمٜم٤مر أهؾ ُمـ ًمٚمرضمؾ ي٘م٤مل :ىم٤مل ☺قمـ اًمٜمبل  ◙س وقمـ أٟم

 ىم٤مل .؟سمف ُمٗمتدي٤مً  أيمٜم٧م رء ُمـ إرض ُم٤م قمغم ًمؽ يم٤من ًمق أرأي٧م: اًم٘مٞم٤مُم٦م

ىمد أظمذت قمٚمٞمؽ وأٟم٧م ، ُمـ ذًمؽ نهقأ ُمٜمؽ أردت ىمد ومٞم٘مقل، ٟمٕمؿ :ومٞم٘مقل

 .ذم فمٝمر آدم أن ٓ شمنمك يب ؿمٞمئ٤ًم وم٠مسمٞم٧م إٓ أن شمنمك يب

د قمغم اًمٗمٓمرة وم٠مسمقاه هيقداٟمف أو يٜمٍماٟمف أو يمؾ ُمقًمقد يقًم ) :☺وىم٤مل 

يٛمجس٤مٟمف يمام شمٜمت٩م اًمبٝمٞمٛم٦م هبٞمٛم٦م مجٕم٤مء هؾ حتسقن ومٞمٝم٤م ُمـ ضمدقم٤مء صمؿ ىمرأ 

  .[30: اًمروم] ژ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉژ

آؾمت٘م٤مُم٦م و هسمٛمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم اعمقضمب٦م ًمتقطمٞمد اإلىمرارومٛمٕمٜمك اًمٗمٓمرة هٜم٤م 

 قمغم ديٜمف.

 ذم قمٚمٛمٜمل مم٤م ضمٝمٚمتؿ ُم٤م أقمٚمٛمٙمؿ أن أُمرين ريب إن :☺ وًمذًمؽ ضم٤مء ىمقًمف

                                                                        

 (.2805( وُمسٚمؿ )3334( رواه اًمبخ٤مري )ح1)

 (.2658(، وُمسٚمؿ رىمؿ )1359( اًمبخ٤مري رىمؿ )2)
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،  ظمٚم٘م٧م قمب٤مدي طمٜمٗم٤مء يمٚمٝمؿوإين، طمالليُمؾُّ َُم٤مٍل َٟمَحْٚمُتُف قَمْبًدا ، هذا يقُمل

وإهنؿ أشمتٝمؿ اًمِمٞم٤مـملم وم٤مضمت٤مًمتٝمؿ ُمـ ديٜمٝمؿ وطمرُم٧م قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م أطمٚمٚم٧م هلؿ 

 .ل سمف ؾمٚمٓم٤مٟم٤مً زٟمْ مل أُ  وأُمرهتؿ أن ينميمقا يب ُم٤م

ًمٙمـ يب٘مك أن ي٘م٤مل إن ُم٤م ، ي١ميد اًم٘مقل سم٠من اعمراد سم٤معمٞمث٤مق اًمٗمٓمرةوهذا يمٚمف مم٤م 

ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ، إهمٗم٤مهل٤م أو إٟمٙم٤مره٤مورد ُمـ آصم٤مر شم١ميد اًم٘مقل إول ٓ يٛمٙمـ 

أصم٤مر ذم إظمراج اًمذري٦م ُمـ فمٝمر آدم وطمّمقهلؿ ذم اًم٘مبْمتلم يمثػمة ٓ :   

وُمثٚمٝم٤م ، ٤مًمّمح٤مسم٦مويٙمٗمل وصقهل٤م إمم اًمت٤مسمٕملم ومٙمٞمػ سم، ؾمبٞمؾ إمم رده٤م وإٟمٙم٤مره٤م

 .وىمد ىم٤مل مجع سم٤مًمتقاشمر اعمٕمٜمقي هلذه أصم٤مر ٓ ي٘م٤مل سم٤مًمرأي واًمتخٛملم

ڭ   ڭ  ڭ  ڭ    ژ: ُم٤م ضم٤مء ذم ضمقاب اًمرؾمؾ ًمٚمٙمٗم٤مر عم٤م ىم٤مًمقا ـ 3

 .[10: إسمراهٞمؿ] ژ ۇ  ۇ   ۆ  ۆ

 : حيتٛمؾ أُمريـ ژڭ  ڭ  ۇ      ژ و ىمد ذيمر احل٤مومظ اسمـ يمثػم أن ىمقل اًمرؾمؾ

 .؟وضمقده ؿمؽأذم : األول

 . ؟أذم إهلٞمتف وشمٗمرده سمقضمقب اًمٕمب٤مدة ًمف ؿمؽ: الثاين

 : ومٞمٙمقن اًمرؾمؾ ىمد اطمتجقا قمغم اًمٙمٗم٤مر سمحجتلم

، اؾمتٗمٝم٤مم شم٘مرير ُمٗم٤مده اًمٜمٗمل ژڭ  ڭ  ۇ      ژوم٢من ىمقهلؿ ، اًمٗمٓمرة: األوىل
                                                                        

 (.2865( رواه ُمسٚمؿ )ح 1)

 .6/500( شمٗمسػم اسمـ يمثػم 2)

 1006/  2( أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م 3)

، واًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م 3/101، ُمٕم٤مين اًم٘مرآن ًمٚمٜمح٤مس 5/71ًمبٞم٤من ًمٚم٘مٜمقضمل ( اٟمٔمر: ومتح ا4)

 وُم٤م سمٕمده٤م.524. واٟمٔمر: اًمٗمٓمرة طم٘مٞم٘متٝم٤م وُمذاه٥م اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م ص4/162ًمألًمب٤مين 

 . 526/ 2( شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ 5)
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و هذه احلج٦م ، و أن اًمِمؽ ومٞمف مم٤م شمٜمٙمره اًمٗمٓمر، ًمِمؽاأي أن اهلل شمٕم٤ممم ومقق 

وم٢من اًمٗمٓمر ؿم٤مهدة سمقضمقده وجمبقًم٦م قمغم ، ُمـ ٟمٗمس اإلٟمس٤من داظمٚمٞم٦م ٟم٤مسمٕم٦م

 و آقمؽماف سمف رضوري ذم اًمٗمٓمر اًمسٚمٞمٛم٦م.، اإلىمرار سمف

وم٢من هذا ، ژ ۇ   ۆ  ۆ  ژوذًمؽ ذم ىمقهلؿ ، اًمٕم٘مؾ: والثاكقة

ُم٠مظمقذة ُمـ دًٓم٦م إصمر ، و هذه احلج٦م ظم٤مرضمٞم٦م، خل٤مًمؼااؾمتدٓل سم٤مخلٚمؼ قمغم 

ومال سمد هلام ، خلٚمؼ واًمتسخػم فم٤مهر قمٚمٞمٝماموم٢من ؿمقاهد احلدوث وا، قمغم اعم١مصمر

 .ُمـ ص٤مٟمع وهق اهلل ٓ إًمف إٓ هق ظم٤مًمؼ يمؾ رء وإهلف وُمٚمٞمٙمف

وإٟمام ايمتٗمك ، اً أن هذه اًم٘مْمٞم٦م مل شمذيمر ذم اًمٙمت٤مب يمثػم: وُمـ ذًمؽ أيْم٤مً  ـ 4

يمام ، سم٤مًمٕمب٤مدة إومرادهؾمبح٤مٟمف سمجٕمٚمٝم٤م ُمـ سم٤مب اعمسٚمامت واطمت٩م هب٤م قمغم وضمقب 

 ظمٓم٠مهؿ ُمٕمٚمقم جلٛمٞمع اًمٜم٤مس. ٕن:  ايمتٗمك سمتجٝمٞمٚمٝمؿاموإٟم، هري٦مأٟمف مل يٜم٤مىمش اًمد

ڤ  ڤ  ڤ   ڦ      ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ      ڄ  ڃڃ  ڃ   ژ :ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 .[24: اجل٤مصمٞم٦م] ژڃ  چ  چ   چچ  ڇ     ڇ  ڇ   ڇ  ڍ  

وا دقمقهتؿ ٕىمقاُمٝمؿ سمتقطمٞمد إًمقهٞم٦م واًمٕمب٤مدة ومل ؤأن اًمرؾمؾ اسمتدـ  5

وًمق مل ، سمف ُمست٘مر ذم ٟمٗمقؾمٝمؿ إىمرارهؿد اًمرسمقسمٞم٦م مم٤م يبلم أن يدقمقهؿ إمم شمقطمٞم

 .ٟمحـ ٓ ٟمٕمرومف أصال ومٙمٞمػ ي٠مُمرٟم٤م: يٙمـ يمذًمؽ ًم٘م٤مًمقا ًمرؾمٚمٝمؿ

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ   چ   ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

ًمٞمس ذم اًمرؾمؾ ُمـ :   ىم٤مل ؿمٞمخ آؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م  [36: اًمٜمحؾ] ژ ڇ

قرون سمٓمٚم٥م ُمٕمروم٦م اخل٤مًمؼ وم٤مٟمٔمروا واؾمتدًمقا إٟمٙمؿ ُم٠مُم: ىم٤مل أول ُم٤م دقم٤م ىمقُمف

إذ ، طمتك شمٕمرومقه. ومٚمؿ يٙمٚمٗمقا أوٓ سمٜمٗمس اعمٕمروم٦م وٓ سم٤مٕدًم٦م اعمقصٚم٦م إمم اعمٕمروم٦م
                                                                        

 .200. واٟمٔمر: إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م ص200( شمٗمسػم اسمـ يمثػم، ص1)

 .130ـ3/129شمٞمٛمٞم٦م  ( اٟمٔمر: درء اًمتٕم٤مرض ٓسمـ2)
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 .يم٤مٟم٧م ىمٚمقهبؿ شمٕمرومف وشم٘مر سمف ويمؾ ُمقًمقد يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة

 ثانيًا: دالنت انسنت: 

 : دًم٧م اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م قمغم ُم٤م دل قمٚمٞمف اًم٘مرآن ومٛمـ ذًمؽ

ُم٤م ُمـ ُمقًمقد إٓ : ☺رؾمقل اهلل  ىم٤مل: ىم٤مل ◙هريرة قمـ أيب  -1

 .ٜمٍماٟمف أو يٛمجس٤مٟمفيوم٠مسمقاه هيقداٟمف أو ، يقًمد قمغم اًمٗمٓمرة

ُمـ اؾمت٘مرار ُمٕمروم٦م اهلل شمٕم٤ممم ذم اًمٗمٓمرة قمدم وىمقع  يٚمزمأٓ : فإن ققل

ومٙمٞمػ اضمتٛمع إٟمٙم٤مره ُمع يمقٟمف ، واحل٤مصؾ أٟمف واىمع سم٤مًمٗمٕمؾ ؟إٟمٙم٤مر اخلٚمؼ

 .؟ُمٕمرووم٤م سم٤مًمٗمٓمرة

أن ومٓمرة اإلٟمس٤من  ُمـ وُمثٚمف ٟم٤مسمعآؾمتِمٙم٤مل هذا  إن: سم٠من ٟم٘مقل وابواجل

ٓ شمتٖمػم وٓ شمتبدل واًمقاىمع أن إٟمٙم٤مر وضمقد اهلل إٟمام ٟمبع ُمـ اعم١مصمرات اًمتل حتٞمط 

 أو يٜمٍماٟمف أو هيقداٟمف وم٠مسمقاه: سم٤مإلٟمس٤من وشم١مصمر قمٚمٞمف يمام دل قمغم ذًمؽ احلدي٨م

 .يٛمجس٤مٟمف

 خمتٚمػ ذم اًمٜم٤مس قمبد ومٚمامذا ومٓمري أُمر اهلل إمم اًمتقضمف إن :قد يؼالكام أكه 

 .همػمه؟ وإزُم٤من اًمٕمّمقر

ًمٙمـ ، سمف واإلىمراراًمٗمٓمرة شمدقمق إمم ُمٕمروم٦م اخل٤مًمؼ : سم٠من ٟم٘مقل فاجلواب

 وم٠مسمقاه :☺ يمام ؾمبؼ ذم ىمقًمف، حتٞمط سمف ُم١مصمرات دمٕمٚمف يٜمحرف اإلٟمس٤من

  يٛمجس٤مٟمف أو يٜمٍماٟمف أو هيقداٟمف

يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم قمـ ، ُمٙم٤منشمتخٓمٗمف ُمـ يمؾ  واإلٟمسويمذًمؽ ؿمٞم٤مـملم اجلـ 

                                                                        

 .338/  16( جمٛمقع اًمٗمت٤موى 1)

 .20( شم٘مدم خترجيف اٟمٔمر: ص 2)
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 .[ص]  ژمسمججح   مح  جخحخمخ  جس  حس  خسژ :سمٚمٞمسإ

قم٤مروم٤ًم قم٤مسمدا هلل  طملم وٓدشمف يٙمقن أن اإلٟمس٤من ُمـ اًمٗمٓمرةًمٞمس اعمراد و

ې   ې   ژ وم٢من اهلل ي٘مقل، يمٚمف ويٕمرومفذًمؽ  يدركُمقطمدًا ًمف سمحٞم٨م  سمح٘مقىمف

وٟمحـ ٟمٕمٚمؿ سم٤مٓضٓمرار أن  [78: اًمٜمحؾ]ژې  ې  ى  ى  ائ  ائ

وًمٙمـ وٓدشمف قمغم اًمٗمٓمرة ، قمغم اًمتٗمّمٞمؾ قمٜمده ُمٕمروم٦م هبذا إُمراإلٟمس٤من ًمٞمس 

وًمذا اطمت٤مج إمم اًمرؾمؾ واًمتٚم٘مل قمٜمٝمؿ ، شم٘مت٣م ذًمؽ وشمستقضمبف سمحسبٝم٤م

 .اهلل وومؼ هنجٝمؿ وقمب٤مدة

اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م دٓ قمغم أن اخلٚمؼ ُمٗمٓمقر قمغم ديـ اهلل اًمذي هق ُمٕمروم٦م و

ر ذًمؽ إٓ ُمٙم٤مسمر ضم٤مطمد وٓ يٜمٙم، ومٝمذا هق ُمقضم٥م ومٓمرهتؿ، سمف واإلىمراراهلل 

 يمٗمرقمقن وُمـ هن٩م هنجف. 

 ثانثًا: دالنت انعمم: 

 : ذًمؽدل اًمٕم٘مؾ قمغم أن اإلٟمس٤من يٕمرف رسمف سمٗمٓمرشمف وُمـ 

 : ترجقح الـافع عىل الضار (1

، إن آٟمس٤من جيد ذم ٟمٗمسف أٟمف ُمدومقع ذم ومٓمرشمف إمم شمرضمٞمح اًمٜم٤مومع قمغم اًمْم٤مر

ُمـ اعمٕمت٘مدات واإلرادات  ٓؾمٞمام أٟمف حيّمؾ ًمف يمثػم، واًمّمحٞمح قمغم اًمس٘مٞمؿ

 واًمدواومع اًمتل ُمٜمٝم٤م احلؼ واًمب٤مـمؾ.

وذم هذا دًمٞمؾ قمغم أن ، ويمذًمؽ ٟمجد أن اًمٓمٗمؾ ُمدومقع سمٗمٓمرشمف إمم ًمبـ أُمف

وقمغم هذا وم٢من اإلىمرار سمقضمقد اخل٤مًمؼ ، اًمٜمٗمس ُمريمقزة قمغم ىمبقل احلؼ اًمٜم٤مومع

                                                                        

 .204. واٟمٔمر: إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م 460/ 8( درء اًمتٕم٤مرض 1)
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 وم٤مؾمد واًمت٘مدير اًمث٤مين، ورسمقسمٞمتف واإليامن سمف إُم٤م أن يٙمقن هق احلؼ أو ٟم٘مٞمْمف

 ومتٕملم إول.، ىمٓمٕم٤مً 

سمف  واإلىمراروُمـ هٜم٤م يم٤مٟم٧م يمؾ ٟمٗمس ُمٗمٓمقرة قمغم آقمؽماف سم٤مخل٤مًمؼ 

 عم٤م هل ُمريمقزة قمٚمٞمف ُمـ ـمٚم٥م يمؾ ُم٤م هق طمؼ وٟم٤مومع وآقمؽماف سمف. اؾمتج٤مسم٦م

 .لعؾم توجب اإلقرار بهزيادة ا (2

داد إٟمٜم٤م ٟمجد أن آٟمس٤من يمٚمام ازداد قمٚماًم وإرادة وأظمالىم٤ًم وشمٗمٙمرًا يمٚمام از

 وهذا دًمٞمؾ قمغم أن اًمٜمٗمقس ُمٗمٓمقرة قمغم آقمؽماف سمف.، ُمٕمروم٦م سمخ٤مًم٘مف وحمب٦م ًمف

وقمغم هذا وم٢مُم٤م أن يٙمقن اإلىمرار سم٤مخل٤مًمؼ واإليامن وآقمؽماف سمف وسمرسمقسمٞمتف 

ومال سمد ، واًمث٤مين سم٤مـمؾ ىمٓمٕم٤مً ، أو ضده٤م أيمٛمؾ ًمٚمٜم٤مس، أيمٛمؾ ًمٚمٜم٤مس قمٚماًم وىمّمداً 

 وؾم٤مئر ظمّم٤مئّمف ؾمبح٤مٟمف.أن شمٙمقن اًمٗمٓمرة ُم٘متْمٞم٦م ًمإليامن سمرسمقسمٞمتف 

 : ( شعور الـػس وإرادهتا3

أن اًمٜمٗمس إذا يم٤مٟم٧م ٓ ختٚمق ُمـ اًمِمٕمقر واإلرادة وم٢من ُمـ اعمٛمتٜمع أن شمٙمقن 

إذ ٓزم ذًمؽ يمقن ذًمؽ ًمٞمس ، أو حمبتف وقمدُمٝم٤م، همػم ؿم٤مقمرة سمقضمقده وقمدُمف

وهذا سم٤مـمؾ ومال سمد وأن شمٙمقن ؿم٤مقمرة سمف قم٤معم٦م سمرسمقسمٞمتف ، ُمـ ًمقازم وضمقده٤م

وُمقضمقد ، إذ ٓ يٕم٘مؾ أصمر سمٖمػم ُم١مصمر، إذ أن ذًمؽ ُمـ ًمقازم وضمقده٤م، رضورة

 سمٖمػم ُمقضمد.

 : ًمٕمدة أُمقر ُمٜمٝم٤م ( أن من املؿتـع أن يؽون الـاس فطروا عىل غري ربوبقته4
                                                                        

  124. واٟمٔمر: اًمتدُمري٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 77( اٟمٔمر: ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ص 1)

 ( اٟمٔمر: اعمّمدر اًمس٤مسمؼ.2)

 .8/464رض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ( اٟمٔمر: درء شمٕم٤م3)
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 ـ أن هذا ظمالف اًمقاىمع. أ

إذ أن ، ب ـ أن اعمخٚمقق ًمٞمس سم٠مومم ُمـ اعمخٚمقق أظمر سم٠من يٙمقن رسم٤ًم وإهل٤مً 

ومٛمـ اعمٛمتٜمع أن يٙمقن ، يٙمقن طمٞم٤ًم أو ُمٞمت٤ًم. وم٢من يم٤من ُمٞمت٤مً  هذا اعمٕمبقد إُم٤م أن

 اًمٕمب٤مد ُمٗمٓمقريـ قمغم قمب٤مدة اعمٞم٧م واإليامن سمرسمقسمٞمتف.

وإٓ ًمٚمزم أن يٙمقن يمؾ طمل ، وإن يم٤من طمٞم٤ًم ومٝمق ًمٞمس سم٠مومم ُمـ همػمه احلل

 واًمدور اًمتسٚمسؾ ُمٜمف يٚمزم هذا أن إذ. ٔظمر رب   طمل يمؾ أن أو ،ًمٙمؾ طمل ٤مرسم

 .ممتٜمع وهذا اعم١مصمريـ ذم

وًمذًمؽ سمٕم٨م اهلل اًمرؾمؾ وأٟمزل اًمٙمت٥م ًمٞمٙمٛمؾ هب٤م اًمٗمٓمرة ويذيمره٤م 

  .إمم ُم٤م هق ُمريمقز ومٞمٝم٤م ُمـ ُمٕمروم٦م اهلل واإلىمرار سمف ويقضمٝمٝم٤م

 : ( ُمٕمرومتف ؾمبح٤مٟمف ُمـ إُمقر اًمرضوري٦م5

ُمـ اًمٕمٚمقم اًمرضوري٦م اًمتل ٓ حتت٤مج يمبػم قمٜم٤مء  ٦م اهللُمٕمرومدل اًمٕم٘مؾ قمغم أن 

، ٟمس٤من ًمفيم٤محلس٤مب ُمثال ُمع طم٤مضم٦م اإل: ه٤م ُمـ اًمٕمٚمقمسمخالف همػم، ذم ايمتس٤مهب٤م

س ذم ومٝمؿ ب٦م ٟمٔمر أو ًمٝمِمبًم إطمٞم٤منيمثػم ُمـ ذم ٟمس٤من ىمد يٖمٗمؾ قمٜمٝم٤م ًمٙمـ اإل

 أؾمٚمقبسمخالف اًمٗمٓمرة وم٢مٟمف قمٚمؿ رضوري ٓزم ًمٙمؾ أطمد. وًمذا ضم٤مء ، اًمدًمٞمؾ

 اهلل ىم٤مل :اًم٘مرآن ذم آؾمتدٓل قمغم وضمقد اهلل قمغم ؾمبٞمؾ اًمتذيمػم

 [37: ق] ژٺ  ٿ  ٿ  ٿ   ژ [ إقمراف]  ژ  ڎ  ڈ  ڈژ :شمٕم٤ممم

 .[21: اًمٖم٤مؿمٞم٦م] ژۋ  ۅ    ۅ  ۉ  ۉ  ژ

ذم اًم٘مرآن ُمـ دقمقة إمم اهلل إٟمام هل شمذيمػم ًمإلٟمس٤من سمام دًم٧م قمٚمٞمف  ويمؾ ُم٤م

وحم٤موًم٦م ًمٚمٕمقدة سمف إمم طم٤مًمتف ، ومٓمرشمف ُمـ وضمقب قمب٤مدة اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

                                                                        

 . 483، 468ـ456/ 8( اٟمٔمر: اعمّمدر اًمس٤مسمؼ 1)
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قمٚمٞمٝم٤م ُمـ اًمِمبٝم٤مت اًمّمحٞمح٦م ُمـ اؾمت٘م٤مُمتف قمغم اًمٗمٓمرة اًمتل ىمد يٓمرأ 

وم٢من اًمِمٞم٤مـملم ُمـ اإلٟمس واجلـ ، واًمِمٙمقك واًمٖمٗمٚم٦م ُم٤م يبٕمده٤م قمام أوضمدت ًمف

 ىمد دمت٤مل اًمٕمب٤مد وشمٜمحٞمٝمؿ قمام دًم٧م قمٚمٞمف ومٓمرهتؿ.

 ىم٤مل .سمٕمبقدي٦م اهلل إىمرارهؿوًمذًمؽ شمرى أن اعمنميملم حيتجقن سمٖمٗمٚمتٝمؿ قمـ 

أو حيتجقن سمنمك ، [إقمراف] ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڇ  ژ :٤مممشمٕم اهلل

ٕن اًمٕم٤مدة ضمرت قمغم أن يسٚمؽ اًمرضمؾ : قمغم ضالهلؿ ؿسم٤مئٝمؿ وُمت٤مسمٕمتٝمآ

ي٘مبؾ اهلل ُمٜمٝمؿ هذا  وًمذًمؽ ٓ، ام ُمٕمف ُمـ طمؼ أو سم٤مـمؾسمف ٞمومػمسم، ُمسٚمؽ أسمٞمف

 .سمف واإلىمرارآطمتج٤مج ًمٙمقٟمف ومٓمرهؿ قمغم ُمٕمرومتف 

                                                                        

 وُم٤م سمٕمده٤م.  489( اٟمٔمر: اعمّمدر اًمس٤مسمؼ 1)
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 املبحث الثاني: دليل اخللق

اخل٤مًمؼ آؾمتدٓل سمقضمقد اعمخٚمقق قمغم وضمقد : يراد سمدًمٞمؾ اخلٚمؼ

 . ووضمقب قمب٤مدشمف

 : ودنيم انخهك ينبني عهى ممذمخين ونخيجت

أن هذه اعمقضمقدات خمٚمقىم٦م ُمقضمقدة سمٕمد أن مل شمٙمـ  :املؼدمة األوىل

 ُمقضمقدة. 

ويمؾ ُمقضمقد ٓ سمد ًمف ، وهل يمؾ خمٚمقق ٓ سمد ًمف ُمـ ظم٤مًمؼ: املؼدمة الثاكقة

 ُمـ ُمقضمد.

يدل سمداه٦م ، ـوطمدوصمٝم٤م سمٕمد أن مل شمٙم، إن وضمقد اعمقضمقدات سمٕمد اًمٕمدم

وٓ سمد أن يٙمقن هذا اعمقضمد ُمتّمٗم٤ًم سمّمٗم٤مت ، قمغم وضمقد ُمـ أوضمده٤م وأطمدصمٝم٤م

 اًمرسمقسمٞم٦م وإًمقهٞم٦م.

وُم٤م ُمـ ؿمؽ أن اًمٕمٚمؿ هبذا طم٤مصؾ ، وهذه اًمدًٓم٦م أفمٝمر دٓئؾ اًمرسمقسمٞم٦م

وًمذا ٟمجد أن اهلل ضمؾ وقمال  ُمـ ـمري٘مل احلس واخلؼم اًمّم٤مدق.، سم٤مًمرضورة

ذم يمت٤مسمف اًمٕمٔمٞمؿ ًمٞمؼمهـ هلؿ قمغم اؾمتح٘م٤مىمف ًمٚمٕمب٤مدة أيمثر ُمـ ذيمر هذا اًمدًمٞمؾ 

وهلذا ، يمام أٟمف هق وطمده اعمتٗمرد سم٤مخلٚمؼ واعمٚمؽ واًمتدسمػم، وطمده ٓ ذيؽ ًمف

ٟمجد أن اهلل ضمؾ ذيمره سملم هذا اًمٜمقع ُمـ إدًم٦م سم٠مؾم٤مًمٞم٥م ُمتٜمققم٦م وسمذيمر ُمٔم٤مهر 

ُمـ ومت٤مرة يستدل ضمؾ وقمال قمٚمٞمف سمتٗمرده سم٢مجي٤مد اعمقضمقدات ، ُمـ اخلٚمؼ ُمتٕمددة

وشم٤مرة يستدل سمتٗمرده سمتدسمػم هذا اًمٙمقن ، قمدم ُمبٞمٜم٤م سم٤مًمغ ىمدرشمف قمغم إقم٤مدهت٤م
                                                                        

 وُم٤م سمٕمده٤م. 3/118( اٟمٔمر: درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ 1)

 .217( اٟمٔمر: إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م /2)
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 ةوشم٤مر، ومجٞمع اعمخٚمقىم٤مت ومال راد ُٕمره وٓ ُم٤مٟمع عم٤م أقمٓمك وٓ ُمٕمٓمل عم٤م ُمٜمع

يستدل سمتٗمرده ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم سم٤مًم٘مقة واًمسٚمٓم٤من وإؾمداء ٟمٕمٛمف قمغم ظمٚم٘مف 

وشم٤مرة يستدل سم٠مومٕم٤مًمف ضمؾ ، وسمسٓمف ًمألرض وهتٞمئتف هل٤م وشمسخػمه عم٤م ومٞمف ًمإلٟمس٤من

، وهمػمه٤م ؿم٠مٟمف ُمـ ظمٚمؼ اعمخٚمقىم٤مت ُمـ اًمسٛمقات وإرض واًمٜم٤مس واًمدواب

وشم٤مرة ، ويمثػما ُم٤م ي٠مُمر سم٤مًمٜمٔمر ذم ُمآٓت اعمٕم٤مٟمديـ واعمٙمذسملم ويمٞمػ ومٕمؾ هبؿ

يمؾ ذًمؽ ، يستدل سمخٚمؼ اإلٟمس٤من وُم٤م ُمر سمف ُمـ أـمقار وُم٤م يٜمتٔمره ُمـ ُمآل

 قمغم قمٔمٞمؿ ظمٚم٘مف وىمدرشمف.  وهمػمه يمثػم يستدل سمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم

: ًمٙمـ شمتبع ذًمؽ ذم يمت٤مب اهلل ًمٞمس هذا حمال ًمذيمره إذ اعم٘مّمقد اإلؿم٤مرة

وؾم٠مىمتٍم قمغم ذيمر دًمٞمٚملم قمٚمٝمام جيٛمٕم٤من مجٞمع إدًم٦م اًمقاردة ذم يمت٤مب اهلل ضمؾ 

 .داللة العؼل وداللة احلس: ضمالًمف ومه٤م

 فأما األول: وهى دالنت انعمم:

ىم٤مل  ٦م اًمٕم٘مؾ قمغم ذًمؽ سم٠موضمز قمب٤مرة وأسمٚمٖمٝم٤مأمجؾ اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم دًٓم 

ڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ    ژ :اهلل شمٕم٤ممم

وهذا دًمٞمؾ يرهمؿ اًمٕم٘مالء قمغم اًمتسٚمٞمؿ ، [36: اًمٓمقر] ژڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  

 سم٠من هٜم٤مك ظم٤مًم٘م٤ًم ُمٕمبقدًا.

 ◙قمـ حمٛمد سمـ ضمبػم سمـ ُمٓمٕمؿ قمـ أسمٞمف  صحٞمح٦مروى اًمبخ٤مري ذم  

ڤ  ڤ  ڤ     ژسم٤مًمٓمقر ومٚمام سمٚمغ هذه أي٦م  ي٘مرأ رم اعمٖمرب ☺ اًمٜمبلىم٤مل ؾمٛمٕم٧م 

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  

 .أن يٓمػم( ىمٚمبليم٤مد : ىم٤مل [اًمٓمقر] ژچ  ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
                                                                        

 (.4854( رواه اًمبخ٤مري ) ح 1)
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إٟمام يم٤من اٟمزقم٤مضمف قمٜمد ؾمامع هذه أي٦م حلسـ شمٚم٘مٞمف ُمٕمٜمك : ىم٤مل اخلٓم٤ميب

ؾمتِمػ او، سمٚمٓمٞمػ ـمبٕمف وم٠مدريمٝم٤مسمٚمٞمغ احلج٦م أي٦م وُمٕمرومتف سمام شمْمٛمٜمتف ُمـ 

 .ُمٕمٜم٤مه٤م سمزيمل ومٝمٛمف

وهذا اؾمتدٓل سم٠مُمر ُمٗمحؿ ٓ يٛمٙمـ إٓ اًمتسٚمٞمؿ ًمٚمحؼ أو اخلروج قمـ 

 ُمقضم٥م اًمٕم٘مؾ.

 : وذًمؽ ٓ خيٚمق ُمـ صمالصم٦م أُمقر

ٕٟمف ، دوا سمال ُمقضمد وهذا قملم اعمح٤ملضمِ ومقُ  ژڤ  ڤ  ڤ    ڤ  ڦ   ژ( 1

دوا سمال قضَم أٟمٙمروا اإلًمف اخل٤مًمؼ مل جيز أن يُ وم٢مذا ، ٓسمد ذم اعمقضمقد ُمـ ُمقضمد

 ظم٤مًمؼ ظمٚم٘مٝمؿ.

أم هؿ اخل٤مًم٘مقن ٕٟمٗمسٝمؿ وذًمؽ ذم اًمٗمس٤مد أيمثر  ژڦ  ڦ  ڦ   ژ( 2

ويمٞمػ يٙمقن  ؟ٕن ُم٤م ٓوضمقد ًمف يمٞمػ يقضمد ٟمٗمسف، وذم اًمب٤مـمؾ أؿمد

 ؟.ُمقصقوم٤ًم سم٤مًم٘مدرة

 أن اهلل: وسم٤من اؾمتح٤مًمتٝمام شمٕملم اًم٘مسؿ اًمث٤مًم٨م وهق اًمقضمٝم٤من سمٓمؾ وم٢مذا (3

 هق اًمذي ظمٚمؼ اخلٚمؼ وم٘م٤مُم٧م احلج٦م سمقضمقب قمب٤مدشمف وطمده دون ُمـ ؾمقاه.

ڄڄ    ژ : صمؿ أردف ؾمبح٤مٟمف سمدٓئؾ شم١ميمد هذا اًمدًمٞمؾ وشمبٞمٜمف وم٘م٤مل

قمقه سمقضمف وذًمؽ رء ٓ يٛمٙمٜمٝمؿ أن يدّ  ژڄ  ڃڃ  ڃ  ڃ  چچ  

 ومٝمؿ ُمٜم٘مٓمٕمقن واحلج٦م ىم٤مئٛم٦م قمٚمٞمٝمؿ.، ُمـ اًمقضمقه

ىمد يقضمد ضم٤مطمد ُمٙم٤مسمر إذ ، ومٗمل هذا اًمس١مال ىمٓمع احلج٤مج واخلّم٤مم 

ڤ   ژ: أظمؼم قمٜمف ؾمبح٤مٟمف سم٘مقًمف ومٞمامأٟم٤م ظمٚم٘م٧م ٟمٗمز يمام زقمؿ اًمٜمٛمروذ : ي٘مقل
                                                                        

 .17/151( وذيمره اًم٘مرـمبل ذم شمٗمسػمه   802 حلدي٨م رىمؿ ) ( إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمبٞمٝم٘مل، ذح ا1)
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ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ    ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  

؟ ؾم١مال آظمر أسم٤من قمجزه .ومامذا يم٤من اجلقاب ژڇ   ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍڌ  

  ڌ  ڎ     ڎ  ڈ  ڈ   ژ    ژ  ڑ  ڑ  ک ژوأيمذسمف ذم زقمٛمف إول 

 [258: ]اًمب٘مرة ژ  ک  ک  ک  گ   گگ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ

 .ومٙم٤مٟم٧م اًمٜمتٞمج٦م أن هب٧م اًمذي يمٗمر

اطمت٩م قمٚمٞمف سمٕمدم اؾمتٓم٤مقمتف ظمٚمؼ اًمسٛمقات ، ومٛمـ زقمؿ أٟمف ظمٚمؼ ٟمٗمسف 

 وإرض. 

ومٝمذا أطمد إقمراب ، وهذا إُمر يدريمف ُمـ هق قمغم اًمٗمٓمرة اًمسٚمٞمٛم٦م

 أسمراج ذات ومسامء، اعمسػم غمقم يدل وإصمر اًمبٕمػم قمغم شمدل اًمبٕمرة :ي٘مقل

 .اخلبػم اًمٕمٚمٞمؿ قمغم شمدل أٓ ومج٤مج ذات وأرض

وأظمرج ، وهمرس أؿمج٤مره٤م، ر أهن٤مره٤مُمـ ومجّ : ؾمؾ إرض: وىم٤مل آظمر

وم٢من مل دمبؽ طمقارًا أضم٤مسمتؽ ، وأوضح هن٤مره٤م، ٓمش ًمٞمٚمٝم٤مهموأ، صمامره٤م

 .اقمتب٤مراً 

 : وىم٤مل اًمِم٤مقمر 

 وذم يمـــــؾ رء ًمـــــف آيـــــ٦م

 

ـــف اًمقا  ـــغم أٟم ـــدل قم  طمـــدشم

                                                                         

 . 71( اٟمٔمر: اًمٕم٘مٞمدة ذم اهلل 1)

، إيث٤مر احلؼ قمغم 1/163، واًمبٞم٤من واًمتبٞملم 2/19( ضمقاهر إدب ُمـ ظمٓمب٦م ىمس سمـ ؾم٤مقمدة 2)

 .1/52اخلٚمؼ ٓسمـ اًمقزير 

ذم ظمٓمب٦م  35/  1، احلٞمقان 308/  1. زهر أداب وصمٛمر إًمب٤مب 1/58( واًمبٞم٤من واًمتبٞملم 3)

 ًمٚمٗمْمؾ سمـ قمٞمسك اًمرىم٤مر.

ـ ُمستٔمرف 70ـ69( إٟمقار اًمزاهٞم٦م ذم ديقان أيب اًمٕمت٤مهٞم٦م ص 4)  .1/16. واٟمٔمر: اعمستٓمرف ذم يمؾ وم
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 وًمذًمؽ أًمزم اهلل اعمنميملم هبذا اًمتقطمٞمد قمغم أن ي٘مروا ويٕمؽمومقا سمتقطمٞمد اإلهلٞم٦م.

ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳         ﮴   ژ :ىم٤مل شمٕم٤ممم 

 ]اًمٕمٜمٙمبقت[ ژ﮵   ﮶  ﮷﮸  ﮹  ﮺  ﮻  

) ُم٤م شم٘مقًمقن ذم رضمؾ : ىمقًمف عمـ أٟمٙمر وضمقد اهللطمٜمٞمٗم٦م  ومم٤م يذيمر قمـ أيب

 اطمتقؿمتٝم٤م ىمد، إصم٘م٤مل ُمـ ممٚمقءة، سم٤مٕمح٤مل ٦مُمِمحقٟم ؾمٗمٞمٜم٦م رأي٧م :ي٘مقل ًمٙمؿ

وهل ُمـ سمٞمٜمٝم٤م دمري ُمستقي٦م ، وري٤مح خمتٚمٗم٦م، قاج ُمتالـمٛم٦مأُم اًمبحر جل٦م ذم

 رء هذا :ىم٤مًمقا ؟هؾ جيقز ذم اًمٕم٘مؾ، وٓ ُمتٕمٝمد يدومٕمٝم٤م، ًمٞمس هل٤م ُمالح جيرهي٤م

 ؾمٗمٞمٜم٦م اًمٕم٘مؾ ذم جيز مل إذا اهلل ؾمبح٤من ي٤م :   طمٜمٞمٗم٦م أسمق وم٘م٤مل، اًمٕم٘مؾ ٓ ي٘مبٚمف

ػ جيقز ىمٞم٤مم هذه اًمدٟمٞم٤م ومٙمٞم، جمر وٓ ُمتٕمٝمد همػم ُمـ ُمستقي٦م اًمبحر ذم دمري

وشمب٤ميـ أيمٜم٤مومٝم٤م ُمـ همػم ، وؾمٕم٦م أـمراومٝم٤م، وشمٖمػم أقمامهل٤م، قمغم اظمتالف أطمقاهل٤م

 .صدىم٧م وشم٤مسمقا(: وىم٤مًمقا، ومبٙمقا مجٞمٕم٤مً  ؟ص٤مٟمع وٓ طم٤مومظ

 ٧مرأي هؾ، ض٤مئع أضٞمع ًمٙم٤من ص٤مٟمع ًمٚمٕم٤ممل يٙمـ مل ًمق :وىم٤مل سمٕمض احلٙمامء

 ووهؾ يٜمٗمل اًمّم٤مٟمع إٓ ضم٤مطمد أ، عراوم سمال ُمرومققم٤مً  وؾم٘مٗم٤مً ، ص٤مٟمع سمال ُمّمٜمققم٤مً 

 .!؟ُمٙم٤مسمر

 انثاني: دنيم انحس:

 : يمام أظمؼم ؾمبح٤مٟمف ىمسٛملم طمٍمه ذميٛمٙمـ هذا اًمدًمٞمؾ 

  اًمٜمٔمر ذم أوم٤مق.: أطمدمه٤م

 اًمٜمٔمر ذم إٟمٗمس.: واًمث٤مين
                                                                        

 70. واٟمٔمر: اًمٕم٘مٞمدة ذم اهلل 1/255، وشمٗمسػم اًمرازي 3/127( درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ 1)

 ًمالؿم٘مر.
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وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ   ژ ىم٤مل شمٕم٤ممم

 .[ومّمٚم٧م]  ژی  ی  ی  ی           جئ  حئ  مئ  ىئ  

 وؾم٠مىمتٍم قمغم ُمث٤مل ًمٙمؾ ُمٜمٝمام.

 الـظر يف اآلفاق: :أوال

أُمر اهلل سم٤مًمتٗمٙمر ذم اًمٙمقن واًمٜمٔمر ذم أوم٤مق ذم آي٤مت قمديدة ُمتٜمققم٦م ذم  

حمتج٤ًم قمغم : ومٛمـ ذًمؽ ىمقًمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم، اًمٕمرض وذم إؾمٚمقب

ڈ  ژ  ژ      ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ    ژ  :اعمنميملم

ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک   گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ      

ڱ  ں   ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ   ہ  ہ  

﮺   ﮹        ﮸   ﮷   ﮶   ﮵   ﮴    ﮳   ﮲     ھ  ھ   ھھ  ے  ے  ۓۓ  

              ﯀﯁  ﮿    ﮾   ﮽   ﮼   ﮻    

                         ڭ    ڭ  

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ    ڭ      ڭۇ 

ٿ  ٹ   ٹ  ٹ    پ   پ  پ  ڀڀ   ڀ  ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ

ٹ    ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ  ڄ      ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 .[اًمٜمٛمؾ] ژ  چ  چچ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ

ڈ  ژ      ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک   ژ  : ؾمبح٤مٟمف وىم٤مل

 .[آل قمٛمران] ژگ  گ  گک     

ذم هذه أي٤مت سم٤مًمٜمٔمر ذم هذه اعمخٚمقىم٤مت وآشمٕم٤مظ  اًمٕمب٤مد اهلل أُمر وم٘مد

 شمٚمؽ وًمٞمتٕمٔمقا سمح٤مل سم٘مٚمقهبؿ ًمٞمٕم٘مٚمقا سمؾ أُمرهؿ ؾمبح٤مٟمف سم٤مًمسػم، وآقمتب٤مر
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 .اخل٤موي٦م اًم٘مرى

ڻ  ۀ  ۀ  ہ       ہ  ہ  ہ    ھھ  ھ  ھ   ژ : وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف

 ]اًمٕمٜمٙمبقت[ ژ﮷  ﮸  ے  ے     ۓۓ   ﮲    ﮳  ﮴  ﮵  ﮶  

إن طمّمؾ ُمٕمٝمؿ ري٥م وؿمؽ ذم ، هلؿ (ڻ ):   ىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي ـ 

 (ہ  ہ  ہ    ھ)سم٠مسمداٟمٙمؿ وىمٚمقسمٙمؿ  (ۀ  ۀ  ہ): آسمتداء

، ٓ شمزال شمقضمد ؿمٞمئ٤م ومِمٞمئ٤م، وم٢مٟمٙمؿ ؾمتجدون أمم٤م ُمـ أدُمٞملم واحلٞمقاٟم٤مت

ودمدون اًمسح٤مب ، يمٞمػ حتدث وىمت٤م سمٕمد وىم٧م، ودمدون اًمٜمب٤مت وإؿمج٤مر

وم٤مٟمٔمر ، سمؾ اخلٚمؼ دائام ذم سمدء وإقم٤مدة، ُمستٛمرة ذم دمدده٤م، ٤مح وٟمحقه٤مواًمري

، وىمد هجؿ قمٚمٞمٝمؿ اًمٚمٞمؾ سمٔمالُمف -اًمٜمقم-إًمٞمٝمؿ وىم٧م ُمقشمتٝمؿ اًمّمٖمرى 

وص٤مروا ذم ومرؿمٝمؿ ، واٟم٘مٓمٕم٧م ُمٜمٝمؿ إصقات، ومسٙمٜم٧م ُمٜمٝمؿ احلريم٤مت

طمتك اٟمٗمٚمؼ ، صمؿ إهنؿ مل يزاًمقا قمغم ذًمؽ ـمقل ًمٞمٚمٝمؿ، وُم٠مواهؿ يم٤معمٞمتلم

احلٛمد هلّل اًمذي : ىم٤مئٚملم، وسمٕمثقا ُمـ ُمقشمتٝمؿ، وم٤مٟمتبٝمقا ُمـ رىمدهتؿ ،اإلصب٤مح

 .رأطمٞم٤مٟم٤م سمٕمد ُم٤م أُم٤مشمٜم٤م وإًمٞمف اًمٜمِمق

وئ   وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ژ: ىم٤مل شمٕم٤ممم:    ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمِمٜم٘مٞمٓمل

 ژۆئ   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی           جئ  حئ  مئ  

ضمؾ وقمال ىمد سملم ُمـ همرائ٥م  واهلل، مجع أومؼ وهق اًمٜم٤مطمٞم٦م أوم٤مقو [ومّمٚم٧م]

ُم٤م يتبلم سمف ًمٙمؾ قم٤مىمؾ أٟمف هق ، ذم ٟمقاطمل ؾمامواشمف وأرضف، وقمج٤مئبف، صٜمٕمف

ُمـ اًمِمٛمس واًم٘مٛمر واًمٜمجقم وإؿمج٤مر ، اًمرب اعمٕمبقد وطمده. يمام أذٟم٤م إًمٞمف

 إمم همػم ذًمؽ.، واًمدواب واًمبح٤مر، واجلب٤مل

                                                                        

 .628/  1( شمٗمسػم اًمسٕمدي 1)
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شمسخػمه : ٤م ُمٜمٝم٤موسملم أيْم٤م أن ُمـ آي٤مشمف اًمتل يرهيؿ وٓ يٛمٙمٜمٝمؿ أن يٜمٙمروا ؿمٞمئ

، وزسمده٤م وؾمٛمٜمٝم٤م، ويٜمتٗمٕمقا سم٠مًمب٤مهن٤م، هلؿ إٟمٕم٤مم ًمػميمبقه٤م وي٠ميمٚمقا ُمـ حلقُمٝم٤م

 ڄ ژ: يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم، وأصقاومٝم٤م وأوسم٤مره٤م وأؿمٕم٤مره٤م، وأىمٓمٝم٤م ويٚمبسقا ُمـ ضمٚمقده٤م

 ڇ ڇ  ڇ ڇ چ چ چ چ ڃ   ڃ ڃ ڃ ڄ

 .[ 80 - 79هم٤مومر: ] ژ ڈ ڈ  ڎ ڎ ڌ ڌ ڍ ڍ

 : التػؽر يف األكػس :الثاين

آؾمتدٓل قمغم اخل٤مًمؼ سمخٚمؼ اإلٟمس٤من :   ٦م ٞمىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛم

وهل ذقمٞم٦م دل ، وهل ـمري٘م٦م قم٘مٚمٞم٦م صحٞمح٦م، ذم هم٤مي٦م احلسـ وآؾمت٘م٤مُمـ٦م

وأيمثر ؾمبح٤مٟمف ُمـ ذيمره٤م ذم يمت٤مسمف وأُمر  اًم٘مرآن قمٚمٞمٝم٤م وهدى اًمٜم٤مس إًمٞمٝم٤م

وشمسخػم ُم٤م ذم  سم٤مًمتٗمٙمر ذم ظمٚمؼ اإلٟمس٤من واًمٜمٔمر ذم أـمقار ظمٚم٘مف وقمٔمٞمؿ إسمداقمف

وم٘مد ضمٕمؾ إرض سمس٤مـم٤ًم واجلب٤مل أوشم٤مدا وأٓن ًمف احلديد وىمرب ًمف ، اًمٙمقن ًمف

سمؾ ضمٕمٚمف ؾمبح٤مٟمف هق ؾمٞمد ، اًمبٕمٞمد وؾمخر ًمف ُم٤م ومٞمٝم٤م ُمـ ٟمب٤مت وُمٕم٤مدن وخمٚمقىم٤مت

ٹ   ژ، ذيمر ذًمؽ ؾمبح٤مٟمف ذم يمت٤مسمف سم٠مؾم٤مًمٞم٥م خمتٚمٗم٦م وـمرق ُمتٕمددة، هذا إرض

ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  

سمؾ ًم٘مد ًمٗم٧م ؾمبح٤مٟمف ٟمٔمر رؾمقًمف اًمٙمريؿ إًمٞمف ذم أول آي٦م  [اًمِمٛمس] ژڃ  ڃ  

چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ژ: أٟمزهل٤م قمٚمٞمف وم٘م٤مل 

ؾمبح٤مٟمف قمغم ُمـ شمرك اًمتبٍم واًمتٗمٙمر ذم ظمٚمؼ اًمٜمٗمس  وأٟمٙمر [اًمٕمٚمؼ]ژڌڌ

 .]اًمذاري٤مت[ژ  ڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ ژ: وم٘م٤مل ، اإلٟمس٤مٟمٞم٦م

                                                                        

 .376/  6 -٤من ( أضقاء اًمبٞم1)

 .4/282. واٟمٔمر: اًمٗمت٤موى 81/  10( اًمٜمبقات 2)
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أي ُمـ أقمْم٤مء وأضمزاء وشمرايمٞم٥م وقمدة أضمٝمزة شمبٝمر : اًمبٞم٤منىم٤مل ذم أضقاء 

اًمٕم٘مقل ذم اًمسٛمع وذم اًمبٍم وذم اًمِمؿ وذم اًمذوق وذم احلس وُمـ داظمؾ 

سم٤مًم٘مدرة اًمب٤مهرة : أي (ٹ  ٹ  ڤ) اجلسؿ ُم٤م هق أقمٔمؿ ومحؼ أن ي٘مسؿ هب٤م.

، وذيمره٤م سم٤معمٕمٜمك اًمث٤مين وم٢مٟمف ذم ٟمٔمري أقمٔمؿ ُمـ اعمٕمٜمك إول، واًمٕمٚمؿ اًمِم٤مُمؾ

أن اًم٘مقى اعمدريم٦م واعمٗمٙمرة واعم٘مدرة ًمألُمقر اًمتل هل٤م آظمتٞم٤مر وُمٜمٝم٤م وذًمؽ 

 اًم٘مبقل واًمرومض واًمرىض واًمسخط وإظمذ واعمٜمع وم٢مهن٤م قم٤ممل ُمست٘مؾ.

ڭ   ژوإهن٤م يمام ىمٚمٜم٤م أقمٔمؿ مم٤م شم٘مدم ٕن اجل٤مٟم٥م اخلٚم٘مل ىم٤مل شمٕم٤ممم ومٞمف 

وًمٙمـ  [57: هم٤مومر] ژڭ  ڭ  ۇ    ۇ   ۆ  ۆ  ۈ  ۈ    ٴۇ  

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې  ې  ې ې  ژىم٤مل  ذم هذا اجل٤مٟم٥م

وُمٕمٚمقم أن  [إطمزاب]ژىى ائائ ەئەئ  وئ  وئ ۇئ  ۇئۆئ

سمٕمض أومراد اإلٟمس٤من محٚمٝم٤م سمّمدق وأداه٤م سمقوم٤مء وٟم٤مل رىض اهلل شمٕم٤ممم ريض اهلل 

 قمٜمٝمؿ ورضقا قمٜمف.

ومٝمذه اًمٜمٗمس ذم شمسقيتٝم٤م ًمتٚم٘مك ُمٕم٤مين اخلػم واًمنم واؾمت٘مب٤مل اإلهل٤مم اإلهلل 

غم اًم٘مدرة ُمـ شمٚمؽ اجلامدات اًمتل ٓ شمبدي وٓ ًمٚمٗمجقر واًمت٘مقى أقمٔمؿ دًٓم٦م قم

 شمٕمٞمد واًمتل ٓ متٚمؽ ؾمٚمب٤م وٓ إجي٤مسم٤م

 ُمـ أظمذاً  اإلٟمس٤من ظمٚمؼ ذم اًمٜمٔمر سمقضمقب اًمٕمٚمامء سمٕمض سح ىمد سمؾ 

.  ]اًمٓم٤مرق[ ژٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ژ:  ىمقًمف

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ    ژ: يمام أٟمف ىمد ضم٤مء ذيمر هذا اًمدًمٞمؾ إمج٤مًٓ يمام ذم ىمقًمف 

                                                                        

 .340ـ 539/  8( أضقاء اًمبٞم٤من 1)

 .338/ 2( أضقاء اًمبٞم٤من 2)
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پ  پ  پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ      ڀ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ٿ   ٿ  ٿ  ٹ  ٻ  

 . [اًمزُمر] ژٹ  ٹ  ٹ  ڤڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦڦ  ڄ    ڄ      ڄ     ڄڃ  ڃ  ڃ  ڃ  

 [ٟمقح] ژٺ  ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ژ: أيْم٤م وىم٤مل  . 

 گ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ   ژ:  ىم٤مل يمام ُمٗمّمالً  وضم٤مء

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ں  ں  ڻ  

ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴﮵  ﮶  ﮷  

 . [اعم١مُمٜمقن] ژ  ﮸  ﮹  ﮺

ُمـ شمٗمٙمر ذم ظمٚمؼ ٟمٗمسف قمرف أٟمف إٟمام ظمٚمؼ وًمٞمٜم٧م ُمٗم٤مصٚمف : ىم٤مل ىمت٤مدة

 .ًمٚمٕمب٤مدة

شمدل قمغم شمٗمرده ، ومٝمذه إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمنمقمٞم٦م ُمـ أي٤مت اعمتٚمقة واعمرئٞم٦م

، يمام شمدل قمغم أن هذا اًمٙمقن وُم٤م ومٞمف خمٚمقق، وإدارة اًمٙمقنؾمبح٤مٟمف سم٤مخلٚمؼ 

ىم٤مل ، وهلذا يم٤مٟم٧م اًمرؾمؾ حتت٩م سمذًمؽ قمغم أىمقاُمٝم٤م، واعمخٚمقق ٓسمد ًمف ُمـ ظم٤مًمؼ

  [10: إسمراهٞمؿ]ژڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ  ۆ  ژ : شمٕم٤ممم

ٟمٗمس طمدوث احلٞمقان : رمحف اهلل شمٕم٤ممم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم

سمؾ ُمِمٝمقد ، ٓمر واًمسح٤مب وٟمحق ذًمؽ ُمٕمٚمقم سم٤مًمرضورةواًمٜمب٤مت واعمٕمدن واعم

واًمٕمٚمؿ ، وإٟمام يٕمٚمؿ سم٤مًمدًمٞمؾ ُم٤م مل يٕمٚمؿ سم٤محلس و سم٤مًمرضورة، ٓ حيت٤مج إمم دًمٞمؾ

 .ٓ حيت٤مج إمم دًمٞمؾ، سمحدوث هذه اعمحدصم٤مت قمٚمؿ رضوري

                                                                        

 .7/180( اٟمٔمر: أضقاء اًمبٞم٤من 1)

 .7/619. واٟمٔمر: اًمدر اعمٜمثقر 283/  4شمٗمسػم اسمـ يمثػم  ( 2)

 .219/ 7( درء اًمتٕم٤مرض 3)
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 وًمٞمس ذـم٤ًم أن ي٘مػ يمؾ أطمد قمغم طمدوث يمؾ رء طمتك يّمدق سمذًمؽ :

ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   ۋ  ۅ     ژ: ل سمؾ إن ذًمؽ همػم ممٙمـ يمام ىم٤م

 .]اًمٙمٝمػ[ ژۅ  ۉ  ۉ  ې          ې  ې  ې   ى
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 املبحث الثالث: دليل العناية:

وإطمٙم٤مُمف  إشم٘م٤مٟمفذم  ي٘مّمد سم٤مًمٕمٜم٤مي٦م فمٝمقر آصم٤مر اًمٙمامل ذم اخلٚمؼ واًمتل شمتجغم

 ودىم٦م صٜمٕمف وشمراسمٓمف.

 دنيم انعنايت مبني عهى أصهين: 

  .ُمٝمٞم٠مة ًمف اإلٟمس٤من ًمقضمقد ُمقاوم٘م٦م هٝمٜم٤م اًمتل اعمخٚمقىم٤مت مجٞمع أن :أحدمها

 ُمـ أوضمد ىمد سم٤مًمرضورة اإلطمٙم٤مم وهذا اًمدىم٦م وهذه اعمقاوم٘م٦م هذه أن :الثاين

 .ُمريد ًمٕمب٤مدة اخلٚمؼ ًمف وشمقطمٞمدهؿ إي٤مه ظمبػم طمٙمٞمؿ ىمبؾ

 :فلما األصل األول 

ومٞمتحّمؾ اًمٞم٘ملم سمف ، وهق يمقن اعمقضمقدات ُمقاوم٘م٦م ًمقضمقد اإلٟمس٤من

واًمِمٛمس ، اًمٜمٝم٤مرضمقد اإلٟمس٤من ُمـ اًمٚمٞمؾ وخٚمقىم٤مت ًمقسم٤مقمتب٤مر ُمقاوم٘م٦م اعم

ويمثػم ُمـ احلٞمقان واًمٜمب٤مت ، إزُمٜم٦م سمٗمّمقهل٤م وإُمٙمٜم٦م سم٤مظمتالومٝم٤م، واًم٘مٛمر

وسم٤مجلٛمٚم٦م يمؾ ُم٤م ذم ، واجلامد وضمزئٞم٤مت يمثػمة ُمثؾ إُمٓم٤مر وإهن٤مر واًمبح٤مر

ويمذًمؽ ، هذه إرض وهمػمه٤م ُمـ خمٚمقىم٤مت ومٝمل ُمقاوم٘م٦م خلٚمؼ اإلٟمس٤من

يمام أن ُمٕمروم٦م ُمٜم٤مومع اعمقضمقدات داظمٚم٦م ذم هذا ، اًمبدن أيْم٤ًم شمٔمٝمر اًمٕمٜم٤مي٦م ذم

ويمٚمام يم٤من اًمقىمقف قمغم ُمٜم٤مومع اعمقضمقدات وطمٙمٛمٝم٤م واًمٖم٤مي٦م اًمتل ، اجلٜمس

 يم٤من اًمقىمقف قمغم هذه اًمدًٓم٦م أشمؿ.، وضمدت ٕضمٚمف أـمقل و أيمثر شم٠مُمال

ويٛمٙمـ اًم٘مقل سم٠من هذا يمٚمف وهمػمه يٛمٙمـ مجٕمف ذم صمالث حم٤مور يمام ورد ذم 

 : اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

                                                                        

 ، 1/175وسمٞم٤من شمٚمبٞمس اجلٝمٛمٞم٦م  36 - 33( اٟمٔمر: دٓئؾ اًمتقطمٞمد اًم٘م٤مؾمٛمل 1)



 

 الدالئن القرآٌية عمى توحيد الربوبية 61  

 

 املحور األول: الدقة واإلتؼان: 

ضم٤مء ذيمر ذًمؽ ذم يمت٤مب اهلل ذم قمدة ُمقاضع ًمٚمٗم٧م اٟمتب٤مه اعمٙمٚمٗملم إمم قمٔمٞمؿ 

يمام أٟمف ضم٤مء اًمتٕمبػم قمٜمف سمٕمدة أًمٗم٤مظ ، ىمدرشمف ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ودىم٦م ظمٚم٘مف وإجي٤مده

جئ  حئ  مئ  ىئ    يئ  جب          حب    خبمب   ىب  ژ: ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف اإلشم٘م٤من: ُمٜمٝم٤م

 . ]اًمٜمٛمؾ[ژمتىت  يت  جث  مث  ىث  يث         يب  جت     حت  خت 

ڻ       ڻ  ڻ  ڻ   ۀ     ۀ  ہ  ہ  ہ        ہ   ژىم٤مل ؾمبح٤مٟمف : ؾمّقىوضم٤مء سمٚمٗمظ 

﮷   ﮸  ﮹      ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵          ﮶ 

: وشمسقي٦م اًمٌمء ]إقمغم[ ژۀ  ۀ    ہ  ہ   ژ: ؾمبح٤مٟمف وىم٤مل  ژ﮺   

، سمحٞم٨م يٙمقن ُُمٝمٞمئ٤ًم ٕداء وفمٞمٗمتف، ظمٚم٘مف وإيمامل صٜمٕمتفإشم٘م٤مٟمف وإطمس٤من 

 ويٙمقن ُمستقي٤ًم ُمٕمتدًٓ ُمتٜم٤مؾم٥م إضمزاء ًمٞمس سمٞمٜمٝم٤م شمٗم٤موت خُيؾ سم٤معم٘مّمقد. 

وضم٤مء سمٕمب٤مرات أظمرى خمتٚمٗم٦م إًمٗمـ٤مظ وإن يم٤مٟم٧م ُُمت٘م٤مرسم٦م اًمدًٓم٦م 

﮶  ﮷  ژ: ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف، ٤مإلطمس٤من وٟمٗمل اًمتٗم٤موت وإقمٓم٤مء اخلٚمؼ وٟمحقهيم

واؾمتدل سمذًمؽ ٟمبل اهلل إًمٞم٤مس حمتج٤م سمف قمغم  ١مُمٜمقن[]اعم ژ﮸  ﮹  ﮺  

ائ  ائ  ەئ  ەئ    ژ: ُمستدٓ سمقضمقب قمب٤مدشمف وم٘م٤مل ؾمبح٤مٟمف فىمقُم

 وىم٤مل شمٕم٤ممم: [اًمّم٤موم٤مت] ژوئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ

  .[اًمسجدة] ژے  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہہ  ھ      ھ  ھ     ھ  ے  ژ

شم٘م٤من واًمٕمٜم٤مي٦م وإذا يم٤من اخلٚمؼ يدل قمغم وضمقد اهلل ضمؾ وقمال وم٢من دًٓم٦م اإل

إذ ىمد خُيٚمؼ اًمٌمء سمٖمػم ، أظمص ُمـ اخلٚمؼ ٕن اًمٕمٜم٤مي٦م، قمغم وضمقده أفمٝمر وأسملم

وهذه اًمٕمٜم٤مي٦م فم٤مهرة ذم اًمٙم٤مئٜم٤مت يمٚمٝم٤م. وًمٙمٜمٝم٤م ذم اًمٙم٤مئٜم٤مت ، وإشم٘م٤منقمٜم٤مي٦م 

: أفمٝمر وأسملم ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف -وذم اإلٟمس٤من قمغم وضمف اخلّمقص-احلٞم٦م أفمٝمر 
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 ]اًمذاري٤مت[.ژڻ  ڻۀ  ۀ  ہ  ہ  ژ

ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ   ڄڄ  ڃ  ڃ           ڃ  ڃ  چ   ژ :٤مٟمفىم٤مل ؾمبح 

 .[اعمٚمؽ] ژچ       چ  

سمؾ ومٞمف ُمـ ُمٔم٤مهر اإلشم٘م٤من ُم٤م طمػم أوزم ، أي ٓ جم٤مل ًمٜمٔمر ٟم٤مىمد أو ٟم٘مد ُم٘مقم

ووىمٗم٧م قمٜمده قمٞمقن اًمٜم٤مفمريـ طم٤مئرة ذًمٞمٚم٦م ًمرهب٤م ُمـ قمٔمؿ اًمدهِم٦م ، إًمب٤مب

 سمدىم٦م اخلٚمؼ وإشم٘م٤مٟمف وإطمٙم٤مُمف.

 ىم٤مل :ح٤مٟمف قمٜم٤ميتف هبذا اًمٙمقن وُم٤م طمقى ُمـ خمٚمقىم٤متوًم٘مد سملم اهلل ؾمب

گ  گ   ڳ    ڈ  ڈ     ژ   ژ   ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ  گ   ژ :شمٕم٤ممم

ڳ   ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہہ  ہ  ہ      

﮹   ﮸   ﮷   ﮶   ﮵    ﮴   ﮳   ﮲          ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ      

             ﮺  ﮻   ﮼   ﮽   ﮾   ﮿    ﯁    [يس] ژ﯀  

﮳     ہ  ہ  ھژ : وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف ﮲   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  

   ﯁    ﯀   ﮿   ﮾   ﮽   ﮼    ﮻   ﮹﮺  ﮸    ﮷   ﮶   ﮵   ﮴ 

ڳ  ڳ  ژ :وىمقًمف [إٟمبٞم٤مء] ژ                  

ڳ    ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ   ۀ  ہ  ہ  

ڭ   ڭ  ڭ   ژ :وىمقًمف[ ]اًمٗمرىم٤من ژ  ے  ۓ   ہ  ہ  ھ  ھ  ھ     ھ  ے 

 وأي٤مت ذم هذا اعمٕمٜمك يمثػمة. [قمبس] أي٤مت ژڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  

ورقم٤مي٦م اهلل عمخٚمقىم٤مشمف وقمٜم٤ميتف هبؿ وطمٗمٔمف ًمإلٟمس٤من ذم سمٓمـ أُمف صمؿ سمٕمد 

ويمام ضم٤مء ذم طمدي٨م اسمـ ، ورقم٤ميتف ًمس٤مئر اعمخٚمقىم٤مت يمام ذم آي٦م احل٩م، ظمروضمف

 دصمٜم٤م رؾمقل اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ َوُهَق اًمّم٤مدق اعمَّْمُدوُق طم: ىم٤مَل  ◙ُمسٕمقد 
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صمؿ يٙمقن قمٚم٘م٦م ، إِنَّ أطمديمؿ جيٛمع ظمٚم٘مف ذم سمٓمـ أُمف أرسمٕملم يقُم٤م ٟمٓمٗم٦م: ىم٤مل

، صمؿ يرؾمؾ اهلل إًمٞمف اعمٚمؽ ومٞمٜمٗمخ ذم اًمروح، ُمثؾ ذًمؽ صمؿ يٙمقن ُمْمٕم٦م ُمثؾ ذًمؽ

 .سمٙمت٥م رزىمف وأضمٚمف وقمٛمٚمف وؿم٘مل أو ؾمٕمٞمد: وي١مُمر سم٠مرسمع يمٚمامت

عم٤م ومٞمف ُمـ : ٔي٤مت وهمػمه٤م شمدل قمغم قمٜم٤مي٦م اهلل وظمٚم٘مف هلذا اًمٙمقنومٝمذه ا

اًمتٜمٔمٞمؿ اًمدىمٞمؼ واًمتٜم٤مؾمؼ ذم أضمزاء اًمٙمقن ذم أىمَم هم٤مي٤مت اًمدىم٦م واًمتٜمٔمٞمؿ 

  أوزم إًمب٤مب.اًمٕمجٞم٥م اًمذي طمػّم 

 الثاين: التؼدير:املحور 

هق ظمٚمؼ يمؾ رء سمٛم٘مدار وُمٞمزان وشمرشمٞم٥م وطمس٤مب دىمٞمؼ سمحٞم٨م : اًمت٘مدير 

وسمحٞم٨م يتٜم٤مؾمؼ ُمع همػمه ُمـ اعمقضمقدات اًم٘مريب٦م ُمٜمف ، ٙم٤مٟمف وزُمـ٤مٟمفيتالءم ُمع ُم

 واًمبٕمٞمدة قمٜمف. 

واًمٕمٜم٤مي٦م إقمٓم٤مء يمؾ رء ُمـ اخلٚمؼ واًمتّمقير ُم٤م ُي١مدي  اإلشم٘م٤منوم٢مذا يم٤من 

وم٢من اًمت٘مدير أن يٙمقن سم٤مًم٘مدر اًمذي يٜمٗمع سمف ، اعمٜم٤مؾم٥م ًمفسمف وفمٞمٗمتف قمغم اًمقضمف 

وذًمؽ يتؿ إذا ُم٤م وضع ، رىٟمٗمسف وٓ يرض همػمه وٓ يّمٓمدم سم٤معمخٚمقىم٤مت إظم

وقمغم ، اًمذي يّمٚمح وٓ يٗمسد ؿِّ وسم٤مًمٙمَ ، ذم ُمٙم٤مٟمف اعمالئؿ وزُم٤مٟمف اعمٜم٤مؾم٥م

اًمٙمٞمٗمٞم٦م اًمتل يتح٘مؼ هبـ٤م اًمتٜم٤مؾمؼ واًمتقازن سملم وطمدات اًمٙمقن وأضمزائف 

 ويٜمتٔمؿ هب٤م ؾمػم اًمقضمقد. 

وهذا اًمت٘مدير فم٤مهرة قم٤مُم٦م ذم مجٞمع خمٚمقىم٤مت اهلل يمام ىمرر ؾمبح٤مٟمف هذه احل٘مٞم٘م٦م 

: وىم٤مل ضمؾ ؿم٠مٟمف [اًمٓمالق]ژڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ژ: ىم٤مل شمٕم٤ممم، يمت٤مسمفذم 

 .[احلجر] ژچ  چ   ڇ  ڇ ڇ   ڇ  ڍ  ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ   ژ

                                                                        

 (.2643( وُمسٚمؿ ) ح3208( رواه اًمبخ٤مري )ح1)
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 .[اًمٗمرىم٤من] ژەئ  ەئ  وئ     وئ    ۇئ   ۇئ    ژ: ؾمبح٤مٟمف وىم٤مل

ى ومسقّ : ره شم٘مديرا ( ي٘مقل) وم٘مدّ : وىمقًمف:   ىم٤مل اسمـ ضمرير اًمٓمؼمي 

 .ومال ظمٚمؾ ومٞمف وٓ شمٗم٤موت، ًمف ٠مه عم٤م يّمٚمحوهٞمّ ، يمؾ ُم٤م ظمٚمؼ

أقمٓمك يمؾ خمٚمقق ُمٜمٝم٤م ُم٤م : أي (وئ    ۇئ   ):   ىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي 

سمحٞم٨م ص٤مر يمؾ ، يٚمٞمؼ سمف ويٜم٤مؾمبف ُمـ اخلٚمؼ وُم٤م شم٘متْمٞمف طمٙمٛمتف ُمـ ذًمؽ

، خمٚمقق ٓ يتّمقر اًمٕم٘مؾ اًمّمحٞمح أن يٙمقن سمخالف ؿمٙمٚمف وصقرشمف اعمِم٤مهدة

 همػم حمٚمف اًمذي هق ومٞمفسمؾ يمؾ ضمزء وقمْمق ُمـ اعمخٚمقق اًمقاطمد ٓ يٜم٤مؾمبف 

 الثالث: اهلداية:املحور 

وي٘مّمد هب٤م ذم ، اهلداي٦م ُمـ أفمٝمر إدًم٦م اًمٙمقٟمٞم٦م قمغم وضمقد اهلل ضمؾ وقمال

وهدى إمم ُم٤م ، هذا اعم٘م٤مم أن يمؾ ظمٚمؼ ُمـ خمٚمقىم٤مت اهلل ىمد أهلؿ هم٤مي٦م وضمقده

اإلهل٤مم اًمٗمٓمري أو اًمٖمريزي اًمذي شمتقضمف سمف اعمخٚمقىم٤مت  وأهلؿ، ظمٚمؼ ُمـ أضمٚمف

ہ  ہ   ھ    ژ: ىم٤مل ـمب٦م إمم أداء دوره٤م وحت٘مٞمؼ وفمٞمٗمتٝم٤م ذم هذه احلٞم٤مة. ىم٤م

                     ڭ     ژ: وىم٤مل [إقمغم] ژھ  

 .[اًمٜمٛمؾ] ژڭ  ڭ      ڭۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ  جئ  حئ   

ڎ  ڈ  ڈ      ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک    گ   ژ: وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف

ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱں  ں  ڻ  ڻ   ڻ    ڳ  ڳ       گ  گ  گ  ڳ

 .]اًمٜمحؾ[ ژڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ    ےے

اإلهل٤مم واهلداي٦م، واإلرؿم٤مد : ٝمٜم٤مهاعمراد سم٤مًمقطمل :   ىم٤مل اسمـ يمثػم 
                                                                        

 .236/  19( شمٗمسػم اًمٓمؼمي 1)

 .577/  1( شمٗمسػم اًمسٕمدي 2)
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ومم٤م يٕمرؿمقن، صمؿ ، ًمٚمٜمحؾ أن شمتخذ ُمـ اجلب٤مل سمٞمقشم٤م شم٠موي إًمٞمٝم٤م، وُمـ اًمِمجر

حٞم٨م ٓ يٙمقن ذم سمٞمتٝم٤م سم، ٝم٤مهل حمٙمٛم٦م ذم هم٤مي٦م اإلشم٘م٤من ذم شمسديسٝم٤م ورصِّ 

أن شم٠ميمؾ ُمـ يمؾ اًمثٛمرات، وأن  ظمٚمؾ، صمؿ أذن هل٤م شمٕم٤ممم إذٟم٤م ىمدري٤م شمسخػمي٤مً 

شمسٚمؽ اًمٓمرق اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م اهلل شمٕم٤ممم ُمذًمٚم٦م هل٤م، أي ُمسٝمٚم٦م قمٚمٞمٝم٤م طمٞم٨م ؿم٤مءت 

ُمـ هذا اجلق اًمٕمٔمٞمؿ، واًمؼماري اًمِم٤مؾمٕم٦م، وإودي٦م واجلب٤مل اًمِم٤مه٘م٦م، صمؿ شمٕمقد 

حتٞمد قمٜمف يٛمٜم٦م وٓ يرسة، سمؾ إمم سمٞمتٝم٤م وُم٤م هل٤م ومٞمف ُمـ  يمؾ واطمدة ُمٜمٝم٤م إمم سمٞمتٝم٤م ٓ

ومراخ وقمسؾ، ومتبٜمل اًمِمٛمع ُمـ أضمٜمحتٝم٤م وشم٘ملء اًمٕمسؾ ُمـ ومٞمٝم٤م، وشمبٞمض 

 .اًمٗمراخ ُمـ دسمره٤م، صمؿ شمّمبح إمم ُمراقمٞمٝم٤م

وًمٞمس٧م ُم٘مّمقرة قمغم ، وهذه اهلداي٦م قم٤مُم٦م ٓ شمتٕمٚمؼ سم٤معمٙمٚمٗملم ومحس٥م

٤م هداي٦م ُمبثقصم٦م ذم يمؾ رء ذم وًمٙمٜمٝم، اًمٙم٤مئٜم٤مت اًمتل شمتحرك سم٤مإلرادة ومحس٥م

هذا اًمقضمقد ًمتحٛمؾ ذم ـمٞم٤مهت٤م أسمٚمغ إدًم٦م قمغم وضمقد اًمرب ضمؾ وقمال وسمديع 

 .صٜمٕمف وشمدسمػمه

 .]ـمف[ ژمت  ىت  يت  جث   مث   ىث  يث  حج   مج  جح   ژ: وىم٤مل ؾمبح٤مٟمف

وهذه ، يمؾ خمٚمقق إمم ُم٤م ظمٚم٘مف ًمف (حج   مج  ):   ىم٤مل اسمـ ؾمٕمدي 

دمده يسٕمك عم٤م ظمٚمؼ ًمف ، خٚمقىم٤مت ومٙمؾ خمٚمققاعمِم٤مهدة ذم مجٞمع اعم اهلداي٦م اًمٕم٤مُم٦م

طمتك إن اهلل شمٕم٤ممم أقمٓمك احلٞمقان اًمبٝمٞمؿ ُمـ ، وذم دومع اعمْم٤مر قمٜمف، ُمـ اعمٜم٤مومع

 سمف قمغم ذًمؽ. ُم٤م يتٛمٙمـ، اًمٕم٘مؾ

وم٤مًمذي ظمٚمؼ  [7اًمسجدة: ]  ژ ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہژ: وهذا يم٘مقًمف شمٕم٤ممم

، طمسٜمف اًمذي ٓ شم٘مؽمح اًمٕم٘مقل ومقق، وأقمٓم٤مه٤م ظمٚم٘مٝم٤م احلسـ، اعمخٚمقىم٤مت
                                                                        

 .700/  2( شمٗمسػم اسمـ يمثػم 1)
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، وم٢مٟمٙم٤مره إٟمٙم٤مر ٕقمٔمؿ إؿمٞم٤مء وضمقدا، هق اًمرب قمغم احل٘مٞم٘م٦م، وهداه٤م عمّم٤محلٝم٤م

أٟمٙمر ُمـ إُمقر اعمٕمٚمقُم٦م ، ومٚمق ىمدر أن اإلٟمس٤من، وهق ُمٙم٤مسمرة وجم٤مهرة سم٤مًمٙمذب

أن ، وهلذا عم٤م مل يٛمٙمـ ومرقمقن، يم٤من إٟمٙم٤مره ًمرب اًمٕم٤معملم أيمؼم ُمـ ذًمؽ، ُم٤م أٟمٙمر

 وطم٤مد قمـ اعم٘مّمقد،  اعمِم٤مهمب٦مقمدل إمم، يٕم٤مٟمد هذا اًمدًمٞمؾ اًم٘م٤مـمع

 : و أما األصل الثاين

 ُمـ أوضمد ىمد سم٤مًمرضورة اإلطمٙم٤مم وهذا اًمدىم٦م وهذه اعمقاوم٘م٦م هذه أن: وهق

و سمذًمؽ ، ٓ جيحده٤م إٓ ُمٙم٤مسمر، ىمْمٞم٦م سمدهٞم٦م ومٓمري٦م ذههو، ظمبػم طمٙمٞمؿ ىمبؾ

، طمٞم٨م ىم٤مُم٧م قمغم ُمٕمٚمقُم٤مت أوًمٞم٦م سمدهٞم٦م، شمٙمقن دًٓمتف ذم هم٤مي٦م اًم٘مقة و احلجٞم٦م

 .ُمِم٤مهدات طمسٞم٦م ذم ُمتٜم٤مول اجلٛمٞمعو 

جيد أٟمف ىمد وضٕم٧م ذم ، وُمـ شم٠مُمؾ هذا اًمٙمقن وُم٤م ومٞمف ُمـ خمٚمقىم٤مت حمٙمٛم٦م

واًمٖم٤مي٦م ، ُمقاوم٘م٦ًم ًمٚمٛمٜمٗمٕم٦م اعمقضمقدة، ُمقضٕمٝم٤م سمدىم٦م وإطمٙم٤مم وقمٜم٤مي٦م وم٤مئ٘م٦م

أو ، أو سمٖمػم ذًمؽ اًمقضع، طمتك يرى أٟمف ًمق وضمد سمٖمػم شمٚمؽ اًمّمٗم٦م، اعمٓمٚمقسم٦م

قمغم اًم٘مٓمع أن ًمذًمؽ ظم٤مًم٘م٤ًم  ٕدرك، ومٞمف شمٚمؽ اعمٜمٗمٕم٦ممل شمقضمد ، سمٖمػم ذًمؽ اًم٘مدر

  .وأٟمف ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن ىمد وضمدت اشمٗم٤مىم٤ًم ُمـ همػم ُمقضمد، طمٙمٞماًم أوضمده

 ومن األمثؾة عىل ذلك ما ييل:  

إذا ُم٤م ـمٗم٧م سمبٍمك وسمّمػمشمؽ ذم هذا اًمٙمقن اًمٕمٔمٞمؿ وُم٤م طمقى ُمـ  

ُمٓم٤مر إو، واًمٜمٝم٤مر واًمٚمٞمؾ، اًمٙمقايم٥م وؾم٤مئر واًم٘مٛمر اًمِمٛمس: خمٚمقىم٤مت

سمؾ وضمقد اًمٜم٤مس قمغم اظمتالف أصٜم٤مومٝمؿ ، اًمبح٤مروإهن٤مر و، اعمٞم٤مهواًمري٤مح و

                                                                        

 .1/506( شمٗمسػم اسمـ ؾمٕمدي 1)
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صمؿ ٟمٔمرت إمم إرض ومرأيتٝم٤م ىمد هٞمئ٧م ًمسٙمٜمك اًمٜم٤مس ، وأًمقاهنؿ وشمٜمقع أقمامهلؿ

واهلقاء ، واعم٤مء ويمقٟمف ُمقاوم٘م٤ًم ًمسٙمٜمك احلٞمقاٟم٤مت اعم٤مئٞم٦م، وؾم٤مئر احلٞمقاٟم٤مت اًمؼمي٦م

وأٟمف ًمق اظمتؾ رء ُمـ ، ٤مء خمٚمقق قمٜمفواعم٤مء وقمدم اؾمتٖمٜم، وطم٤مضم٦م اجلٛمٞمع ًمف

ُمـ أدرك ذًمؽ سمٕملم اًمبٍم ، هذا اخلٚم٘م٦م واًمبٜمٞم٦م ٓظمتؾ وضمقد هذه اعمخٚمقىم٤مت

واًمبّمػمة قمٚمؿ قمغم اًم٘مٓمع أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن شمٙمقن هذه اًمدىم٦م واإلطمٙم٤مم 

 . ؟عم٤مذا  .واإلشم٘م٤من ىمد وضمدت ُمـ همػم ُمقضمد

 اإلٟمس٤منُم٤م حيت٤مضمف قمغم ُمالئٛم٦م مجٞمع  ٞمِّئإذا رأيٜم٤م ُمسٙمٜم٤ًم ىمد هُ  ( ٕٟمٜم٤م1

 دًا ىمد أقمده ًمذًمؽ.ٕمِ قمٚمٛمٜم٤م أن ُمُ 

 .( وًمق رأيٜم٤م ُمريمب٤ًم ؾم٤مئرًا ٟمحق ٟم٘مٓم٦م ُم٘مّمقدة ًمٕمٚمٛمٜم٤م أن ىم٤مئدًا ي٘مقده2 

 ظمبػم قمٚمٞمؿ طمٙمٞمؿ ظم٤مًمؼ ُمـ خمٚمقق أٟمف وضمد شم٠مُمٚمف ُمـ اًمٙمقن هذا وهٙمذا 

  .وإرض اًمسٛمقات سمديع ىمٞمقم طمل

ًمٕمب٤مدة ًمٞمٕمرومقا ُمٜمٝم٤م أن وهذا اًمدًمٞمؾ ُمـ اًمٓمرق اًمنمقمٞم٦م اًمتل أىم٤مُمٝم٤م اهلل 

هلؿ هذا اًمٙمقن  ٞم٠َّمهلؿ رسم٤ًم قمٚمٞماًم طمٙمٞماًم ىمد أوضمدهؿ سمٕمٜم٤مي٦م ودىم٦م وإطمٙم٤مم وه

 ًمٞمٕمبدوه وًمٞمقطمدوه.

 :بام ييلويؿؽن أن كؾخص دلقل اخلؾق 

 يمؾ خمٚمقق ٓسمد ًمف ُمـ ظم٤مًمؼ. -

 اًمٕمدم ٓ يٛمٙمـ أن خيٚمؼ ؿمٞمئ٤ًم. -

 وم٤مىمد اًمٌمء ٓ يٕمٓمٞمف. -

  قمغم سمٕمض صٗم٤مت اخل٤مًمؼ.اًمتدسمر ذم صٗم٤مت اعمخٚمقق يدًمٜم٤م  -
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 واالضطراراملبحث الرابع: دليل الضرورة 

 معنى انضرورة واالضطرار  في انهغت:

شم٘مقل محٚمتٜمل اًمرضورة ، اًمرضورة اؾمؿ عمّمدر آضٓمرار: ىم٤مل اخلٚمٞمؾ

، . وآضٓمرار آطمتٞم٤مج إمم اًمٌمءوىمد اضٓمر ومالن إمم يمذا ويمذا، قمغم يمذا

. واًمرضورة اؾمؿ واًمرضورة يم٤مًمرضة، ةوآؾمؿ اًمرض، وىمد اضٓمره إًمٞمف أُمر

 .ُمـ آضٓمرار

 معنى انضرورة واالضطرار في االصطالح:

ًمزوُم٤ًم ٓ ، وم٤مًمرضوري ُم٤م ًمزم أٟمٗمس اخلٚمؼ: ىم٤مل اًمب٤مىمالين ذم شمٕمريٗمف

 .ُمٕمٚمقُم٦مواًمِمؽ ذم ، يٛمٙمٜمٝمؿ دومٕمف

وٓ ، ٓ ُمـ ىمبٚمٜم٤م، اًمٕمٚمؿ اًمذي حيّمؾ ومٞمٜم٤م: سم٠مٟمف اعمٕمتزًم٦مه سمٕمض دّ وطَم 

 .ٜمٜم٤م ٟمٗمٞمف قمـ اًمٜمٗمس سمقضمف ُمـ اًمقضمقهيٛمٙم

وهق اًمذي يٚمزم ٟمٗمس اًمٕمبد ، طمد اًمٕمٚمؿ اًمرضوري: وي٘مقل ؿمٞمخ اإلؾمالم

 .ًمزوُم٤ًم ٓ يٛمٙمٜمف ُمٕمف دومٕمف قمـ ٟمٗمسف

 واالضطرار:انفرق بين انضرورة 

: رارٓمضوآ ،احل٤مًم٦م اعمحقضم٦م إمم اًمٚمج٢م: اًمرضورة: ىم٤مل ذم اًمٙمِم٤مف

                                                                        

 .4/484، واٟمٔمر: ًمس٤من اًمٕمرب 7/7( اًمٕملم 1)
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 ُمْمٓمر.: واًمٗم٤مقمؾ واعمٗمٕمقل، يمذااضٓمّره إمم : اومتٕم٤مل ُمٜمٝم٤م. ي٘م٤مل

واعمْمٓمر اًمذي أطمقضمف ُمرض أو وم٘مر أو ٟم٤مزًم٦م ُمـ ٟمقازل اًمدهر إمم اًمٚمج٢م  

اًمذي : هق اعمجٝمقد. وقمـ اًمسّدي: ¶واًمترضع إمم اهلل. وقمـ اسمـ قمب٤مس 

 ٥م إذا اؾمتٖمٗمر. ٟماعمذ: ٓ طمقل ًمف وٓ ىمقة. وىمٞمؾ

﮺ ﮻ ژ: اعمْمٓمريـ سم٘مقًمف ىمد قمؿّ : وم٢من ىمٚم٧م ﮹   ﮸    .[62: اًمٜمٛمؾ] ژ﮷  

 وم٤معمْمٓمر هق ذو اًمرضورة أي احل٤مًم٦م اعمحقضم٦م إمم إؿمٞم٤مء اًمٕمرسة احلّمقل.

أٟمف ٟم٤مًمتف : اومتٕم٤مل ُمـ اًمرضورة ٓ ُمـ اًمرض. وشم٘مديره: وآضٓمرار

 اضٓمره يمذا إمم يمذا.: اًمرضورة ومٓم٤موقمٝم٤م. وًمٞمس ًمف ومٕمؾ جمرد وإٟمام ي٘م٤مل

 هل طم٤مضم٦م ُمٚمح٦م ٓسمد ًمإلٟمس٤من ُمٜمٝم٤م.: م وم٢من اًمرضورةوسمٜم٤مء قمغم ُم٤م شم٘مدّ 

 ومٝمق طم٤مضم٦م وىمتٞم٦م شمٜمِم٠م ُمـ حمٜم٦م أو ض٤مئ٘م٦م.: أُم٤م آضٓمرار

 دنيم انضرورة عهى معرفت اهلل 

 : دًمٞمؾ اًمرضورة يِمٛمؾ أُمريـ ُمٝمٛملم

وطم٤مضمتف إًمٞمف ُمـ ـمٚم٥م اهلل ُم٤م ىمد ضمبؾ قمٚمٞمف اإلٟمس٤من ُمـ ُمٕمروم٦م : أحدمها

وهذه أُمقر ، سم٤مًمدقم٤مء إًمٞمف واًمتقضمف، واًمتقيمؾ قمٚمٞمف اًمٚمجقء إًمٞمف وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف

سمؾ يمؾ اخلٚمؼ ، ٝم٤مٕمرضوري٦م جيده٤م اًمٕمبد ذم ٟمٗمسف وىمٚمبف وٓ جيد اًمسبٞمؾ إمم دوم

إٓ ُمـ ؿمذ وٓ قمؼمة ، يٕمٚمٛمقن وضمقده وىمدرشمف وشمٍمومف هبذا اًمٙمقن وشمدسمػمه ًمف

اعمٚمح٦م إمم اًمتٕمرف قمغم رسمف وُمؾء  اًمرهمب٦مسمؾ إن اًمٕمبد جيد ذم ىمرارة ٟمٗمسف ، سم٤مًمِم٤مذ

وم٢مذا ، واًمِمقق إًمٞمف واًمتٚمذذ سمذيمره وقمب٤مدشمف واًمتٕمرف قمغم صٗم٤مشمفىمٚمبف سم٤مٕٟمس سمف 
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مل حيّمؾ ًمف ذًمؽ سم٘مل ىمٚمبف وم٤مرهم٤ًم ُمٕمذسم٤ًم سمٗمراق همذائف اًمروطمل اًمذي هق أطمقج 

 .إًمٞمف ُمـ اًمٓمٕم٤مم واًمنماب

أن هذا هق اًمٕمٚمؿ اًمرضوري اًمذي يٚمزم اعمخٚمقق ًمزوُم٤ًم ٓ : األمر الثاين

ُمـ أئٛم٦م ، اإليامن واعمٕمروم٦م سم٤مهلل  وهذا هق طم٤مل أهؾ، يٛمٙمٜمف آٟمٗمٙم٤مك قمٜمف

وم٢مهنؿ خيؼمون سمام قمٜمدهؿ ُمـ اًمٞم٘ملم ، اعمسٚمٛملم وؾمٚمػ إُم٦م ومحٚم٦م احلج٦م

يمام ذم احلٙم٤مي٦م اعمحٗمقفم٦م قمـ ٟمجؿ ، واًمٓمٛم٠مٟمٞمٜم٦م واًمٕمٚمؿ اًمرضوري سم٤مهلل ضمؾ وقمز

أطمدمه٤م أسمق قمبداهلل اًمرازي وأظمر ، عم٤م دظمؾ قمٚمٞمف ُمتٙمٚمامن اًمديـ اًمُٙمؼْمَى

وؾم٠مٓه قمـ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم اًمذي جيده اًمٕمبد ذم ىمٚمبف ُمـ  اعمٕمتزًم٦مُمـ ُمتٙمٚمٛمل 

سمٚمٖمٜم٤م أٟمؽ شمٕمٚمؿ قمٚمؿ : وم٘م٤مٓ ًمف، ُمٕمروم٦م اهلل ضمؾ ذيمره ورضورة اًمتقضمف إًمٞمف

يمٞمػ يٛمٙمـ ذًمؽ وٟمحـ ُمـ أول : وم٘م٤مٓ، أٟم٤م أقمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم، اًمٞم٘ملم وم٘م٤مل ٟمٕمؿ

وم٘م٤مل ُم٤م  ؟ٞمالً ومٚمؿ ي٘مدر أطمدٟم٤م أن ي٘مٞمؿ قمغم أظمر دًم، اًمٜمٝم٤مر إمم اًمس٤مقم٦م ٟمتٜم٤مفمر

، صػ ًمٜم٤م قمٚمؿ اًمٞم٘ملم: وم٘م٤مل، وًمٙمـ أٟم٤م أقمٚمؿ قمٚمؿ اًمٞم٘ملم، أدري ُم٤م شم٘مقٓن

، قمٚمؿ اًمٞم٘ملم قمٜمدٟم٤م واردات شمرد قمغم اًمٜمٗمقس شمٕمجز اًمٜمٗمقس قمـ رده٤م: وم٘م٤مل

 ؟!واردات شمرد قمغم اًمٜمٗمقس شمٕمجز اًمٜمٗمقس قمـ رده٤م: ومجٕمال ي٘مقٓن

 .ويستحسٜم٤من هذا اجلقاب.

                                                                        

 .5/414، وُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م 379، 168ـ 8/164، 1/55( اٟمٔمر: اًمٗمت٤موى 1)

( هق أسمق اجلٜم٤مب ٟمجؿ اًمديـ أمحد سمـ قمٛمر سمـ حمٛمد اخلقارزُمل اعمحدث اًمّمقذم، اؾمتِمٝمد ذم 2)

ِمٙمالت وطمؾ ، وىمٞمؾ إن شمسٛمٞمتف سم٤مًمٙمؼمى: أن أٟمف وم٤مق أىمراٟمف سمٗمٝمؿ اعم ه618ىمت٤مل اًمتت٤مر ؾمٜم٦م 

اعمٕمْمالت، ومٚم٘مبقه سم٤مًمٓم٤مُم٦م اًمٙمؼمى صمؿ طمذوم٧م اًمٓم٤مُم٦م، وسم٘مٞم٧م اًمٙمؼمى. اٟمٔمر: اًمسػم 

 .80-5/79، وؿمذرات اًمذه٥م 22/111

 . 22/112( اٟمٔمر: هذه احلٙم٤مي٦م ذم: ؾمػم أقمالم اًمٜمبالء 3)
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رة ذم ىمقل أيب ضمٕمٗمر اهلٛمداين ٕيب اعمٕم٤مزم وُمثٚمٝم٤م شمٚمؽ احلٙم٤مي٦م اعمذيمق

دقمٜم٤م ُمـ : وم٘م٤مل ي٤م أؾمت٤مذ، يم٤من اهلل وٓ قمرش: عم٤م أظمذ ي٘مقل قمغم اعمٜمؼم اجلقيٜمل

وم٢مٟمف ُم٤م ىم٤مل قم٤مرف ، ذيمر اًمٕمرش وأظمؼمٟم٤م قمـ اًمرضورة اًمتل ٟمجده٤م ذم ىمٚمقسمٜم٤م

شمٚمتٗم٧م يٛمٜم٦م وٓ يرسة  ٓ، إٓ وضمد ُمـ ىمٚمبف رضورة شمٓمٚم٥م اًمٕمٚمق ي٤م اهللىمط 

: وىم٤مل، ومٚمٓمؿ أسمق اعمٕم٤مزم قمغم رأؾمف: ىم٤مل ؟ومٙمٞمػ ٟمدومع هذه اًمرضورة قمـ ىمٚمقسمٜم٤م

 .طمػمين اهلٛمداين طمػمين اهلٛمداين وٟمزل

 دنيم االضطرار:

﮽   ژ: إصؾ ذم هذا اًمدًمٞمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم ﮼   ﮻      ﮺   ﮹        ﮸   ﮷  

               ﯀﯁   ﮿    .[62: اًمٜمٛمؾ] ژ  ﮾  

ومٝمذه اعمذيمقرات اًمتل هل إضم٤مسم٦م اعمْمٓمر :   ىم٤مل اًمِمٞمخ اًمِمٜم٘مٞمٓمل 

اًمٜم٤مس ظمٚمٗم٤مء ذم إرض ُمـ ظمّم٤مئص رسمقسمٞمتف  ُؾ ٕمْ اًمسقء وضَم  ُػ ويمِْم ، إذا دقم٤م

 .ژ                 ژ: وًمذا ىم٤مل سمٕمده٤م، ضمؾ وقمال

﮷  ﮸  ﮹       ﮺   ژ: ُمع ىمقًمف ژ         ژ: ومت٠مُمؾ ىمقًمف شمٕم٤ممم

ًمتج١موا ودقمقا َويَمِْمَػ آمريـ إذا شمٕمٚمؿ أن إضم٤مسم٦م اعمْم ژ﮻     ﮼  ﮽  

سمٞمٜمف وسملم ظمٚمؼ ، ٓ ومرق ذم يمقٟمف ُمـ ظمّم٤مئص اًمرسمقسمٞم٦م، اًمسقء قمـ اعمٙمروسملم

 َوإِْٟمَب٤مِت اًمٜمََّب٤مِت  اًمساموات وإرض
ِ
 ، َوإِْٟمَزاِل اعم٤َْمء

ِ
َب٤مِل َوإضِْمَراء َوَٟمّْم٥ِم اجْلِ

هَْن٤َمرِ  ْٕ ُف ، ا َٟمَّ
وأشمبع ، ذم ؾمٞم٤مق واطمدذيمر اجلٛمٞمع سمٜمسؼ واطمد  -ضَمؾَّ َوقَماَل  -ِٕ

                                                                        

( هق إُم٤مم احلرُملم أسمق اعمٕم٤مزم قمبد اعمٚمؽ سمـ اإلُم٤مم أيب قمبداهلل سمـ يقؾمػ سمـ حمٛمد اجلقيٜمل 1)

 .477-18/468هـ اٟمٔمر: اًمسػم  478هـ، وشمقذم  419 اًمٜمٞمس٤مسمقري وًمد ؾمٜم٦م

 .1/167 آؾمت٘م٤مُم٦م. واٟمٔمر: 44-4/43( اٟمٔمر: اًمٗمت٤موى 2) 
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 .ژ         ژ: مجٞمٕمف سم٘مقًمف

اَمِويُّ اًمذي هق  ْٟمَٙم٤مُر اًمسَّ َف إًَِمْٞمِف اإْلِ ومٛمـ سف ؿمٞمئ٤م ُمـ ذًمؽ ًمٖمػم اهلل شَمَقضمَّ

ومال ومرق اًمبت٦م سملم شمٚمؽ اعمذيمقرات ذم يمقهن٤م  ژ        ژ: ذم ضٛمـ ىمقًمف

 .يمٚمٝم٤م ُمـ ظمّم٤مئص اًمرسمقسمٞم٦م

وًمذا ومٙمثػم ُم٤م ، وىمتٞم٦م شمٜمِم٠م ُمـ حمٜم٦م أو ض٤مئ٘م٦م وىمد شم٘مدم أن آضٓمرار طم٤مضم٦م

شمٜمٙمِمػ احلج٥م قمـ اًمٗمٓمرة ومتزول قمٜمٝم٤م اًمٖمِم٤موة اًمتل راٟم٧م قمٚمٞمٝم٤م قمٜمدُم٤م 

وشمٗم٘مد أؾمب٤مب ، شم٘مع ذم ُم٠مزق ٓ دمد ومٞمف ُمـ اًمبنم قمقٟم٤مً  أو، شمّم٤مب سمٛمّم٤مب أًمٞمؿ

ويمؿ ُمـ ُمنمك ، ومٙمؿ ُمـ ُمٚمحد قمرف رسمف وآب إًمٞمف سمسب٥م سمالء أص٤مسمف، اًمٜمج٤مة

 .سمف أملّ  خلٓم٥م رسمف إمم أٟم٤مب وم٤مضمر ُمـ ويمؿ . ًمرض ٟمزل سمفأظمٚمص ديٜمف هلل

 أقسام الـاس فقه:

 : واًمٜم٤مس ومٞمف قمغم صمالصم٦م أىمس٤مم

 وه١مٓء هؿ ذ إىمس٤مم.، ىمسؿ ٓ يٚمتجئقن إًمٞمف وٓ يدقمقٟمف

وُمـ ، ًمٙمٜمٝمؿ قمٜمد يمِمػ اًمبالء ينميمقن سمف: وىمسؿ يٚمتجئقن إًمٞمف ويدقمقٟمف

 ن.قاعمنميم: ه١مٓء

وه١مٓء هؿ ، ٟمف وخيٚمّمقن ًمف اًمدقم٤مء واًمتقطمٞمدوىمسؿ يٚمتجئقن إًمٞمف ويدقمق

 . أهؾ اإليامن وهؿ ظمػم إىمس٤مم

ں  ں   ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ   ژ: ىم٤مل ؾمبح٤مٟمف

ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ    ۓ  ﮲﮳  ﮴﮵   ﮶  ﮷    ہ
                                                                        

 .405/  7( أضقاء اًمبٞم٤من 1)

 .372-14/370( اٟمٔمر: اًمٗمت٤موى 2)
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وم٘مد ، خيتٚمػ قمـ أوًمئؽ ًمٙمـ طم٤مل اعم١مُمٜملم [12: يقٟمس] ژ﮸        ﮹  ﮺  

ٜم٦م قمٚمٞمٝمؿ ُم٤م يٜمزل هبؿ ُمـ ُمّم٤مئ٥م وحمـ دمٕمٚمٝمؿ يٙمقن ُمـ مت٤مم اًمٜمٕمٛم٦م واعم

ومٞمدقمقٟمف خمٚمّملم ًمف اًمديـ ويرضمقٟمف ٓ يرضمقن أطمدًا ، يٚمتج١مون إمم اهلل ؾمبح٤مٟمف

، ومٞمحّمؾ هلؿ ُمـ اًمتقيمؾ قمٚمٞمف واإلٟم٤مسم٦م إًمٞمف، وشمتٕمٚمؼ ىمٚمقهبؿ سمف ٓ سمٖمػمه، ؾمقاه

واًمؼماءة ُمـ اًمنمك وأهٚمف ُم٤م هق أقمٔمؿ ُمـ ، وطمالوة اإليامن وذوق ـمٕمٛمف

أو يٕمؼم قمـ يمٜمٝمف ، يستحرض شمٗمّمٞمٚمف سم٤مل مم٤م ٓ، اًمٕمرس وطمّمقل اًمٞمرسزوال 

 .وًمٙمؾ ُم١مُمـ ُمـ ذًمؽ ٟمّمٞم٥م، ُم٘م٤مل

 أدلة ما ذكر آكػًا: 

ؾم٠مذيمر هٜم٤م سمٕمض أي٤مت اًمداًم٦م قمغم هذا اًمٜمقع ُمـ إدًم٦م وأىمػ ُمٕمٝم٤م 

 : سمٕمض اًمقىمٗم٤مت

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ        ڄ  ڄ        ژ :( ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم1

ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ  ڇ    ڇ  ڇ  ڇ  ڍ         ڃ

ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎڈ  ڈ    ژ  ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

گ  گ     گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ       ںں  

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀہ  ہ  ہ       ہھ  ھ  ھ  ھ  

 .]يقٟمس[ ژے  ے  ۓ          ۓ  ﮲   

 همػم ُمـ هيقوٟمف عم٤م ٦مُمقاوم٘م أي [22: يقٟمس] ژڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ :ىمقًمف

 .اـمٛم٠مٟمقا هب٤م أي ژ چ  چژ .ُمِم٘م٦م وٓ اٟمزقم٤مج

                                                                        

. واٟمٔمر: أيْم٤ًم درء 387-22/386، 373-14/370، 333-10/332( اٟمٔمر: اًمٗمت٤موى 1)

 .136-3/135اًمتٕم٤مرض 
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ة اهلبقب وضم٤مءهؿ اعمقج دومبٞمٜمام هؿ يمذًمؽ إذ ضم٤مءهتؿ ريح قم٤مصػ ؿمدي

وقمرومقا أٟمف ، ُمـ يمؾ ُمٙم٤من ومٕمرومقا أٟمف اهلالك وم٤مٟم٘مٓمع طمٞمٜمئذ شمٕمٚم٘مٝمؿ سم٤معمخٚمقىملم

، ًمف اًمديـوطمٞمٜمئذ دقمقا اهلل خمٚمّملم ، ٓيٜمجٞمٝمؿ ُمـ هذه اًمِمدة إٓ رب اًمٕم٤معملم

ووقمدوا اهلل ُمـ قمٜمد أٟمٗمسٝمؿ سم٤مإلظمالص ًمف سم٤مًمٕمب٤مدة يمام أظمٚمّمقا ًمف سم٤مًمدقم٤مء ذم 

  .هذا اعمقىمػ اًمٕمّمٞم٥م إن هق أٟمج٤مهؿ

﮷  ﮸   ژ :ذيمر اهلل ذم يمت٤مسمف قمغم صٗم٦م آؾمتٗمٝم٤مم اًمت٘مريري ىمقًمف (2

﮹       ﮺  ﮻     ﮼  ﮽  ﮾  ﮿  ﯀﯁          

 أىمٚم٘متف اًمذي اعمْمٓمرب ٞم٥مجي هؾ :أي. [اًمٜمٛمؾ] ژ        

 .اهلل إٓ ومٞمف هق مم٤م ًمٚمخالص واضٓمر، اعمٓمٚمقب قمٚمٞمف وشمٕمرس اًمٙمروب

 وُمـ يٙمِمػ اًمسقء أي اًمؼمء واًمنم واًمٜم٘مٛم٦م إٓ اهلل وطمده.؟ 

 وُمـ جيٕمٚمٙمؿ ظمٚمٗم٤مء إرض سم٤مًمتٛمٙملم واًمرزق واًمتٜم٤مؾمؾ واًمتٙم٤مصمر وٟمحق ذًمؽ. 

إذا أي ىمٚمٞمؾ شمذيمريمؿ وشمدسمريمؿ ًمألُمقر اًمتل  ژ       ژ

ؿم٤مُمؾ ، وًمٙمـ اًمٖمٗمٚم٦م واإلقمراض، شمذيمرمتقه٤م اديمرشمؿ ورضمٕمتؿ إمم اهلدى

 .ومٚمذًمؽ ٓ ارقمقيتؿ وٓ اهتديتؿ

اعمرضمق قمٜمد اًمٜمقازل ويدل قمغم ، اهلل ضمؾ ؿم٠مٟمف هق اعمدقمق قمٜمد اًمِمدائد (3

 : ذًمؽ ُم٤ميكم

ٱ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ    پ  پ  پ  پ   ڀڀ  ڀ  ڀ   ٺ   ٺ  ٺٺ   ژ: ىمقًمف

ٹ   ٹ   ڤ  ڤ   ڤ    ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ   ٿ  ٿ  ٿ ٿ  ٹ  ٹ 

                                                                        

 .4/195واٟمٔمر: شمٗمسػم اسمـ يمثػم  .3/341( شمٗمسػم اسمـ ؾمٕمدي 1)

  .5/592( شمٗمسػم اسمـ ؾمٕمدي 2)
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ڄ  ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  

ىئ  ىئ   ژ :وىمقًمف [اإلرساء] ژ  ڍ  ڍ  ڌڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ  ژ   ڑ  ڑ

 .[اًمٜمحؾ]ژی   ی    ی  یجئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خب

صمؿ سمٕمد ظمروضمٙمؿ شمٙمٗمرون سمف ، أي إذا جل٠مشمؿ إًمٞمف ذم اًمبحر أٟمج٤ميمؿ

شمٔمٜمقن أن سمخروضمٙمؿ ُمـ اًمبحر ٟمٚمتؿ قمغم إُمـ ُمـ قم٘م٤مسمف  وَ أَ ، وشمنميمقن

أو ىمد يرؾمؾ قمٚمٞمٙمؿ ُمٓمرًا ومٞمف ، وم٘مد خيسػ سمٙمؿ ضم٤مٟم٥م اًمؼم، وقمذاسمف واٟمت٘م٤مُمف

چ    چ   چ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇڍ  ڍ   ژ :طمج٤مرة ]ىم٤مًمف جم٤مهد[ يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم

ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ   ڇ   ژ [34: اًم٘مٛمر] ژڌ   ڌ  

 .أي ريح اًمبح٤مر اًمتل شمٙمرس اعمرايم٥م وشمٖمرىمٝم٤م    ژ ڇ  ڇ ڇ 

 :من حىادد انرجىع إنى اهلل ولج انضرورة

، طملم ومتح ُمٙم٦م ☺وم٤مرًا ُمـ رؾمقل  ذه٥مأٟمف  ◙ىمّم٦م قمٙمرُم٦م ـ 1 

وم٘م٤مل اًم٘مقم سمٕمْمٝمؿ ، ومج٤مءهتؿ ريح قم٤مصػ، ومريم٥م ذم اًمبحر ًمٞمدظمؾ احلبِم٦م

واهلل : وم٘م٤مل قمٙمرُم٦م ذم ٟمٗمسف، يٖمٜمل قمٜمٙمؿ إٓ أن شمدقمقا اهلل وطمده ٓ إٟمف :ًمبٕمض

قمٝمد ًمئـ  اًمٚمٝمؿ ًمؽ قمكمّ ، ًمئـ يم٤من ٓ يٜمٗمع ذم اًمبحر همػمه وم٢مٟمف ٓ يٜمٗمع ذم اًمؼم همػمه

ومخرضمقا ُمـ ، رطمٞمامً  رؤووم٤مأظمرضمتٜمل ُمٜمف ٕذهبـ وم٠مضٕمـ يدي ذم يديف ومألضمدٟمف 

 .وم٠مؾمٚمؿ وطمسـ إؾمالُمف ☺ اهلل رؾمقل إمم ومرضمع ،اًمبحر

                                                                        

 .6/213( اٟمٔمر: اسمـ يمثػم 1)

 .5/94( اٟمٔمر: شمٗمسػم اسمـ يمثػم 2)

 .5/93( اٟمٔمر: اسمـ يمثػم 3)

( وصححف إًمب٤مين، واًمٓمح٤موي ذم ذح ُمٕم٤مين أصم٤مرأيْم٤ًم 4067( أظمرضمف اًمٜمس٤مئل ) ح 4)

 (.5064)ح 



 

 جممة الدراسات العقدية 76  

 

قمـ قمٛمران سمـ طمّملم    ىمّم٦م اسمـ طمّملم أظمرج اًمؽمُمذي ـ 2

: ىم٤مل أيب ؟ي٤م طمّملم يمؿ شمٕمبد اًمٞمقم إهل٤م: ٕيب ☺ىم٤مل اًمٜمبل : ىم٤مل ◙

 ؟وم٠مهيؿ شمٕمد ًمرهمبتؽ ورهبتؽ: ؾمت٤م ذم إرض وواطمدا ذم اًمسامء. ىم٤مل، ؾمبٕم٦م

أُم٤م إٟمؽ ًمق أؾمٚمٛم٧م قمٚمٛمتؽ يمٚمٛمتلم : ىم٤مل ي٤م طمّملم، اًمذي ذم اًمسامء: ىم٤مل

قمٚمٛمٜمل اًمٙمٚمٛمتلم اًمٚمتلم : ومٚمام أؾمٚمؿ طمّملم ىم٤مل ي٤م رؾمقل اهلل: ىم٤مل، شمٜمٗمٕم٤مٟمؽ

 .ىمؾ اًمٚمٝمؿ أهلٛمٜمل رؿمدي وأقمذين ُمـ ذ ٟمٗمز: وم٘م٤مل، وقمدشمٜمل

ًمٞمِمٗمٞمٝم٤م  ؾمٕمد ي٘م٤مل ًمفإمم صٜمؿ  ًمف ُمريْم٦م رضمؾ ُمـ يمٜم٤مٟم٦م ضم٤مء سم٢مسمؾـ 2

 : وم٠مٟمِمد ي٘مقل، شمٗمرق ؿمٛمٚمٝم٤مومٚمام ىمرب ُمٜمف ٟمٗمرت و، ويتؼمك سمف

ــــ٤م ؾمــــٕمداً  ـــــٜم٤م أشمٞمٜم ــــع ؿمٛمٚمـ  ًمٜمجٛم

 

 

ــّتتٜم٤م   ــٕمد ومِم ــال ؾم ـــ وم ـــ ٟمح ــ ُم  ٕمدؾم

 وهـــؾ ؾمـــٕمد إٓ صـــخرة سمتٜمقُمـــ٦م 

 

 

ــ ُمـــ إرض ٓ   وٓ رؿمــد ل  َٖمــدقمك سمِ ُي

  

                                                                        

( وىم٤مل طمدي٨م همري٥م وضٕمٗمف إًمب٤مين وأظمرضمف اًمؽمُمذي ذم 3483( ؾمٜمـ اًمؽمُمذي ) ح 1)

 (.1393( وصححف، وأظمرضمف اًمٓمؼماين ذم اًمدقم٤مء )ح 1487اًمدقمقات ) ح 

 .236/  2( اعمٚمؾ واًمٜمحؾ 2)
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 :املبحث اخلامس: معرفة اهلل باهلل

وأن ُمٕمرومتف شمدقمقهؿ ، شم٘مدم أن اًمٕمب٤مد ىمد ومٓمروا قمغم ُمٕمروم٦م اهلل ضمؾ ذيمره 

وشمبلم أن هذا إُمر راؾمخ ذم ، إمم اًمتقضمف إًمٞمف وُمـ صمؿ اإلذقم٤من واًمتقيمؾ قمٚمٞمف

وًمذا وم٢من اًمٕمبد إذا اؾمتٛمرت ومٓمرشمف ؾمٚمٞمٛم٦م وم٢مٟمف ، ًمبنم ُمٜمذ اًمقٓدةٟمٗمقس ا

يمام شم٘مدم أٟمف يستدل سمٛمخٚمقىم٤مشمف ، ُمـ ضمراء ُم٤م ضمبؾ وومٓمر قمٚمٞمف يٕمرف رسمف

 وم٤مٓؾمتدٓل سمف وسم٠مومٕم٤مًمف قمغم وضمقده أومم وأطمرى.، ؾمبح٤مٟمف قمغم وضمقده

ن ُم٤م ؾمقى اهلل ُمـ اعمقضمقدات وإقمٞم٤من إ:   ؿمٞمخ اإلؾمالم  ىم٤مل

: سمؾ ويستدل سم٤معمٕمدوم، ؾمقاء يم٤مٟم٧م طمٞم٦م أو مل شمٙمـ، دل هب٤م قمٚمٞمفواًمّمٗم٤مت يست

وىمد ورد ذم اًمدقم٤مء اعم٠مصمقر قمـ اإلُم٤مم ، ومألن يستدل سم٤محلل اًم٘مٞمقم أومم وأطمرى

ي٤م دًمٞمؾ احلٞم٤مرى دًمٜمل قمغم ـمريؼ : ٛمف ًمبٕمض أصح٤مسمفأمحد اًمذي قمٚمّ 

 .واضمٕمٚمٜمل ُمـ قمب٤مدك اًمّم٤محللم، اًمّم٤مدىملم

ٓ سمٛمجرد أٟمف يستدل ، اًل سم٤مقمتب٤مر أٟمف دال ًمٕمب٤مدهوهذا ي٘مت٣م أن شمسٛمٞمتف دًمٞم

 يمام ىمد يستدل سمام ٓ ي٘مّمد اًمدًٓم٦م واهلداي٦م ُمـ إقمٞم٤من وإىمقال وإومٕم٤مل.، سمف

 ريب أقمرف ومل، سمريب إؿمٞم٤مء قمروم٧م: وهلذا يذيمر قمـ سمٕمْمٝمؿ ىمقًمف

ًمئال - وإن يم٤من يمؾ رء، اًمدًمٞمؾ زم قمغم يمؾ رء هق: سمٕمْمٝمؿ وىم٤مل ،سم٤مٕؿمٞم٤مء

                                                                        

 وُم٤م سمٕمده٤م.  318( اٟمٔمر: يمت٤مب اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ 1)

وىمد أٟمٙمر ـم٤مئٗم٦م ُمـ أهؾ اًمٙمالم: :   م . ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمال18، 2/17( جمٛمقع اًمٗمت٤موى 2)

 يم٤مًم٘م٤ميض أيب سمٙمر وأيب اًمقوم٤مء سمـ قم٘مٞمؾ أن يٙمقن ُمـ أؾمامئف اًمدًمٞمؾ: ٕهنؿ فمٜمقا أن اًمدًمٞمؾ

اًمدًٓم٦م اًمتل يستدل هب٤م، واًمّمقاب ُم٤م قمٚمٞمف اجلٛمٝمقر: ٕن اًمدًمٞمؾ ذم إصؾ هق اعمٕمرف هق 

يْم٤ًم ومٝمق دًمٞمؾ ُمـ اًمقضمٝملم ًمٚمٛمدًمقل، وًمق يم٤من اًمدًمٞمؾ ُم٤م يستدل سمف، وم٤مًمٕمبد يستدل سمف أ

 .484-22/483اًمٗمت٤موى  مجٞمٕم٤مً 
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 .قمٚمٞمف دًمٞمالً  -ٜمليٕمذسم

ُمـ ـمٚم٥م ديٜمف سم٤مًم٘مٞم٤مس : ىم٤مل ؟سمؿ قمروم٧م رسمؽ ◙وىمٞمؾ ٓسمـ قمب٤مس 

قمرومتف سمام ، فم٤مقمٜم٤ًم ذم آقمقضم٤مج، ظم٤مرضم٤ًم قمـ اعمٜمٝم٤مج، مل يزل دهره ذم اًمتب٤مس

ف سمف ٟمٗمسف وم٠مظمؼم أن ُمٕمروم٦م اهلل طمّمٚم٧م ، ٟمٗمسف سمف وصػ سمام ووصٗمتف ،قَمرَّ

سمٛمٕمروم٦م اهلل وهق ٟمقر اإليامن
( )
. 

سم٠مٟمف قمغم قمرؿمف : ىم٤مل ؟سمؿ ٟمٕمرف رسمٜم٤م   هلل سمـ اعمب٤مرك وؾمئؾ قمبد ا

 .سم٤مئـ ُمـ ظمٚم٘مف...

، وآؾمتدٓل سم٤مهلل شمٕم٤ممم قمغم ومٕمٚمف وظمٚم٘مف وإجي٤مده ُمٕمٚمقم ؾمٛمٕم٤ًم وقم٘مالً 

وم٤ًم سم٠مٟمف يتٙمٚمؿ سمام قُمقصزل مل ي، وأٟمف طمل  ىمٞمقم، وسمذًمؽ يستدل قمغم وضمقد اهلل

 ،إيم٤مسمر ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م واحلدي٨موهذا ىمد ىم٤مل اًمٕمٚمامء ، وأٟمف ومٕم٤مل عم٤م يِم٤مء، ؿم٤مء

 .اًمٙمالم أهؾ ُمـ يمثػمة ـمقائػ ىمقل وهق، وإئٛم٦م اًمسٚمػ قمـ وٟم٘مٚمقه

 ،٤مل قمغم اًمٗمٕمؾواًمٗمٕمّ ، .. دًٓم٦م اخل٤مًمؼ قمغم اعمخٚمقق:   ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

٦مِ  اعمنمىم٦م اًمزيمٞم٦م اًمٕم٘مقل قمٜمد اعمّمٜمقع أطمقال قمغم واًمّم٤مٟمع  واًمٗمٓمر، اًمُٕمْٚمِقيَّ

 . اًمٕمٙمس ُمـ أفمٝمر: اًمّمحٞمح٦م

إذا اؾمتدل ، وم٤مًمٕم٤مرومقن أرسم٤مب اًمبّم٤مئر يستدًمقن سم٤مهلل قمغم أومٕم٤مًمف وصٜمٕمف

، وٓ ري٥م أهنام ـمري٘م٤من صحٞمح٤من يمؾ ُمٜمٝمام طمؼ، اًمٜم٤مس سمّمٜمٕمف وأومٕم٤مًمف قمٚمٞمف

 .امواًم٘مرآن ُمِمتٛمؾ قمٚمٞمٝم
                                                                        

 .2/3( اًمٗمت٤موى 1)

  2/18( اًمٗمت٤موى 2)

 . 2/57( درء اًمتٕم٤مرض 3)

 . 5-2/3( درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ 4)
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وهق ، وأُم٤م آؾمتدٓل سم٤مًمّم٤مٟمع ومٚمف ؿم٠مٟمف، وم٠مُم٤م آؾمتدٓل سم٤مًمّمٜمٕم٦م ومٙمثػم

أي أيِمؽ ذم  [10: إسمراهٞمؿ] ژڭ  ڭ  ۇ   ژ: اًمذي أؿم٤مرت إًمٞمف اًمرؾمؾ سم٘مقهلؿ

وأي دًمٞمؾ أصح وأفمٝمر ُمـ هذا  ؟اهلل طمتك يٓمٚم٥م إىم٤مُم٦م اًمدًمٞمؾ قمغم وضمقده

: صمؿ ٟمبٝمقا قمغم اًمدًمٞمؾ سم٘مقهلؿ ؟ومٙمٞمػ يستدل قمغم إفمٝمر سم٤مٕظمٗمك ؟اعمدًمقل

 [10: إسمراهٞمؿ] ژ ۇ   ۆ  ۆژ

: وؾمٛمٕم٧م ؿمٞمخ اإلؾمالم شم٘مل اًمديـ سمـ شمٞمٛمٞم٦م ـ ىمدس اهلل روطمف ـ ي٘مقل

. ويم٤من يمثػمًا ُم٤م يتٛمثؾ هبذا ؟يمٞمػ يٓمٚم٥م اًمدًمٞمؾ قمغم ُمـ هق دًمٞمؾ قمغم يمؾ رء

 : اًمبٞم٧م

ــ٤من رء ــٞمس يّمــح ذم إذه  وًم

 

ـــؾ  ـــ٤مر إمم دًمٞم ـــ٤مج اًمٜمٝم  إذا اطمت

وُمٕمٚمقم أن وضمقد اًمرب شمٕم٤ممم أفمٝمر ًمٚمٕم٘مقل واًمٗمٓمر ُمـ وضمقد اًمٚمٞمؾ  

وُمـ مل ير ذًمؽ ذم قم٘مٚمف وومٓمرشمف ومٚمٞمتٝمٛمٝمام، واًمٜمٝم٤مر
 

. 

 : سم٘مقًمفسمذًمؽ قمغم هدايتف  ◙قم٤مُمر سمـ إيمقع  دٓلوُمـ ذًمؽ اؾمت

ــــديٜم٤م ــــ٤م اهت ــــقٓ اهلل ُم  واهلل ًم

 

ــــــٚمٞمٜم٤م  ــــــٛمٜم٤م وٓ ص  وٓ ص

 ومـــــ٠مٟمزًمـ ؾمـــــٙمٞمٜم٦م قمٚمٞمـــــــٜم٤م 

 

 وصمبـــ٧م إىمـــدام إن ٓىمٞمٜمـــ٤م 

 ريمقن ىمــد سمٖمــقا قمٚمٞمٜمــ٤مـواعمِمــ 

 

ـــــ٦م أسمٞم  ــــــإذا أرادوا ومتٜم  ٜم٤مـ

 .يقم اخلٜمدق ☺ومتثؾ هب٤م رؾمقل اهلل   

ل اًم٘مٞمقم اًمذي هق رب يمؾ رء وُمٚمٞمٙمف وُم١مصؾ يمؾ وم٢مذا يم٤من احلؼ احل

                                                                        

 .1/71( ُمدارج اًمس٤مًمٙملم 1)

 (. 1807(. وُمسٚمؿ ) ح 6331( رواه اًمبخ٤مرى )ح 2)

 (.6620( رواه اًمبخ٤مري )3)
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هق اًمدًمٞمؾ واًمؼمه٤من وإول وإصؾ اًمذي : أصؾ وُمسب٥م يمؾ ؾمب٥م وقمٚم٦م

يم٤من ذًمؽ ؾمبٞمؾ : ويرد مجٞمع إواظمر إًمٞمف ذم اًمٕمٚمؿ، ويٗمزع إًمٞمف، يستدل سمف اًمٕمبد

ويم٤من اعمتقيمؾ قمٚمٞمف ذم قمٚمٛمف وقمٛمٚمف اًم٘م٤مئؾ إٟمف ٓطمقل وٓ ىمقة ، اهلدى وـمري٘مف

ائ   ژأن اهلل هق اهل٤مدي وهق اًمٜمّمػم : ومجامع إُمر،  ُم١ميدًا ُمٜمّمقراً إٓ سم٤مهلل

 .[اًمٗمرىم٤من]  ژائ  ەئ   ەئ  وئ  

واًمقاضم٥م أن ، ويمؾ قمٛمؾ ومال سمد ًمف ُمـ ىمقة، ويمؾ قمٚمؿ ومال سمد ًمف ُمـ هداي٦م

ومال هيتدي اًمٕمبد ، وأصؾ يمؾ ٟمٍمة وىمقة، يٙمقن اًمرب أصؾ يمؾ هداي٦م وقمٚمؿ

 إٓ سمف وٓ يستٜمٍم إٓ إي٤مه.

عم٤م يم٤من خمٚمقىم٤ًم ُمرسمقسم٤ًم ُمٗمٓمقرًا ُمّمٜمققم٤ًم قم٤مد ذم قمٚمٛمف وقمٛمٚمف إمم  واًمٕمبد

وشم٠مًمٞمٗم٤ًم ُمقاوم٘م٤ًم ، ورسمف وص٤مٟمٕمف ومّم٤مر ذًمؽ شمرشمٞمب٤ًم ُمٓم٤مسم٘م٤ًم ًمٚمحؼ، ظم٤مًم٘مف ووم٤مـمره

، هق احلؼ: وشم٘مديؿ إصؾ قمغم اًمٗمرع، إذ سمٜم٤مء اًمٗمرع قمغم إصؾ، ًمٚمح٘مٞم٘م٦م

ٗمٓمرة اهلل وظمٚم٘مف اعمقاوم٘م٦م ًم، ومٝمذه اًمٓمري٘م٦م اًمّمحٞمح٦م ذم ُمٕمروم٦م اًمٕمبد ًمرسمف

وم٢مهنؿ اسمتدأوا ، ظمالوم٤ًم ًمٚمٓمري٘م٦م اًمٗمٚمسٗمٞم٦م اًمٙمالُمٞم٦م وًمٙمت٤مسمف وؾمٜم٦م رؾمقًمف

وإؾم٤مس اًمذي يبٜمقن ، سمٜمٗمقؾمٝمؿ ومجٕمٚمقه٤م هل إصؾ اًمذي يٗمرقمقن قمٚمٞمف

وضمٕمٚمقا اًمٕمٚمقم احلسٞم٦م واًمبدهيٞم٦م وٟمحقه٤م هل إصؾ اًمذي ٓ حيّمؾ ، قمٚمٞمف

ذًمؽ إُمقر احلس٤مسمٞم٦م وإظمالق صمؿ زقمٛمقا أهنؿ إٟمام يدريمقن سم، اًمٕمٚمؿ إٓ سمف

صمؿ سمٜمقا قمغم هذه إصقل اًمتل وضٕمقه٤م ، وهمػمه٤م ُمـ إُمقر اًم٘مريب٦م ُمٜمٝمؿ

 . ؾم٤مئر اًمٕمٚمقم

                                                                        

 سمتٍمف.  20-2/19( اًمٗمت٤موى 1)

 .21-2/20( اٟمٔمر: اًمٗمت٤موى 2)
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ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ    ژ: ومم٤م يستدل سمف أيْم٤ًم ىمقًمف شمٕم٤ممم

 [اًمٗمتح] ژ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ

 قًمف يمؾ أُمر حمٛمقد ي١ميده ويٜمٍمه سمف.طمٞم٨م يستدل هب٤م قمغم أن اهلل يٗمٕمؾ سمرؾم

قمٚمؿ ه١مٓء ُمٕمروم٦م أو: سمٕمد أن ذيمر أٟمقاع اعمٕمروم٦م سم٤مهلل   ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

ٟمف يٕمرف رسم٤م ىمد اضمتٛمٕم٧م ًمف صٗم٤مت اًمٙمامل وٟمٕمقت ٢مُمـ قمرف ُمـ يمالُمف، وم

اجلالل، ُمٜمّزه قمـ اعمث٤مل، سمريء ُمـ اًمٜم٘م٤مئص واًمٕمٞمقب، ًمف يمؾ اؾمؿ طمسـ ويمؾ 

ومقق يمؾ رء وُمع يمؾ رء، وىم٤مدر قمغم يمؾ  وصػ يمامل، ومّٕم٤مل عم٤م يريد،

رء، وُم٘مٞمؿ ًمٙمؾ رء، آُمر ٟم٤مه ُمتٙمٚمؿ سمٙمٚمامشمف اًمديٜمٞم٦م واًمٙمقٟمٞم٦م، أيمؼم ُمـ يمؾ 

رء، وأمجؾ ُمـ يمؾ رء، أرطمؿ اًمرامحلم، وأىمدر اًم٘م٤مدريـ، وأطمٙمؿ 

احل٤ميمٛملم. وم٤مًم٘مرآن أٟمزل ًمتٕمريػ قمب٤مده سمف، وسمٍماـمف اعمقصؾ اًمٞمف، وسمح٤مل 

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ. ٞمفاًمس٤مًمٙملم سمٕمد اًمقصقل اًم

 

  

                                                                        

 .199/  1 -( اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ 1)
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 املبحث السادس: إمجاع األمه

ُمـ إدًم٦م اًمداًم٦م قمغم وضمقد اخل٤مًمؼ ضمؾ وقمال ووضمقب قمب٤مدشمف وشمقطمٞمده 

إمج٤مع إُمؿ ىم٤مـمب٦م ؾم٤مسم٘مٝم٤م وٓطم٘مٝم٤م قمغم وضمقد اهلل ؾمبح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ؾمقاء ىمقًٓ 

ٓ وًمذا ًمق ـمٗم٧م إرض ًمقضمدت أن يمٚمٛم٦م اهلل ويمٚمٛم٦م اًمرب ، أو ومٕماًل أو قمٛمالً 

ختٚمق ُمٜمٝم٤م سم٘مٕم٦م ُمـ إرض.. وًمذا مل يذه٥م إمم ٟم٘مٞمْمف ـم٤مئٗم٦م ُمٕمرووم٦م ُمـ سمٜمل 

 وٓ ي١مسمف عمثٚمٝمـؿ سم٘مقل.، اًمٚمٝمؿ إٓ ؿمذاذ وطمث٤مٓت ٓ يٕمتد عمثٚمٝمؿ سمخالف، آدم

، ُمٕمٚمقم أن أطمدًا ُمـ اخلٚمؼ مل يزقمؿ أن إٟمبٞم٤مء:   ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

هلل ذم ظمٚمؼ اًمسٛمقات ؿم٤مريمقا ا وإطمب٤مر واًمرهب٤من واعمسٞمح اسمـ ُمريؿ

وإرض. سمؾ وٓ زقمؿ أطمد ُمـ اًمٜم٤مس أن اًمٕم٤ممل ًمف ص٤مٟمٕم٤من ُمتٙم٤مومئ٤من ذم 

سمؾ وٓ أصمب٧م أطمد ُمـ سمٜمك آدم إهل٤ًم ُمس٤موي٤ًم هلل ذم مجٞمع : اًمّمٗم٤مت وإومٕم٤مل

سمؾ قم٤مُمتٝمؿ ، صٗم٤مشمف. سمؾ قم٤مُم٦م اعمنميملم سم٤مهلل ُم٘مرون سم٠مٟمف ًمٞمس ًمف ذيؽ ُمثٚمف

أو صٜماًم يمام يم٤من ، ُمٚمٙم٤ًم أو ٟمبٞم٤ًم أو يمقيمب٤مً  ؾمقاء يم٤من، ي٘مرون أن اًمنميؽ ممٚمقك ًمف

إٓ ذيٙم٤ًم ، ُمنميمق اًمٕمرب ي٘مقًمقن ذم شمٚمبٞمتٝمؿ ًمبٞمؽ اًمٚمٝمؿ ًمبٞمؽ ٓ ذيؽ ًمؽ

 .هق ًمؽ متٚمٙمف وُم٤م ُمٚمؽ

سمؾ ُمع ذًمؽ يم٤مٟمقا ي٘مرون سم٠من اهلل ظم٤مًمؼ يمؾ رء طمتك أهنؿ يم٤مٟمقا ي٘مرون 

 سم٤مًم٘مدر أيْم٤ًم.

ت إوًملم وأظمريـ ذم اعمٚمؾ وىمد ذيمر أرسم٤مب اعم٘م٤مٓت ُم٤م مجٕمقا ُمـ ُم٘م٤مٓ
                                                                        

( رهمؿ اقمت٘م٤مد اًمٜمّم٤مرى هذا وم٢مهنؿ يزقمٛمقن أٟمف سمٕمد وضمقد اعمسٞمح أصبح ُمِم٤مريم٤ًم هلل ذم شمدسمػم 1)

اخلٚمؼ، وذم إُمر واًمٜمٝمل، وأٟمف ؾمٞمح٤مؾم٥م اًمبنم، ومل يذيمروا أٟمف ؿم٤مرك اهلل ذم رء ُمـ 

 شمسٛمٞمتٝمؿ ًمف رب وإـمالق صٗم٤مت اهلل قمٚمٞمف. ذًمؽ ىمبؾ وضمقده، ُمع

 .3/105، 92-1/91، 14/380. واٟمٔمر: اًمٗمت٤موى أيْم٤ًم 3/96( اًمٗمت٤موى 2)



 

 الدالئن القرآٌية عمى توحيد الربوبية 83  

 

 ذم ًمف ُمِم٤مرك ذيؽ إصمب٤مت أطمد قمـ يٜم٘مٚمقا ومٚمؿ، واًمدي٤مٟم٤مت وأراء ،واًمٜمحؾ

 ٟم٘مٚمقا ُم٤م أقمٔمؿ ُمـ سمؾ، اًمّمٗم٤مت مجٞمع ذم ًمف مم٤مصمؾ وٓ، اعمخٚمقىم٤مت مجٞمع ظمٚمؼ

 ظمٚمؼ اًمٜمقر وأن، واًمٔمٚمٛم٦م اًمٜمقر سم٤مٕصٚملم ي٘مقًمقن اًمذيـ اًمثٜمقي٦م ىمقل ذًمؽ ذم

  .نماًم ظمٚم٘م٦م واًمٔمٚمٛم٦م اخلػم

ويمقٟمف : ومتبلم ُمـ هذا أن ًمٞمس ذم اًمٕم٤ممل ُمـ يٜم٤مزع ذم رسمقسمٞم٦م اهلل ضمؾ وقمز

إن ُمـ اًمٜم٤مس : ًمٙمـ هم٤مي٦م ُم٤م ي٘م٤مل: ظمٚمؼ اخلٚمؼ وأوضمدهؿ ومْمال قمـ وضمقده

ًمٙمٜمٝمؿ ي٘مرون : ُمـ ضمٕمؾ سمٕمض اعمقضمقدات ظمٚم٘م٤ًم ًمٖمػم اهلل يم٤مًم٘مدري٦م وهمػمهؿ

 أومٕم٤مهلؿ.سم٠من اهلل ظم٤مًمؼ اًمٕمب٤مد وأومٕم٤مهلؿ وإن ىم٤مًمقا إهنؿ ظمٚم٘مقا 

ويمذًمؽ أهؾ اًمٗمٚمسٗم٦م واعمٜمجٛمقن اًمذيـ جيٕمٚمقن سمٕمض اعمخٚمقىم٤مت ُمبدقم٦م 

هؿ ُمع اإلىمرار سم٤مخل٤مًمؼ جيٕمٚمقن هذه اًمٗم٤مقمالت ُمـ اًمٙمقايم٥م ، ًمبٕمض إُمقر

 .وٓ ي٘مقًمقن إهن٤م همٜمٞم٦م قمـ اخل٤مًمؼ ُمِم٤مريم٦م ًمف ذم اخلٚمؼ، وهمػمه٤م خمٚمقىم٦م

  

                                                                        

( وسمرهمؿ أن اًمثٜمقي٦م ي٘مقًمقن سمقضمقد ظم٤مًم٘ملم إٓ أهنؿ يٕمت٘مدون أن إًمف اخلػم أىمقى وأقمٔمؿ ُمـ 1)

 . 246-244إًمف اًمنم اًمتل هل اًمٔمٚمٛم٦م، اٟمٔمر: اعمٚمؾ واًمٜمحؾ ًمٚمِمٝمرؾمت٤مين 

 459/ 1. واىمتْم٤مء اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ ٓسمـ شمٞمٛمٞم٦م 98-3/97ٟمٔمر: اًمٗمت٤موى ( ا2)
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 لةداللة معجزات األنبياء والكتب املنز املبحث السابع:

ُمـ أوضح دٓئؾ اًمرسمقسمٞم٦م دًٓم٦م اعمٕمجزة اًمتل ضم٤مءت هب٤م إٟمبٞم٤مء واًمرؾمؾ 

ومم٤م يٚمحؼ سمدًمٞمؾ اعمٕمجزات دًٓم٦م اًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م قمغم ، قمٚمٞمٝمؿ اًمّمالة واًمسالم

أٟمبٞم٤مئف ورؾمٚمف طمٞم٨م شمْمٛمٜم٧م يمالم اهلل ضمؾ وقمال اًمذي هق هدى وٟمقر 

 ًمٚم٘مٚمقب واًمٕم٘مقل وإسمدان ُمـ اشمبٕمٝم٤م رؿمد وُمـ أقمرض قمٜمٝم٤م هٚمؽ.

اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي ، وُم٤م زال سملم أيديٜم٤م أقمٔمؿ يمت٤مب أٟمزل قمغم رؾمقل

ُمـ اشمبٕمف ، ومٞمف ؿمٗم٤مء عم٤م ذم اًمّمدور وإسمدان، طمقى يمؾ ظمػم وطمّذر ُمـ يمؾ ذ

حتدى اهلل سمف أومّمح اًمٕمرب سم٠من ي٠مشمقا ، اهتدى وُمـ أقمرض قمٜمف ضؾ وهمقى

أوشمٞمٝم٤م واًمٙمت٥م اعمٜمزًم٦م هل ضمزء ُمـ اعمٕمجزات اًمتل ، سمسقرة ُمـ ُمثٚمف ومٕمجزوا

ُمتْمٛمـ اًمٙمالم قمغم دًٓم٦م اًمٙمت٥م  رؾمؾ اهلل وًمذا يم٤من اًمٙمالم قمغم اعمٕمجزة

 : اعمٜمزًم٦م. واًمٙمالم قمغم هذا اًمدًمٞمؾ ُمـ قمدة أوضمف

 : حعريف انمعجزة: أوال

واًمَٕمْجُز اًمْمٕمػ وقمدم ُمـ )اًمَٕمْجز(  ذأصؾ اعمٕمجزة ُم٠مظمق: لغةً  املعجزة

 َزًا وَُمْٕمِجَزًة وَُمْٕمجزًا سم٤مًمٗمتحأقْمِجُز سم٤مًمٙمرس قَمجْ ، قَمَجزُت قمـ يمذا: شم٘مقل، اًم٘مدرة

ىم٤مل اًمزضم٤مج ُمٕمٜم٤مه فم٤مٟمِّلم  [51: احل٩م] ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   ژ: ىم٤مل شمٕم٤ممم

  ژې  ې  ې  ې    ى  ى  ائ  ائ ژوذم اًمتٜمزيؾ اًمٕمزيز  َأهنؿ ُيْٕمِجُزوٟمٜم٤م

ـَ ذم إَرض وٓ ُمـ ذم اًمسامء سمُٛمْٕمِجزٍ  [22: اًمٕمٜمٙمبقت] ل ىم٤م، واعمٕمٜمك ُم٤م َأٟمتؿ سمُٛمْٕمِجِزي

ٓ شُمْٕمِجُزوٟمٜم٤م : َأي، ُمٕمٜم٤مه ُم٤م َأٟمتؿ سمُٛمْٕمِجِزيـ ذم إَرض وٓ ذم اًمسامء: شإظَمٗم

 .إٟمبٞم٤مءواطمدة ُمٕمجزات : واعمٕمجزة َهَرسم٤ًم ذم إَرض وٓ ذم اًمسامء
                                                                        

واٟمٔمر: ًمس٤من  .(883/ 3دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم ) -( اٟمٔمر: اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م 1)

 .(4/2817اًمٕمرب ٓسمـ ُمٜمٔمقر )
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ُم٤م أقمجز سمف اخلّمؿ قمٜمد اًمتحدي  ☺وُمٕمجزة اًمٜمبل : و ذم اًم٘م٤مُمقس

 واهل٤مء ًمٚمٛمب٤مًمٖم٦م.

ت أهؾ اًمٕمٚمؿ ذم شمٕمريٗمٝمؿ ًمٚمٛمٕمجزة قمغم اظمتٚمٗم٧م قمب٤مرا: املعجزة اصطالحاً 

أُمر ظم٤مرق ًمٚمٕم٤مدة جيري قمغم : يٛمٙمـ مجٕمٝم٤م سم٠من ٟم٘مقل اعمٕمجزة هل أىمقال

  اعمٕم٤مرض٦م.أيدَي إٟمبٞم٤مء ًمٚمدًٓم٦م قمغم صدىمٝمؿ ُمع ؾمالُم٦م 

إـمالق ًمٗمظ )اعمٕمجزة( قمغم ُم٤م ي٠ميت سمف اًمٜمبل إٓ أٟمف مم٤م يٜمبٖمل اًمتٜمبٞمف قمٚمٞمف سم٠من 

ة مل يرد ذم اًمٙمت٤مب وٓ ذم اًمسٜم٦م وٓ قمغم أًمسٜم٦م إلفمٝم٤مر صدىمف ذم دقمقاه ًمٚمٜمبق

 .واًمؼمه٤من، واًمبٞمٜم٦م، إئٛم٦م اعمت٘مدُملم وإٟمام اًمذي ورد ًمٗمظ أي٦م

 : وصف انمعجزة في اننصىص انشرعيت: ثانيا

ومجع أي٦م آى ، اًمٕمالُم٦م: هل وأي٦م ،وصٗم٧م اعمٕمجزة سم٠مهن٤م آي٤مت سمٞمٜم٤مت

 : وآي٤مى وشم٠ميت قمغم صمالصم٦م ُمٕم٤من

ظمرج : شم٘مقل اًمٕمرب: اًمِمٞمب٤مين قمٛمروىم٤مل أسمق  :احلروف مج٤مقم٦م: أطمده٤م

 سمجامقمتٝمؿ. : أي، اًم٘مقم سمآيتٝمؿ

ىم٤مل ، ومالن آي٦م ذم اًمٕمٚمؿ وذم اجلامل: شم٘مقل اًمٕمرب :اًمٕمج٥م: أي٦م: صم٤مٟمٞمٝم٤م

 : اًمِم٤مقمر

 آي٦م ذم اجلـامل ًمـٞمس ًمـف ذم اًمــ

 

 طمسـ ؿمبف وُمـ٤م ًمـف ُمــ ٟمٔمـػم 

 ٝم٤مومٙم٠من يمؾ آي٦م قمج٥م ذم ٟمٔمٛمٝم٤م واعمٕم٤مين اعمقدقم٦م ومٞم    
                                                                        

أمحد ، و ؿمٕم٥م اإليامن ٕيب سمٙمر 4/3، و اإلشم٘م٤من ًمٚمسٞمقـمل 249اٟمٔمر: اًمتٕمريٗم٤مت ًمٚمجرضم٤مين ص (1)

، حت٘مٞمؼ: أيب ه٤مضمر حمٛمد اًمسٕمٞمد سـم سمسٞمقين زهمٚمقل، اًمٜم٤مذ: دار 1/152سمـ احلسلم اًمبٞمٝم٘مل 

 .133م. ذح ضمقهرة اًمتقطمٞمد ًمٚم٘م٤مين ص1990- ه1410اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م، سمػموت، ط إومم 

 (270أصقل اإليامن ذم ضقء اًمٙمت٤مب واًمسٜم٦م )ص:  (2)
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: أي، ظمرسم٧م دار ومالن وُم٤م سم٘مل ومٞمٝم٤م آي٦م: شم٘مقل اًمٕمرب :اًمٕمالُم٦م: صم٤مًمثٝم٤م

 .☺ومٙم٠من يمؾ آي٦م ذم اًم٘مرآن قمالُم٦م ودًٓم٦م قمغم ٟمبقة حمٛمد ، قمالُم٦م

يدع ٓ وهذا سمٚمٞمغ ًمٔمٝمقره٤م وضمالئٝم٤م مم٤م ، ووصٗم٧م أي٤مت سم٠مهن٤م سمٞمٜم٤مت

ک   ژ: ىم٤مل شمٕم٤ممم، ك ؿمؽ ذم صدق ُم٤م ضم٤مءت سمف إٟمبٞم٤مءٟمٕطمد سمٕمد ُمٕم٤ميٜمتٝم٤م أد

ژڱ    ڱ  ڱ  ڱ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   گ  گ  گ

 .[184: قمٛمران آل]

 .وشمسٛمٞم٦م اعمٕمجزات سم٤مٔي٤مت اًمبٞمٜم٤مت يمثػم ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ

سم٠مهن٤م سمّم٤مئر يمام ذم ؿم٠من إقمج٤مز : ومم٤م ضم٤مء ذم يمت٤مب اهلل ذم وصػ اعمٕمجزات

ىم٤مل ، رسمٜم٤م ضمؾ وقمال أومّمح اًمٕمرب سم٠من ي٠مشمقا سمٛمثٚمف ىاًم٘مرآن اًمٙمريؿ وحتدّ 

ں  ں  ڻ  ڻ     ڻ  ڻ  ۀۀ   ہ  ہ    ہ  ہ  ھ   ھ  ھ  ھے  ے  ۓ    ژ: ممشمٕم٤م

ومٚمِمدة طمّمقل اًمبٞم٤من هب٤م ٟمزل  [203: إقمراف] ژۓ  ﮲   ﮳  ﮴  ﮵   ﮶  

أي سمٛمٜمزًم٦م اًمبّم٤مئر ًمٚم٘مٚمقب هب٤م : ي٘مقل اًمب٘م٤مقمل ،اًمٕمٚمؿ هب٤م ُمٜمزًم٦م اعمبٍم سم٤مًمٕملم

ٜمل قمـ همػمه٤م أو طمج٩م سمٞمٜم٦م وسمراهلم ٟمػمة شمٖم، شمبٍم احلؼ وشمدرك اًمّمقاب

 . وم٤مًمٙمالم ظم٤مرج خمرج اًمتِمبٞمف اًمبٚمٞمغ

﮽  ﮾  ﮿  ﯀   ژوهبذا وصٗم٧م ُمٕمجزات ُمقؾمك قمٚمٞمف اًمسالم، ىم٤مل شمٕم٤ممم  

: اإلرساء] ژ﯁                          

 .يبٍم هب٤م صدىمل، أي سمٞمٜم٤مت صم٤مسمت٤ًم أُمره٤م قمٚمٞم٤ًم ىمدره٤م [102

                                                                        

 . 2/264( اٟمٔمر: اًمؼمه٤من ذم قمٚمقم اًم٘مرآن 1)

  .5/140ٟمٔمر: وح اعمٕم٤مين ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ ًمألًمقد ا( 2)

 .(433/ 4ٟمٔمؿ اًمدرر رم شمٜم٤مؾم٥م أي٤مت واًمسقر ) (3)
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 : ال عهى حفرد اهلل جم جالنه بانربىبيتكيف كانج معجزاث األنبياء دني: ثانثا

ُمٕمجزات إٟمبٞم٤مء ُمـ أفمٝمر اًمدٓئؾ قمغم صدىمٝمؿ وقمغم ٟمبقهتؿ وأهنؿ  

يمام أهن٤م ُمـ أفمٝمر اًمدٓئؾ قمغم رسمقسمٞم٦م اهلل ضمؾ ضمالًمف وشمٗمرده ، رؾمؾ ُمـ قمٜمد اهلل

سم٤مًمرسمقسمٞم٦م وذًمؽ أن هذا اًمٙمقن يسػم وومؼ ؾمٜمـ إهلٞم٦م شمتٙمرر ًمإلٟمس٤من طمتك 

إُمقر اًمتل ٓ جي٤مدل ومٞمٝم٤م قم٘مؾ يمٓمٚمقع اًمِمٛمس ُمـ اقمت٤مده٤م وأصبح٧م ُمـ 

وشمٙمقن اعم٤مء ُمـ اًمسح٤مب وٟمزوًمف قمغم إرض ، اعمنمق وشمٕم٤مىم٥م اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر

وم٢مذا ، اإلٟمس٤منوسم٤مجلٛمٚم٦م يمقن يمؾ أُمر ًمف ؾمب٥م يمقين يٕم٘مٚمف ، وٟمب٤مت اًمٜمب٤مت سمسببف

وردت اعمٕمجزة قمغم همػم اًمٕم٤مدة اًمس٤معم٦م ُمـ اعمٕم٤مرض دًم٧م قمغم أن ذًمؽ إُمر 

وسم٤مجلٛمٚم٦م يٛمٙمـ أن ٟم٘مقل سم٠من هذا ،  طمدث ُمـ حمدث ىمقي ومٕم٤مل عم٤م يريدإٟمام

 : اًمدًمٞمؾ ُمبٜمل قمغم ُم٘مدُمتلم وٟمتٞمج٦م

طمدوث هذه أي٤مت اعمٕمجزة ًمٚمبنم قمغم ظمالف ُمٕمٝمقدهؿ : املؼدمة األوىل

 وُم٤م يدريمقٟمف ُمـ أؾمب٤مب.

 اُمقضمد ٤مأن طمدوصمٝم٤م قمغم شمٚمؽ اًمّمٗم٦م يدل قمغم أن هل٤م ُمسبب: املؼدمة الثاكقة

 قمغم همػم شمٚمؽ اهلٞمئ٦م اعمٕمٝمقدة.أوضمده٤م 

ٓ سمد وأن يٙمقن اهلل ضمؾ ضمالًمف هق اًمذي أوضمد هذه أي٤مت قمغم : الـتقجة

 يمقٟم٤م. فضمٝم٦م خت٤مًمػ ُم٤م ؾمٜمّ 

وهل إُم٤م طمسٞم٦م  ،:ُمٕمجزات إٟمبٞم٤مء يمثػمة:   ىم٤مل اًمِمٞمخ طم٤مومظ طمٙمٛمل 

، واٟم٘مالب اًمٕمّم٤م طمٞم٦م، شمِم٤مهد سم٤مًمبٍم أو شمسٛمع يمخروج اًمٜم٤مىم٦م ُمـ اًمّمخرة

، وإُم٤م ُمٕمٜمقي٦م شمِم٤مهد سم٤مًمبّمػمة يمٛمٕمجزة اًم٘مرآن، وٟمحق ذًمؽ، اتويمالم اجلامد

ذًمؽ أن اعمٕمجزة يمام شمدل قمغم ، وهذه إطمدى اًمٓمرق اًم٘مرآٟمٞم٦م ذم إصمب٤مت اًمرسمقسمٞم٦م
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 : وذًمؽ عم٤م ي٠ميت، فوم٢مهن٤م شمدل أيًْم٤م قمغم رسمقسمٞم٦م اعمرؾمؾ وأًمقهٞمت، صدق اًمرؾمؾ

 أن اعمٕمجزة شمدل سمٜمٗمسٝم٤م قمغم صمبقت اخل٤مًمؼ ضمؾ وقمال يمس٤مئر: أواًل 

ٕن احلقادث اعمٕمت٤مدة ًمٞمس٧م ذم اًمدًٓم٦م : سمؾ هل أظمص ُمـ ذًمؽ، احلقادث

َٔمؿ ُم٤م ٓ يٙمقن قمٜمد ، يم٤محلقادث اًمٖمريب٦م َجد وُيٕمَّ َبح اًمرب قمٜمده٤م وُيٛمَّ وهلذا ُيسَّ

إذ ، وحيّمؾ هب٤م ذم اًمٜمٗمقس ذًم٦م ُمـ ذيمر قمٔمٛمتف ُم٤م ٓ حيّمؾ ًمٚمٛمٕمت٤مد، اعمٕمت٤مد

 هل آي٤مت ضمديدة ومتٕمٓمك طم٘مٝم٤م. 

إذ ، شم٘مررت هب٤م اًمٜمبقة واًمرؾم٤مًم٦م وم٘مد شم٘مررت هب٤م اًمرسمقسمٞم٦م يمذًمؽأٟمف إذا : ثاكًقا

وم٤مإلىمرار سم٤مًمرؾم٤مًم٦م يتْمٛمـ ، ٓ يٙمقن هٜم٤مك ٟمبل وٓ رؾمقل إٓ وهٜم٤مك ُمرؾمؾ

 اإلىمرار سم٤مًمرسمقسمٞم٦م سمال ٟمزاع. 

وم٘مد ص٤مرت أصاًل ذم وضمقب ىمبقل ، إن اًمٜمبقة إذا صمبت٧م سم٤معمٕمجزة: ثالًثا

 ٞم٦م وإًمقهٞم٦م وهمػمه٤م. مجٞمع ُم٤م دقم٤م إًمٞمف اًمٜمبل ُمـ طم٘م٤مئؼ اًمرسمقسم

وم٢مٟمف يم٤من ُمٜمٙمًرا ًمٚمرب ضمال ، وىمد ضم٤مء اًم٘مرآن هبذه اًمٓمري٘م٦م ذم ىمّم٦م ومرقمقن

صمؿ قمرض قمٚمٞمف احلج٦م اًمبٞمٜم٦م اًمتل ضمٕمٚمٝم٤م دًمٞماًل ، ومح٤مضمف ُمقؾمك ذم ذًمؽ، وقمال

وم٤مؾمتدل ، وذم أن ًمف إهل٤ًم همػم ومرقمقن، قمغم صدىمف ذم يمقٟمف رؾمقل رب اًمٕم٤معملم

 ويمقٟمف ُمرؾماًل ُمـ قمٜمده شمٕم٤ممم.، ٞم٦م اهلل ضمؾ وقمالرسمقسم: سم٤معمٕمجزة قمغم يمال إُمريـ

ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ       ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ژ: ىم٤مل شمٕم٤ممم

ڃڃ  چ      چ            چ    چ  ڇ  ڇ       ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   

ڈ  ڈ  ژ  ژ      ڑ  ڑ  ک  ک   ک  ک   گ  گ  گ  گ  ڳ  

ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ    ڳڳ  ڳ  ڱ            ڱ  ڱ  ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ 

ہ  ہ  ہ     ھ   ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ    ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  
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وم٘مد  [33 - 23: اًمِمٕمراء] ژ﮶  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁  

ًٓ سم٤مٔي٤مت اًمتل يستٚمزم اًمٕمٚمؿ هب٤م اًمٕمٚمؿ سم٤مخل٤مًمؼ ضمؾ وقمال ، أىم٤مم قمٚمٞمف احلج٦م أو

ذم اًمدًٓم٦م قمغم اعم٘مّمقد  ومٚمام قم٤مٟمد ويم٤مسمر رده إمم دًٓم٦م اعمٕمجزة اًمتل هل أسمٚمغ

 اًمرسمقسمٞم٦م واًمرؾم٤مًم٦م. : ًمٞمثب٧م هب٤م يمال إُمريـ

ٱ   ٻ   ٻٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀ  ڀ   ژ: وىم٤مل شمٕم٤ممم

ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ            ٿ  ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  

 ومبلم أن اعمٕمجزة شمدل قمغم [14 – 13: هقد] ژڦ    ڦ         ڦ   ڦڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  

 .وم٢مذا أصمبت٧م اعمٕمجزة أطمده٤م وم٘مد أصمبت٧م أظمر، اًمرؾم٤مًم٦م واًمقطمداٟمٞم٦م

اعمٕمجزات ىمد ُيٕمٚمؿ هب٤م صمبقت اًمّم٤مٟمع وصدق :   ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم 

 .اًمرؾمقل ُمٕم٤مً 

 : أمثهت عهى معجزاث األنبياء: رابعا

 : ُمٜمٝم٤م ُمٕمجزات إٟمبٞم٤مء يمثػمة

ُمٜمف ىمقُمف ٟم٤مىم٦م ُمـ ُمٕمجزة ٟم٤مىم٦م ٟمبل اهلل ص٤مًمح قمٚمٞمف اًمسالم طمٞم٨م ـمٚم٥م  (1

ومدقم٤م رسمف وم٤مٟمٗمٓمرت اًمّمخرة قمـ ٟم٤مىم٦م قمٔمٞمٛم٦م ، صخرة صامء وسمّمٗم٤مت ُمٕمٞمٜم٦م

قمغم اًمّمٗم٦م اًمتل ـمٚمبقه٤م ومٙم٤مٟم٧م آي٦م ُمـ آي٤مت اهلل اًمداًم٦م قمغم رسمقسمٞمتف وقمٔمٛم٦م 

ۈ  ٴۇ   ۋ    ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ژ: ىم٤مل شمٕم٤ممم طم٤ميمٞم٤م ىمقل ىمقُمف، وصدق رؾمٚمف

وئ    ۇئ  ۇئ  ۉ  ې       ې  ې  ې  ى   ى  ائ   ائ  ەئ  ەئ  وئ  

 .[156 - 154: اًمِمٕمراء] ژۆئ  ۆئ   ۈئ   ۈئ  ېئ  ېئ    ېئ  ىئ  
                                                                        

 (.127أقمالم اًمسٜم٦م اعمٜمِمقرة ٓقمت٘م٤مد اًمٓم٤مئٗم٦م اًمٜم٤مضمٞم٦م اعمٜمّمقرة )ص:  (1)

 .5/42درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ  (2)
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ضمٕمؾ اهلل اًمٜم٤مر اًمتل أًم٘مل ومٞمٝم٤م ظمٚمٞمؾ اهلل إسمراهٞمؿ قمٚمٞمف اًمسالم سمردا ( 2

﮶   ژ: وؾمالُم٤م قمٚمٞمف. ىم٤مل شمٕم٤ممم ے  ے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳   ﮴  ﮵  

 .[69- 68: إٟمبٞم٤مء] ژ﮷  ﮸          ﮹    ﮺  ﮻  ﮼  ﮽   

: اًمسالم وم٘مد أويت شمسع آي٤مت ُمٕمجزات ىم٤مل شمٕم٤مممأُم٤م ُمقؾمك قمٚمٞمف  (3

ہ  ھ  ھ  ھ    ھ  ےے  ۓ  ۓ  ﮲  ﮳  ﮴  ﮵  ﮶   ژ

 .[101: اإلرساء] ژ  ﮷   ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼

واًمسٜمقن. ، واًمٞمد، اًمٕمّم٤م: هل، هذه أي٤مت اًمتسع: ىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ

 آي٤مت ُمٗمّمالت.، واًمدم، واًمْمٗم٤مدع، واًم٘مٛمؾ، واجلراد، واًمٓمقوم٤من، واًمبحر

﮴  ﮵  ﮶   ژ: د سملم ضمؾ وقمال هذه أي٤مت ذم ُمقاضع أظمر. يم٘مقًمفوىم

: وىمقًمف، [اًمِمٕمراء] ژ  ﮷  ﮸  ﮹  ﮺  ﮻  ﮼    ﮽  ﮾  ﮿  ﯀  ﯁

: وىمقًمف ،130[: إقمراف] ژۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ   ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ژ

ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹٹ  ڤ  ڤ  ڤ ڤ  ڦ           ژ

چ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  ژ: وىمقًمف [63: اًمِمٕمراء] ژڦ    

إمم همػم ذًمؽ ُمـ أي٤مت اعمبٞمٜم٦م عم٤م ذيمرٟم٤م.  [133] ژچ  ڇ  ڇ

ٻ  ٻ     ژوقمٚمٞمف وم٘مد سملم ذًمؽ ىمقًمف شمٕم٤ممم  اًمسٜملموضمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ اجلبؾ سمدل 

 .وٟمحقه٤م ُمـ أي٤مت [171: إقمراف] ژٻ  ٻ  پ          پ  

، رضوُمـ شمٚمؽ أي٤مت حتقل اًمٕمّم٤م إمم طمٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م ذم طم٤مل أًم٘م٤مه٤م إمم إ

ويمذا يده إذا أدظمٚمٝم٤م ذم درع ىمٛمٞمّمف صمؿ خيرضمٝم٤م وم٢مذا هل سمٞمْم٤مء شمتألٕ يم٤مًم٘مٛمر 

ڃ  چ   چ  چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ   ژ: ىم٤مل شمٕم٤ممم، ُمـ همػم ؾمقء

                                                                        

 (354/ 18أضقاء اًمبٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن )( 1)
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ڍ   ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   ک  ک  ک  ک  گ  گ  

گ  گ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ   ڻ    ڻ  ڻ  

 . [23 - 17: ـمف] ژھ   ھ  ھ  ے   ے   ۀ  ۀ  ہ   ہ  ہ  ہ  ھ 

قمٚمٞمف اًمسالم أٟمف يّمٜمع ُمـ اًمٓملم ُم٤م يِمبف اًمٓمٞمقر  قمٞمسكـ وُمـ ُمٕمجزات 4

 -وهق إقمٛمك-ويٛمسح إيمٛمف ، صمؿ يٜمٗمخ ومٞمٝم٤م ومتٙمقن ـمٞمقرا سم٢مذن اهلل

ويٜم٤مدي اعمقشمك ذم ىمبقرهؿ ومٞمجٞمبقن سم٢مذن اهلل. ىم٤مل ، وإسمرص ومٞمؼمآن سم٢مذن اهلل

ڌ    ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ   ژڑ   ڇ  ڇ   ڍ  ڍ  ژ: شمٕم٤ممم

 .[110: عم٤مئدة ] ژڑ  ک  ک  کک  گ  گ    گ  گ

وُمـ ، ـ وأُم٤م ُمٕمجزات ٟمبٞمٜم٤م قمٞمف اًمّمالة واًمسالم وم٠ميمثر ُمـ أن شمذيمر5 

أقمٔمٛمٝم٤م اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ اًمذي هق أقمٔمؿ ُمٕمجزات اًمرؾمؾ قمغم اإلـمالق. ىم٤مل 

ڀ   ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ژ: شمٕم٤ممم

ۉ  ۉ  ې  ې   ژوىم٤مل ؾمبح٤مٟمف  [88: اإلرساء] ژ  ڤ     ڤ  ڤ  ڦ ڤ 

ۇئ  ۇئ  ۆئ   ۆئ  ۈئ   ې  ې  ى  ى   ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئ  وئ

اٟمِم٘م٤مق اًم٘مٛمر قمٜمدُم٤م ؾم٠مل أهؾ ُمٙم٦م  ☺وُمـ ُمٕمجزاشمف  [23: اًمب٘مرة] ژ  ۈئ

ھ  ژآي٦م وم٤مٟمِمؼ اًم٘مٛمر ؿم٘ملم ومرآه أهؾ ُمٙم٦م ورآه همػمهؿ. ىم٤مل  ☺اًمٜمبل 

 1: اًم٘مٛمر] ژ﮵ ﮶  ﮷   ﮸ ھ  ے  ے  ۓ  ۓ ﮲  ﮳  ﮴     

ٱ   ژ: وُمـ ُمٕمجزاشمف قمٚمٞمف اًمّمالة واًمسالم اإلرساء واعمٕمراج. ىم٤مل شمٕم٤ممم  [2 -

ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ     ڀ  ڀ  ڀ   ڀ  ٺ  ٺ     ٺ  

وهذا اعمٕمجزات يمام شم٘مدم شمدل قمغم رسمقسمٞم٦م  [1: اإلرساء] ژٺٿ  ٿ      ٿ  ٿ  ٹ  

يمام أهن٤م شمدل قمغم صدق ٟمبقة إٟمبٞم٤مء. ، يمره٤ماهلل ضمؾ وقمال ُمـ إوضمف اًمس٤مسمؼ ذ

 واهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ.
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 : دليل التنانعالثامناملبحث 

اؾمتدًمقا سمف قمغم إصمب٤مت  اعمٕمتزًم٦مدًمٞمؾ اًمتامٟمع ُمـ أدًم٦م اعمتٙمٚمٛملم وقمغم رأؾمٝمؿ 

ۋ   ژ: وشمبٕمٝمؿ ذم ذًمؽ إؿم٤مقمرة واؾمتدًمقا قمٚمٞمف سم٘مقًمف شمٕم٤ممم، اخل٤مًمؼ ضمؾ وقمال

] ژېې  ې  ى  ى  ائ             ائ  ەئ  ەئ  ۅ     ۅ       ۉ  ۉ    ې  

وذًمؽ ٕٟمف ُمبٜمل قمٜمدهؿ ، وهذا آؾمتدٓل همػم ُمسّٚمؿ هلؿ مجٚم٦م وشمٗمّمٞمال [

، وًمذا أٟمزًمقا أي٦م قمٚمٞمف، قمغم أن هم٤مي٦م ُم٤م ضم٤مء سمف اًمرؾمؾ هق شمقطمٞمد اًمرسمقسمٞم٦م

يم٤مٟمقا  ☺ٕن اًمٕمرب اًمذيـ سمٕم٨م هلؿ اًمرؾمقل ، واًمّمحٞمح ظمالف ذًمؽ

وًمذا يم٤من ، قسمٞم٦م ُم١مُمٜملم هب٤م ويمذا ؾم٤مئر إُمؿ اًمتل سمٕمث٧م هلؿ إٟمبٞم٤مءُم٘مريـ سم٤مًمرسم

وهذا سملمِّ فم٤مهر ًمٙمؾ ، يمٚمٝمؿ جمٛمٕملم قمغم اًمدقمقة إمم شمقطمٞمد اًمٕمب٤مدة ٓ اًمرسمقسمٞم٦م

 .ُمـ ؾمؼم ؾمػمهؿ وىمرأ اًم٘مرآن

أٟمف يٛمتٜمع ذقم٤ًم وقم٘ماًل وضمقد وم٤مقمٚملم شم٤مُمل اًم٘مدرة ودًمٞمؾ اًمتامٟمع ُمبٜمل قمغم 

ٕن ُمـ يم٤من شم٤مم : واطمد مه٤م قمٚمٞمف شم٤مُم٤م اًم٘مدرة واإلرادةواإلرادة ذم ُمٗمٕمقل 

وإذا يم٤من ، اًم٘مدرة واإلرادة وآؾمت٘مالل سم٤مًمٗمٕمؾ وضم٥م وضمقد اعمٗمٕمقل ًمف وطمده

وإذ ىمدر اصمٜم٤من ُمريدان ُٕمر ُمـ ، أظمر يمذًمؽ وضم٥م وضمقد اعمٗمٕمقل ًمف وطمده

 : إُمقر ومالسمد ُمـ أُمريـ

عم٤م يٕمٚمؿ ي٘مٞمٜم٤ًم : ممتٜمع قم٘مالً هذا ، إُم٤م أن يٜمٗمرد يمؾ واطمد ُمٜمٝمام سمخٚم٘مف وإجي٤مده

ُمـ شمراسمط هذا اًمٙمقن واٟمتٔم٤مم أُمره مم٤م يدل قمغم أن ًمف رسم٤ًم واطمدًا وُمقضمدًا 

 واطمدًا ٓ ذيؽ ًمف وٓ ُمثٞمؾ وٓ ٟمٔمػم.

وإُم٤م أن يٕمٚمق سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض ومال يرىض يمؾ ُمٜمٝمام سمقضمقد اًمنميؽ ذم 

                                                                        

 .53( اٟمٔمر: ذح اًمٓمح٤موي٦م ص1)
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 ًمٗمسدت يمذًمؽ إُمر يم٤من ًمق ٕٟمف: اهلل طمؼ ذم ممتٜمع أيْم٤مً  وهذا ،اخلٚمؼ

وآىمتت٤مل قمغم اعمٚمؽ.  اًمتٜم٤مومس ُمـ اًمنميٙملم ُمـ ؾمٞم٘مع عم٤م وإرض اًمساموات

ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ   ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ   ژ: ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

 .]اًمزُمر[ ژ  ېئ  ېئېئ   ىئ  ىئىئ  ی  ی  ی  ی  جئ

پ  پ    پ  ڀ   ژ: -شمٕم٤ممم  -اهلل ىم٤مل  يمت٤مبوىمد ورد ُمٕمٜمك هذا اًمدًمٞمؾ ذم 

ٺ  ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ     ٿ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ڤ  ڤڤ  ڤ   ڀ        ڀ  ڀ  ٺ 

 .[اعم١مُمٜمقن] ژڦ  ڦ  ڦ  ڦ  

هبذا اًمٚمٗمظ اًمقضمٞمز ، هذا اًمؼمه٤من اًمب٤مهر ومت٠مُمؾ:   ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ 

، يقصؾ إمم قم٤مسمده اًمٜمٗمع، وم٢من اإلًمف احلؼ ٓ سمد أن يٙمقن ظم٤مًم٘م٤ًم وم٤مقمالً ، اًمبلم

وطمٞمٜمئذ ، ًمف ظمٚمؼ وومٕمؾًمٙم٤من ، إًمف -ؾمبح٤مٟمف  -ومٚمق يم٤من ُمٕمف ، ويدومع قمٜمف اًمرض

وشمٗمرده سم٤مإلهلٞم٦م دوٟمف ، سمؾ إن ىمدر قمغم ىمٝمره، ومال يرىض سمنميم٦م اإلًمف أظمر ُمٕمف

يمام يٜمٗمرد ُمٚمقك اًمدٟمٞم٤م قمـ ، وذه٥م سمف، ومٕمؾ. وإن مل ي٘مدر قمغم ذًمؽ اٟمٗمرد سمخٚم٘مف

 سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم سمٛمامًمٙمٝمؿ.

 : صم٦مواًمٕمٚمق قمٚمٞمف ومال سمد ُمـ أطمد أُمقر صمال، وإذا مل ي٘مدر اعمٜمٗمرد قمغم ىمٝمر أظمر

 .وإُم٤م أن يٕمٚمق سمٕمْمٝمؿ قمغم سمٕمض، إُم٤م أن يذه٥م يمؾ إًمف سمخٚم٘مف وؾمٚمٓم٤مٟمف

يتٍمف ومٞمٝمؿ وٓ ، وُمٚمؽ واطمد، إًمف واطمد ىمٝمروإُم٤م أن يٙمقن يمٚمٝمؿ حت٧م 

، وٓ يٛمتٜمٕمقن ُمـ طمٙمٛمف قمٚمٞمٝمؿ، ويٛمتٜمع ُمـ طمٙمٛمٝمؿ قمٚمٞمف، يتٍمومقن ومٞمف

 .ومٞمٙمقن وطمده هق اإلًمف احلؼ وهؿ اًمٕمبٞمد اعمرسمقسمقن اعم٘مٝمقرون

                                                                        

 .305 - 3/304. ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م 2/135( اٟمٔمر: اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ًمٚمٗمخر اًمرازي 1)

، درء 39 - 1/38، واٟمٔمر: ذح اًمٓمح٤موي٦م 464 - 2/463( اًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م 2)

 .359 - 9/355اًمتٕم٤مرض
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لم هبذا أٟمف ٓ يٛمٙمـ أن جيتٛمع وم٤مقمالن شم٤مُمل اًم٘مدرة واإلرادة ذم ُمٗمٕمقل ومتب

ومٕمٜمد اظمتالومٝمام ُمثال ذم أن يريد أطمدمه٤م ، ٕٟمف يستٚمزم وضمقد اًمٜم٘مٞمْملم: واطمد

وم٢مُم٤م أن ، أو يريد أطمدمه٤م إطمٞم٤مءه وأظمر إُم٤مشمتف، حتريؽ ضمسؿ وآظمر شمسٙمٞمٜمف

تٜمع ٕٟمف يستٚمزم وإول مم، أو ٓ حيّمؾ ُمراد واطمد ُمٜمٝمام: حيّمؾ ُمرادمه٤م

واًمث٤مين أيْم٤ًم ممتٜمع ٕٟمف يٚمزم ظمٚمق اجلسؿ قمـ احلريم٦م ، اجلٛمع سملم اعمتٜم٤مىمْملم

وإذا ، يمام أٟمف أيْم٤ًم يستٚمزم قمجز يمؾ ُمٜمٝمام واًمٕم٤مضمز ٓ يٙمقن إهل٤م، واًمسٙمقن

وأظمر قم٤مضمز ٓ ، طمّمؾ ُمراد أطمدمه٤م دون أظمر يم٤من هذا هق اإلًمف اًم٘م٤مدر

٧م ًمٚمدًٓم٦م قمغم قمجز اعمٕمبقدات ُمـ دون إن يم٤مٟم٧م أي٦م ؾمٞم٘مو، يّمٚمح ًمإلهلٞم٦م

 .اهلل ضمؾ ؿم٠مٟمف وشم٘مرير وضمقب قمب٤مدشمف وطمده ًمٙمـ يستدل هب٤م قمغم ذيمر

، وم٢مذا يم٤من آؾمت٘مالل سم٤مًمٗمٕمؾ واًمٖمٜمك قمـ اًمٖمػم ُمـ ظمّم٤مئص رب اًمٕم٤معملم

ومٚمٞمس ذم ، يم٤من اًمتٜمزه قمـ ذيؽ ذم اًمٗمٕمؾ واعمٗمٕمقل ُمـ ظمّم٤مئص رب اًمٕم٤معملم

وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م هق وطمده قمٚم٦م ، ُمـ اعمٗمٕمقٓتاعمخٚمقىم٤مت ُم٤م هق ُمست٘مؾ سمٌمء 

سمؾ ٓ ، وًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م هق ُمستٖمٜمٞم٤ًم قمـ اًمنميؽ ذم رء ُمـ اعمٗمٕمقٓت، شم٤مُم٦م

 .(إؾمب٤مب إٓ ويِم٤مريمف ؾمب٥م آظمر ًمف يٙمقن ذم اًمٕم٤ممل رء ُمقضمقد قمـ سمٕمض

وهذا اًمدًمٞمؾ ُمـ أدًم٦م اعمتٙمٚمٛملم اًمتل يستدًمقن هب٤م قمغم وضمقد اًمرب ضمؾ 

 ٞمح قم٘ماًل.وهق دًمٞمؾ صح، وقمال

إٓ  واعمتٙمٚمٛمقن قمغم إصمب٤مت وضمقد اهلل  اًمٗمالؾمٗم٦موهٜم٤مك أدًم٦م اؾمتدل هب٤م 

                                                                        

 .87. واٟمٔمر: ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ص180-20/174( اٟمٔمر: اًمٗمت٤موى 1)

 .334 - 3/304، 2/182، واٟمٔمر: ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م ٤20/181موى ( اًمٗمت2)

 .9/354( اٟمٔمر: درء اًمتٕم٤مرض 3)
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ٓ ختٚمق ُمـ ظمٚمط  ًمٙمقهن٤موىمد ٟم٘مده٤م يمثػم ُمـ أهؾ اًمسٜم٦م ، أهن٤م ٓ ختٚمق ُمـ ُم٠مظمذ

إٓ أن ُم٤م ذم اًم٘مرآن ُمـ اًمدٓئؾ قمغم وضمقد اهلل ووضمقب  احلؼ سم٤مًمب٤مـمؾ

 قمب٤مدشمف مم٤م شم٘مدم آٟمٗم٤ًم همٜمٞم٦م قمـ همػمه.

اهلل شمٕم٤ممم أقمٚمؿ وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمبٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحبف أمجٕملم و

 واحلٛمد هلل رب اًمٕم٤معملم.

                                                                        

إٟمام    وُم٤م سمٕمده٤م. ومم٤م يٜمبٖمل اًمتٜمبٞمف قمٚمٞمف أن ؿمٞمخ اإلؾمالم  3/72( اٟمٔمر: درء اًمتٕم٤مرض 1)

 يذيمر ُمثؾ هذه إدًم٦م ًمٞمٜم٘مده٤م، ٓ ًمٞم٘مرره٤م ويستدل هب٤م.
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 اخلامتة

وسمٕمد محد اهلل واًمثٜم٤مء قمٚمٞمف سم٢ممت٤مم هذا اًمبح٨م يٓمٞم٥م زم أن أخلص أهؿ 

 : اًمٜمت٤مئ٩م اًمتل شمقصٚم٧م إًمٞمٝم٤م

أمهٞم٦م اًمٕمٜم٤مي٦م سمدٓئؾ اًمرسمقسمٞم٦م طمٞم٨م اقمتٜمك اًمِم٤مرع سمذيمره٤م وأًمزُمٜم٤م  (1

 ًمتٗمٙمر ومٞمٝم٤م.سم٤م

أن دٓئؾ اًمرسمقسمٞم٦م قمغم ٟمققملم فم٤مهر ًمٙمؾ أطمد وىمسؿ ٓ يٓمٚمع قمٚمٞمف  (2

 إٓ ُمـ هداه اهلل ًمف.

شمبلم ُمـ ظمالل اًمبح٨م أن أهؾ اًمٕمٚمؿ أوًمقا هذا اجل٤مٟم٥م قمٜم٤مي٦م شمٜمبع  (3

 ًمف ذم ؾمٜمتف. ☺ُمـ قمٜم٤مي٦م اهلل ًمذيمره ذم يمت٤مب وذيمر رؾمقًمف 

وظم٤مص٦م  ،اإلىمرار سمقضمقده ورسمقسمٞمتف: ُمٕمروم٦م اهلل ٟمققم٤من قم٤مُم٦م وهل (4

 ٕهؾ اإليامن سمِمٝمقد آٓئف ويمامل حمبتف وإضمالًمف.

أن ؾمٞم٤مق دٓئؾ اًمرسمقسمٞم٦م ذم يمت٤مب اهلل ًمٞمس ُم٘مّمقدا سمف إصمب٤مت  (5

 وإٟمام آؾمتدٓل سمذًمؽ قمغم شمٗمرده سم٤مًمٕمب٤مدة واًمت٠مًمف.، رسمقسمٞمتف ضمؾ ؿم٠مٟمف

 طم٤مضم٦م اًمٕمب٤مد إمم هذا اًمٜمقع ُمـ اعمقضققم٤مت ُمٚمح٦م ًمٚمقصقل إمم (6

 يمامل اًمٕمبقدي٦م.

 ُمـ أفمٝمر إدًم٦م اًمتل ٓ ي٘مدر أطمد قمغم ومٕمٚمف. دًمٞمؾ اًمٗمٓمرة (7

: وهق ُمبٜمل قمغم أصٚملم، دًمٞمؾ اخلٚمؼ ُمـ أفمٝمر إدًم٦م وأسمٞمٜمٝم٤م (8

أن يمؾ : وصم٤مٟمٞمٝم٤م، أن يمؾ اعمخٚمقىم٤مت وضمدت سمٕمد أن مل شمٙمـ: أطمدمه٤م

 ُمقضمقد ٓسمد ًمف ُمـ ُمقضمد.

أيمثر اهلل شمٕم٤ممم ُمـ ذيمر دًمٞمؾ اخلٚمؼ سم٠مؾم٤مًمٞم٥م ُمتٜمققم٦م وـمرق خمتٚمٗم٦م  (9
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 شمٕم٤ممم أقمٚمؿ إمم دًٓم٦م اًمٕم٘مؾ ودًٓم٦م احلس.وُمرد ذًمؽ واهلل 

 واًمتٗمٙمر ذم إٟمٗمس.، دًمٞمؾ احلس قمغم ىمسٛملم اًمٜمٔمر ذم أوم٤مق (10

أن مجٞمع اعمخٚمقىم٤مت ُمقاوم٘م٦م : دًمٞمؾ اًمٕمٜم٤مي٦م ُمبٜم٤مه قمغم أصٚملم (11

أن هذه اعمقاوم٘م٦م سم٤مًمرضورة أوضمدت ُمـ ُمقضمد : اًمث٤مين، ًمقضمقد اإلٟمس٤من

 طمٙمٞمؿ قمٚمٞمؿ.

اًمدىم٦م وآشم٘م٤من : صمالصم٦م حم٤مور دًمٞمؾ اإلشم٘م٤من ورد ذم يمت٤مب اهلل ذم (12

 واهلداي٦م ًمٚمٛمّم٤مًمح واعمٜم٤مومع.

قم٤مم وهق ُم٤م ضمبؾ قمٚمٞمف اإلٟمس٤من ُمـ : دًمٞمؾ اًمرضورة يتْمٛمـ أُمريـ (13

ظم٤مص وهق : اًمث٤مين، ـمٚم٥م اًمٚمجقء إمم اهلل وآؾمتٕم٤مٟم٦م سمف قمٜمد طمٚمقل اعمّم٤مئ٥م

 اًمٕمٚمؿ اًمرضوري ٓزم ًمإلٟمس٤من ٓ يٜمٗمؽ قمٜمف و هق طم٤مل أهؾ اإليامن.

قمـ آضٓمرار سم٠من اًمرضورة طم٤مضم٦م ُمٚمح٦م ًمإلٟمس٤من شمٗمؽمق اًمرضورة  (14

 أُم٤م آضٓمرار ومٝمق طم٤مضم٦م وىمتٞم٦م شمٜمِم٠م قمـ حمٜم٦م وض٤مئ٘م٦م.، ٓ شمٜمٗمؽ قمٜمف

يٜم٘مسؿ اًمٜم٤مس ذم طم٤مل اًمرضورة ذم جلقءهؿ إمم اهلل إمم صمالصم٦م  (15

وُمٜمٝمؿ ُمـ يٚمتجئ ذم طم٤مل اًمرضورة ، ُمٜمٝمؿ ُمـ ٓ يٚمتجئ أصال: أىمس٤مم

ذم طم٤مل اًمرضورة وخيٚمص هلل  وظمػمهؿ ُمـ يٚمتجئ، ويٙمٗمر ذم طم٤مل اًمرظم٤مء

 وه١مٓء هؿ اعم١مُمٜمقن.، اًمٕمبقدي٦م ذم يمؾ طم٤مل

أن ُمٕمروم٦م اهلل سم٤مهلل دًمٞمؾ ٓ يدريمف إٓ اخلقاص ُمـ اعم١مُمٜملم  (16

 اًمٙمٛمؾ اًمٕم٤مرومقن سم٤مهلل وسم٠مؾمامئف وصٗم٤مشمف وأومٕم٤مًمف.

أمجٕم٧م إُمؿ قمغم وضمقب اإلىمرار سمرسمقسمٞم٦م اهلل واخلْمقع عمٚمٙمف  (17

 وىمٝمره.

 قمل دل قمغم وضمقب إومراد اهلل سم٤مًمتقطمٞمد.دًمٞمؾ اًمتامٟمع دًمٞمؾ قم٘مكم ذ (18
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 فورس املراجع واملصادر

أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أيقب  أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م (1

 -اًمدُم٤مم  ،دار اسمـ طمزم ،رُم٤مدي ًمٚمٜمنم: اًمزرقمل أسمق قمبد اهلل اسمـ اًم٘مٞمؿ اًمٜم٤مذ

ر ؿم٤ميم -يقؾمػ أمحد اًمبٙمري : حت٘مٞمؼ 1997 - 1418، سمػموت اًمٓمبٕم٦م إومم

 شمقومٞمؼ اًمٕم٤مروري.

دار قم٤ممل ، ؾمٕمقد اًمٕمريٗمل، إدًم٦م اًمٕم٘مٚمٞم٦م اًمٜم٘مٚمٞم٦م قمغم أصقل آقمت٘م٤مد (2

 . ه1419 اًمٓمبٕم٦م إومم، ُمٙم٦م اعمٙمرُم٦م، اًمٗمقائد

: آؾمت٘م٤مُم٦م ٕمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕمب٤مس اًمٜم٤مذ (3

 رؿم٤مد ؾم٤ممل.د. حمٛمد : حت٘مٞمؼ 1403، اًمٓمبٕم٦م إومم -ضم٤مُمٕم٦م اإلُم٤مم حمٛمد سمـ ؾمٕمقد 

إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمبٞمٝم٘مل أمحد سمـ  إؾمامء واًمّمٗم٤مت ًمٚمبٞمٝم٘مل (4

: قمبد اهلل سمـ حمٛمد احل٤مؿمدي اًمٜم٤مذ: هجري٦م اعمح٘مؼ 458احلسلم أسمق سمٙمر 

 إومم. : ضمدة. اًمٓمبٕم٦م ُمٙمتب٦م اًمسقادي

أضقاء اًمبٞم٤من أضقاء اًمبٞم٤من ذم إيْم٤مح اًم٘مرآن سم٤مًم٘مرآن ًمٚمٕمالُم٦م حمٛمد  (5

 ( ه1393: ـ قمبد اًم٘م٤مدر اجلٙمٜمل اًمِمٜم٘مٞمٓمل )اعمتقرمإُملم سمـ حمٛمد اعمخت٤مر سم

 1415: ًمبٜم٤من اًمٓمبٕم٦م -دار اًمٗمٙمر ًمٚمٓمب٤مقم٦م و اًمٜمنم و اًمتقزيع سمػموت : اًمٜم٤مذ

 م.1995 -هـ

أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م : ًمِمٞمخ اإلؾمالم اىمتْم٤مء اًمٍماط اعمست٘مٞمؿ (6

قم٤ممل دار : ٟم٤مس قمبد اًمٙمريؿ اًمٕم٘مؾ اًمٜم٤مذ: دراؾم٦م وحت٘مٞمؼ  ه728احلراين 

  ه1419، اًمس٤مسمٕم٦م، ًمبٜم٤من، سمػموت، اًمٙمت٥م

اإلٟمّم٤مف ومٞمام جي٥م اقمت٘م٤مده وٓ جيقز اجلٝمؾ سمف ًمٚم٘م٤ميض أيب سمٙمر  (7

، حت٘مٞمؼ وشمٕمٚمٞمؼ حمٛمد زاهد اًمٙمقصمري اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م، اًمْمبل اًمب٤مىمالين
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 . ه1382ُم١مؾمس٦م اخل٤مٟمجل 

إٟمقار اًمزاهٞم٦م ذم ديقان أيب اًمٕمت٤مهٞم٦م ـمبٕم٦م ُمٓمبٕم٦م أسم٤مء اًمٞمسققمٞملم  (8

 م1886ت سمػمو

إيث٤مر احلؼ قمغم اخلٚمؼ ذم رد اخلالوم٤مت امم اعمذه٥م احلؼ ُمـ أصقل  (9

اًمتقطمٞمد عمحٛمد سمـ إسمراهٞمؿ سمـ قمكم سمـ اعمرشم٣م سمـ اعمٗمْمؾ احلسٜمل اًم٘م٤مؾمٛمل 

 م.1987سمػموت اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م  - دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: اًمٜم٤مذ

ط  اًمزريمٌم اهلل قمبد سمـ حمٛمد اًمديـ اًم٘مرآن ًمبدر قمٚمقم ذم اًمؼمه٤من (10

 م1990/   ه1410: اًمٜمنم اعمٕمروم٦م ؾمٜم٦م دار

هبج٦م ىمٚمقب إسمرار وىمرة قمٞمقن إظمٞم٤مر ذم ذح ضمقاُمع إظمب٤مر  (11

وزارة اًمِمئقن : اًمراسمٕم٦م اًمٜم٤مذ: ًمٚمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ سمـ ٟم٤مس اًمسٕمدي اًمٓمبٕم٦م

اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م شم٤مريخ  -اإلؾمالُمٞم٦م وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مد 

 . ه1423: اًمٜمنم

ًمِمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م ، اجلٝمٛمٞم٦مسمٞم٤من شمٚمبٞمس  (12

ُمٓم٤مسمع احلٙمقُم٦م ، احلراين أسمق اًمٕمب٤مس شمٕمٚمٞمؼ حمٛمد سمـ قمبد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ

 . ه1392اًمسٕمقدي٦م سمٛمٙم٦م اعمٙمرُم٦م 

: اًمٜم٤مذ، اًمبٞم٤من واًمتبٞملم ٕيب قمثامن قمٛمرو سمـ سمحر اعمٕمروف سم٤مجل٤مطمظ (13

 ح٤مُمل ومقزي قمٓمقي.اعم: .حت٘مٞمؼ1968، سمػموت اًمٓمبٕم٦م إومم -دار صٕم٥م 

اًمتحرير واًمتٜمقير اعمٕمروف سمتٗمسػم اسمـ قم٤مؿمقر عمحٛمد اًمٓم٤مهر سمـ  (14

، ُم١مؾمس٦م اًمت٤مريخ اًمٕمريب: حمٛمد سمـ حمٛمد اًمٓم٤مهر سمـ قم٤مؿمقر اًمتقٟمز اًمٜم٤مذ

 م2000/ ه1420، إومم: ًمبٜم٤من اًمٓمبٕم٦م -سمػموت 

اًمتدُمري٦م ًمِمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق  (15
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 م1977/ ه1397، ُمٍم اًمث٤مٟمٞم٦م، اًم٘م٤مهرة، اعمٓمبٕم٦م اًمسٚمٗمٞم٦م: ًمٜم٤مذاًمٕمب٤مس. ا

دار ، شمٗمسػم اسمـ يمثػم إلؾمامقمٞمؾ سمـ قمٛمر سمـ يمثػم اًمدُمِم٘مل أسمق اًمٗمداء (16

 هـ. 1401، سمػموت، اًمٗمٙمر

شمٗمسػم اًمٓمؼمي اعمسٛمك ضم٤مُمع اًمبٞم٤من ذم شم٠مويؾ اًم٘مرآن عمحٛمد سمـ ضمرير  (17

أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر : حت٘مٞمؼ ،أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمؼمي، سمـ يزيد سمـ يمثػم سمـ هم٤مًم٥م أُمكما

 هـ 1420، ٕومم: اًمٓمبٕم٦م، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م: اًمٜم٤مذ

أسمق قمٛمر يقؾمػ سمـ ، اًمتٛمٝمٞمد عم٤م ذم اعمقـم٠م ُمـ اعمٕم٤مين وإؾم٤مٟمٞمد (18

حمٛمد قمبد  ،حت٘مٞمؼ ُمّمٓمٗمك سمـ أمحد اًمٕمٚمقي، اهلل سمـ قمبد اًمؼم اًمٜمٛمري قمبد

 .1387، اعمٖمرب، وزارة قمٛمقم إوىم٤مف واًمِم١مون اإلؾمالُمٞم٦م، اًمٙمبػم اًمبٙمري

، قمبد اًمرمحـ اًمسٕمدي، شمٞمسػم اًمٙمريؿ اًمرمحـ ذم شمٗمسػم يمالم اعمٜم٤ّمن (19

 . ه1415، 1: ط، سمػموت، ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م، ت/ حمٛمد اًمٜمج٤مر

رُمزي ُمٜمػم : اعمح٘مؼ مجٝمرة اًمٚمٖم٦م حمٛمد سمـ احلسـ سمـ دريد أسمق سمٙمر (20

 .اًمٓمبٕم٦م إومم.1987: ؾمٜم٦م اًمٜمنم، دار اًمٕمٚمؿ ًمٚمٛماليلم: سمٕمٚمبٙمل اًمٜم٤مذ

حٞمح عمـ سمدل ديـ اعمسٞمح ًمِمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمبد اجلقاب اًمّم (21

اًمري٤مض اًمٓمبٕم٦م  -دار اًمٕم٤مصٛم٦م : احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕمب٤مس اًمٜم٤مذ

د. ،د.قمبد اًمٕمزيز إسمراهٞمؿ اًمٕمسٙمر ، د.قمكم طمسـ ٟم٤مس: حت٘مٞمؼ1414، إومم

 محدان حمٛمد.

: ؼضمقاهر إدب ذم أدسمٞم٤مت وإٟمِم٤مء ًمٖم٦م اًمٕمرب ٕمحد اهل٤مؿمٛمل. حت٘مٞم (22

 اًمث٤مٟمٞم٦م: اًمٓمبٕم٦م -سمػموت  -ُم١مؾمس٦م اعمٕم٤مرف : اًمٜم٤مذ -جلٜم٦م ُمـ اجل٤مُمٕمٞملم

حت٘مٞمؼ قمبد اًمسالم حمٛمد ، احلٞمقان أسمق قمثامن قمٛمرو سمـ سمحر اجل٤مطمظ (23

 م ًمبٜم٤من/ سمػموت.1996 -  ه1416 ه٤مرون اًمٜم٤مذ دار اجلٞمؾ
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: اًمدر اعمٜمثقر ًمٕمبد اًمرمحـ سمـ اًمٙمامل ضمالل اًمديـ اًمسٞمقـمل اًمٜم٤مذ (24

 .1993سمػموت  -دار اًمٗمٙمر 

أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ : درء شمٕم٤مرض اًمٕم٘مؾ واًمٜم٘مؾ ًمِمٞمخ اإلؾمالم (25

 1391، اًمري٤مض -دار اًمٙمٜمقز إدسمٞم٦م : شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕمب٤مس اًمٜم٤مذ

 حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل.: حت٘مٞمؼ

، سمػموت، دار اًمٜمٗم٤مئس، حمٛمد مج٤مل اًمديـ اًم٘م٤مؾمٛمل، دٓئؾ اًمتقطمٞمد (26

  ه1412، 1: ط

أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م : خ اإلؾمالماًمرد قمغم اعمٜمٓم٘مٞملم ًمِمٞم (27

 سمػموت. -دار اعمٕمروم٦م : احلراين أسمق اًمٕمب٤مس اًمٜم٤مذ

ِمٝم٤مب اًمديـ ًمروح اعمٕم٤مين ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمسبع اعمث٤مين  (28

: قمغم قمبد اًمب٤مرى قمٓمٞم٦م اًمٜم٤مذ: حت٘مٞمؼ، حمٛمقد اسمـ قمبد اهلل احلسٞمٜمل أًمقد

  هـ 1415، دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م ـ سمػموت

زهر أداب وصمٛمر إًمب٤مب ٕيب إؾمح٤مق إسمراهٞمؿ سمـ قمكم احلٍمي  (29

م 1997 -هـ  1417 -سمػموت ًمبٜم٤من  -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م : اًم٘مػمواين اًمٜم٤مذ

 د. يقؾمػ قمغم ـمقيؾ.: إومم حت٘مٞمؼ اًمٓمبٕم٦م

ُمٙمتب٦م : اًمسٚمسٚم٦م اًمّمحٞمح٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد ٟم٤مس اًمديـ إًمب٤مين اًمٜم٤مذ (30

 اًمري٤مض -اعمٕم٤مرف 

سٛمك اجل٤مُمع اًمّمحٞمح عمحٛمد سمـ قمٞمسك أسمق قمٞمسك اعم ؾمٜمـ اًمؽمُمذي (31

أمحد : سمػموت حت٘مٞمؼ -دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب : اًمؽمُمذي اًمسٚمٛمل اًمٜم٤مذ

 حمٛمد ؿم٤ميمر وآظمرون.

أمحد سمـ ؿمٕمٞم٥م أسمق قمبد اًمرمحـ اًمٜمس٤مئل : اًمسٜمـ اًمٙمؼمى ًمٚمٜمس٤مئل (32
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هـ  1406، طمٚم٥م اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م -ُمٙمت٥م اعمٓمبققم٤مت اإلؾمالُمٞم٦م : اًمٜم٤مذ

 بداًمٗمت٤مح أسمق همدة.قم: حت٘مٞمؼ

ؿمذرات اًمذه٥م ذم أظمب٤مر ُمـ ذه٥م ًمٕمبد احلل سمـ أمحد اًمٕمٙمري  (33

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م سمػموت ًمبٜم٤من.: اًمدُمِم٘مل اًمٜم٤مذ

ذح اًمٕم٘مٞمدة اًمٓمح٤موي٦م ًمّمدر اًمديـ قمكم سمـ قمكم سمـ حمٛمد سمـ أيب  (34

وزارة اًمِمئقن : إومم اًمٜم٤مذ: أمحد حمٛمد ؿم٤ميمر اًمٓمبٕم٦م: اًمٕمز احلٜمٗمل حت٘مٞمؼ

 اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمسٕمقدي٦م. وإوىم٤مف واًمدقمقة واإلرؿم٤مداإلؾمالُمٞم٦م 

أمحد سمـ حمٛمد سمـ ؾمالُم٦م سمـ قمبداعمٚمؽ سمـ : ذح ُمٕم٤مين أصم٤مر اعم١مًمػ (35

سمػموت اًمٓمبٕم٦م  -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م : ؾمٚمٛم٦م أسمق ضمٕمٗمر اًمٓمح٤موي اًمٜم٤مذ

 حمٛمد زهري اًمٜمج٤مر.: حت٘مٞمؼ1399، إومم

قمٞمؾ سمـ مح٤مد شم٠مًمٞمػ إؾمام، اًمّمح٤مح شم٤مج اًمٚمٖم٦م وصح٤مح اًمٕمرسمٞم٦م (36

 . اًمنمسمتكم. ه1402حت٘مٞمؼ أمحد قمبد اًمٖمٗمقر قمٓم٤م. ، اجلقهري

 صحٞمح اًمبخ٤مري حت٘مٞمؼ وشمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل اعمٓمبٕم٦م اًمسٚمٗمٞم٦م. (37

دار إطمٞم٤مء : صحٞمح ُمسٚمؿ حت٘مٞمؼ وشمرىمٞمؿ حمٛمد وم١ماد قمبد اًمب٤مىمل ـمبٕم٦م (38

 اًمؽماث اًمٕمريب ومٞمّمؾ احلٚمبل.

حت٘مٞمؼ د/ قمكم ، سمـ اًم٘مٞمؿواعمٕمٓمٚم٦م ٓ اجلٝمٛمٞم٦ماًمّمقاقمؼ اعمرؾمٚم٦م قمغم  (39

 . ه1408ط/ دار اًمٕم٤مصٛم٦م اًمري٤مض ، اًمدظمٞمؾ اهلل

دار ، قمبد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر اًمسٞمقـمل أسمق اًمٗمْمؾ، ـمب٘م٤مت احلٗم٤مظ (40

  ه1403 اًمٓمبٕم٦م إومم سمػموت، اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م

 اًمٕم٘مٞمدة ذم اهلل ًمٚمديمتقر قمٛمر سمـ ؾمٚمٞمامن إؿم٘مر ـمبٕم٦م ُمٙمتب٦م اًمٗمالح (41

 م.1979
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، اًم٘مرآن ٕيب اًمٓمٞم٥م صديؼ طمسـ اًم٘مٜمقضمل ومتح اًمبٞم٤من ذم ُم٘م٤مصد (42

 ـمبٕم٦م إدارة إطمٞم٤مء اًمؽماث اإلؾمالُمل سم٘مٓمر.  حت٘مٞمؼ قمبد اهلل إٟمّم٤مري

ًمٕمكم سمـ قمبد اهلل سمـ قمكم اًم٘مرين  اًمٗمٓمرة طم٘مٞم٘متٝم٤م وُمذاه٥م اًمٜم٤مس ومٞمٝم٤م (43

 . ه1424ـمبٕم٦م دار اعمسٚمؿ ًمٚمٜمنم واًمتقزيع اًمٓمبٕم٦م إومم 

قب اًمزرقمل أسمق قمبد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر أي: اًمٗمقائد ٓسمـ اًم٘مٞمؿ (44

 .1973 - 1393، سمػموت اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م: اًمٜم٤مذ

دار : ٕيب قمبد اًمرمحـ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞمدي اًمٜم٤مذ يمت٤مب اًمٕملم (45

 د.ُمٝمدي اعمخزوُمل ود.إسمراهٞمؿ اًمس٤مُمرائل.: وُمٙمتب٦م اهلالل حت٘مٞمؼ

دار : دي اًمٜم٤مذيمت٤مب اًمٕملم ٕيب قمبد اًمرمحـ اخلٚمٞمؾ سمـ أمحد اًمٗمراهٞم (46

 د.ُمٝمدي اعمخزوُمل ود.إسمراهٞمؿ اًمس٤مُمرائل.: وُمٙمتب٦م اهلالل حت٘مٞمؼ

يمت٤مب اًمٙمٚمٞم٤مت ٕسمك اًمب٘م٤مء اًمٙمٗمقي ُمٕمجؿ ذم اعمّمٓمٚمح٤مت  (47

: دار اًمٜمنم، ٕيب اًمب٘م٤مء أيقب سمـ ُمقؾمك احلسٞمٜمل اًمٙمٗمقي، واًمٗمروق اًمٚمٖمقي٦م

 -قمدٟم٤من درويش : حت٘مٞمؼ، م.1998 -  ه1419 -سمػموت  -ُم١مؾمس٦م اًمرؾم٤مًم٦م 

 ٛمد اعمٍمي.حم

ًمٙمِم٤مف قمـ طم٘م٤مئؼ اًمتٜمزيؾ وقمٞمقن إىم٤مويؾ ذم وضمقه اًمت٠مويؾ ٕيب ا (48

اًم٘م٤مؾمؿ حمٛمقد سمـ قمٛمر اًمزخمنمي اخلقارزُمل اًمٜم٤مذ: دار إطمٞم٤مء اًمؽماث اًمٕمريب 

 سمػموت حت٘مٞمؼ: قمبد اًمرزاق اعمٝمدي. -

: ًمس٤من اًمٕمرب عمحٛمد سمـ ُمٙمرم سمـ ُمٜمٔمقر إومري٘مل اعمٍمي اًمٜم٤مذ (49

 ٕم٦م إومم.سمػموت اًمٓمب -دار ص٤مدر 

أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ : جمٛمقع اًمٗمت٤موى ًمِمٞمخ اإلؾمالم ًمِمٞمخ اإلؾمالم (50

دار اًمقوم٤مء : اًمٜم٤مذ   مجع اًمِمٞمخ قمبد اًمرمحـ سمـ ىم٤مؾمؿ ، اسمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين
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 هـ. 1426، اًمث٤مًمث٦م: اًمٓمبٕم٦م

ُمدارج اًمس٤مًمٙملم ًمإلُم٤مم أيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر سمـ أيقب سمـ  (51

 دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م.: ٕم٦مـمب، شمٕمٚمٞمؼ اًمٗم٘مل، ىمٞمؿ اجلقزي٦م

اعمستٓمرف ذم يمؾ ومـ ُمستٔمرف ًمِمٝم٤مب اًمديـ حمٛمد سمـ أمحد أيب  (52

 1986، سمػموت اًمٓمبٕم٦م اًمث٤مٟمٞم٦م -دار اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م : اًمٗمتح إسمِمٞمٝمل اًمٜم٤مذ

 د.ُمٗمٞمد حمٛمد ىمٛمٞمح٦م.: حت٘مٞمؼ

اعمّمب٤مح اعمٜمػم ٕمحد سمـ حمٛمد سمـ قمكم اًمٗمٞمقُمل اعم٘مري دراؾم٦م و  (53

 اعمٙمتب٦م اًمٕمٍمي٦م.: ًمٜم٤مذيقؾمػ اًمِمٞمخ حمٛمد ا: حت٘مٞمؼ

اًمرازي حت٘مٞمؼ أمحد  اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ُمـ اًمٕمٚمؿ اإلهلل ومخر اًمديـ (54

 اًمٜم٤مذ دار اًمٙمت٤مب اًمٕمريب.، طمج٤مزى اًمس٘م٤م

اعمتقرم ، اعمٕمجؿ اًمٙمبػم ًمٚمح٤مومظ أيب اًم٘م٤مؾمؿ ؾمٚمٞمامن سمـ أمحد اًمٓمؼماين (55

ٟمنم وزارة إوىم٤مف ، محدي قمبد احلٛمٞمد اًمسٚمٗمل، حت٘مٞمؼ وختري٩م  ه360

 ن اًمديٜمٞم٦م سم٤مًمٕمراق.واًمِم١مو

: ُمٕمجؿ ُم٘م٤ميٞمس اًمٚمٖم٦م ٕيب احلسلم أمحد سمـ وم٤مرس سمـ زيمري٤م اعمح٘مؼ (56

 م.1979 -  ه1399: دار اًمٗمٙمر اًمٓمبٕم٦م: اًمسالم حمٛمد ه٤مرون اًمٜم٤مذ قمبد

أيب قمبد اهلل حمٛمد سمـ أيب سمٙمر : ًمإلُم٤مم اسمـ اًم٘مٞمؿ، ُمٗمت٤مح دار اًمسٕم٤مدة (57

 .  ه1414ٞمؿ ـ ُمٍم. ـمبٕم٦م ُم١مؾمس٦م إٟمدًمس ًمٚمٜمنم واًمتقزيع ـ ـمٚم، اًمدُمِم٘مل

اعمٗمردات ذم همري٥م اًم٘مرآن ٕيب اًم٘م٤مؾمؿ احلسلم سمـ حمٛمد اعمٕمروف  (58

 . ه1381سمتح٘مٞمؼ حمٛمد يمٞمالين ط/ احلٚمبل   ه502سم٤مًمراهم٥م إصٗمٝم٤مين اعمتقرم قم٤مم 

اعمٚمؾ واًمٜمحؾ عمحٛمد سمـ قمبد اًمٙمريؿ سمـ أيب سمٙمر أمحد اًمِمٝمرؾمت٤مين  (59

 ٞمد يمٞمالين.حمٛمد ؾم: حت٘مٞمؼ 1404، سمػموت دار اعمٕمروم٦م: اًمٜم٤مذ



 

 الدالئن القرآٌية عمى توحيد الربوبية 105  

 

ُمٜمٝم٤مج اًمسٜم٦م اًمٜمبقي٦م ٕمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م احلراين أسمق اًمٕمب٤مس  (60

 د. حمٛمد رؿم٤مد ؾم٤ممل.: حت٘مٞمؼ1406، ُم١مؾمس٦م ىمرـمب٦م اًمٓمبٕم٦م إومم: اًمٜم٤مذ

: ًمٚمديمتقر ُمٜمٝم٩م ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ذم شم٘مرير قم٘مٞمدة اًمتقطمٞمد (61

 دار اسمـ قمٗم٤من -اًم٘مٞمؿ دار اسمـ : اًمٜم٤مذ إسمراهٞمؿ سمـ حمٛمد سمـ قمبد اهلل اًمؼميٙم٤من

 2004 - 1425: ؾمٜم٦م اًمٜمنم

ٟمبذة ذم اًمٕم٘مٞمدة اإلؾمالُمٞم٦م ًمٚمِمٞمخ حمٛمد سمـ ص٤مًمح اًمٕمثٞمٛملم ط  (62

 .ُم١مؾمس٦م اسمـ قمثٞمٛملم اخلػمي٦م ـ دار اسمـ اجلقزي

اًمٜمبقات ـ ًمِمٞمخ اإلؾمالم أمحد سمـ قمبد احلٚمٞمؿ سمـ شمٞمٛمٞم٦م ط/ دار  (63

 . ه1402اًمٙمت٥م اًمٕمٚمٛمٞم٦م 
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 68 ....................................... ُمٕمٜمك اًمرضورة وآضٓمرار  ذم اًمٚمٖم٦م:
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