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Summary:

The contemporary world is witnessing

today, in light of civilized development and

يشــهد العامل املعــارص اليــوم يف ظــل التطور the openness of space, the intermarriage of
الحضاري وانفتــاح الفضاء ،تزاوج األفكار وتالقح ideas and the cross-fertilization of human
العقائد اإلنســانية عىل اختالف توجهاتها ،مام كان beliefs of different orientations, which has

له األثر عىل الوقع اإلسالمي.

had an impact on the Islamic impact.

فيســعى هذا البحث إىل دراســة الواقــع العقدي This research seeks to study the doctrinal

للمســلمني ،وبيــان الخطــوط العريضــة لعقيدة reality of Muslims, and to clarify the broad

املســلمني والتي تعترب من الثوابت يف ظل التطور lines of the Muslim faith, which is one of
الذي تشــهده اإلنسانية ،كام حرصت الدراسة عىل the constants in light of the development

معرفة حجم العالقة بــن االعتقاد الصحيح وحال
املسلمني اليوم.

witnessed by humanity

The research consisted of an introduction

فجاء البحــث مكونا من مقدمة تضمنت مشــكلة that included the problem and importance
وأهمية البحث ،ومبحثــن ،وخامتة تضمنت أهم of the research, two chapters, and a con-
النتائــج والتوصيــات ،وقــد توصــل البحث إىل clusion that included the most important

عــدة نتائج من أبرزها :اتســاع الفجوة بني الثوابت results and recommendations. The correct
االعتقادية للدين اإلسالمي ،والواقع العقدي الذي Islamic faith guarantees the achievement of

يعيشــه املســلمون يف مجاالت الحياة التعليمية scientific development and economic and
واالقتصاديــة واالجتامعيــة ،كام بــن البحث أن
العقيدة اإلســامية الصحيحة تكفل بتحقيق التطور

societal stability.

العلمي واالستقرار االقتصادي واملجتمعي.

الكلامت املفتاحية :العقيدة ،حارض املسلمني

Keywords: creed, the present of Muslims
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بسم هللا الرحمن الرحيم
المقدمة

وحارض املسلمني».

•أسباب اختيار املوضوع:

نظرا لتعلق مســائل هذا املوضــوع مبطلب عظيم

للمؤمنــن ،وهو تحقيق اإلميــان الصادق ،كام أن
هذا املوضوع رضوري يف حياة املسلمني ،للعالقة

الحمــد لله رب العاملني ،والصالة والســام عىل الوثيقة بني االعتقاد والسلوك اإلنساين.

ســيدنا محمد خاتم النبيني واملرسلني ،وعىل آله

•أهداف املوضوع:

الطيبــن ،وأصحابه الغــر امليامني ،ومــن تبعهم يهدف هذا البحــث إىل بيان املعــامل الصحيحة

بإحسان إىل بوم الدين.

للعقيدة اإلســامية يف ظل التخبط الذي يشــهده

أما بعد؛ فإن الرشيعة اإلسالمية رشيعة عاملية مرنة ،العامل ،وكذلك بيان العالقــة بني األصول العقدية

قامئة عــى أصول وفروع ،أما األصــول فهي ثابتة الصحيحة واألسس االنتامئية للمجتمع املسلم.
ال تتغري وال تتحــول وال تتأثر بتغري زمان أو مكان،

•مشكلة البحث:

أو عــادة أو أحوال أو مصلحة أو غــر ذلك ،وأما يف ظل التطور الحضاري الهائل الذي يشهده العامل
الفروع فهي مبنية عىل اجتهادات مرضية ،وقياسات خاصة يف مجاالت التواصــل االجتامعي ونتيجة

منضبطة نقية ،تدل عــى مرونة هذه الرشيعة ،فكل لتالقــح األفكار العاملية بيرس وســهوله ،وما أفرزه
محــ َدث وجديد له قضاء ،فلم ترتك الناس َه َمالً ال ذلــك التطور من تأثريات عــى االعتقاد الصحيح

يعرفون مراد الله.

للمجتمع املســلم ،وعليه ميكن صياغة مشــكلة

ومن بني األصول يف الرشيعة اإلسالمية هو االعتقاد البحث بالسؤالني التاليني:

الصحيح الذي يجب أن يقــر يف القلب وينطق به  -1ما هي معامل االعتقاد لدى املســلمني ودرجة
اللسان ،فيكون السلوك موافقا لذلك االعتقاد ،ويف الخلل العقدي يف واقع اليوم؟.

ظل التطور الحضاري الذي يشهده العامل ،وانفتاح  -2ما هــي الطــرق الكفيلة بتصحيــح االنحراف
اآلفاق أمام اإلنســان ،أثر ذلك عــى التواصل بني العقدي وتحقيق العقيدة الصحيحة؟.
املسلم وأصوله العقدية ،فجاء هذا البحث محاولة

•خطة البحث:

للوقــوف عىل اآلثار الناجمة عــن تأثر العالقة بني جاء البحــث مكونا من مقدمة تضمنت :أســباب
االعتقاد الصحيح واملتغريات اإلنســانية يف حياة اختيار املوضوع ومشكلة وأهداف وخطة البحث،

املســلمني ،فكان عنوان البحث« :عقيدة اإلسالم ومبحثني األول بعنوان :مفهوم العقيدة اإلســامية

عقيدة اإلسالم وحارض املسلمني

د .نعامن نافع عبيد الكبييس

ودورها يف البنــاء الحضاري ،ويتكــون من ثالثة

مطالب وهــي :األول :معنى العقيدة اإلســامية،

والثــاين :ركائــز العقيدة اإلســامية ،أما املطلب
الثالث :ســات العقيدة اإلسالمية ،وجاء املبحث
الثــاين بعنوان :املعامل العقدية للواقع اإلســامي
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المبحث األول
مفهوم العقيدة اإلسالمية
ودورها في البناء الحضاري

ويتكون من ثالثة مطالب :املطلب األول :املعامل

العقدية يف الجانــب التعليمي والثقايف ،واملطلب مل ترد يف القرآن الكريم والسنة النبوية كلمة العقيدة،

الثــاين :معامل العقيــدة يف الجانــب االقتصادي إال أن العلــاء عنونوا بالعقائــد وتداولوها ،وكثريا
واملعايش ،أما املطلب الثالث :معامل العقيدة يف مــا تتداول وســائل اإلعــام مبختلــف أصنافها

املجال االجتامعي واألخالقــي ،وأخريا الخامتة مســموعة كانت أو مرئية أو مقــروءة ،مصطلحات

التي تضمنت أهم نتائج البحث.

❊

❊

تدور حول العقيدة واالعتقــاد الصحيح ،ملا لهذا
املوضوع األثر يف حياة الناس ومعاشهم ،ويف هذا

❊

املبحث نحاول بيان معنى العقيدة اإلســامية ،من
خالل املطالب التالية:

•املطلب األول :معنى العقيدة اإلسالمية

أوال :العقيــدة يف اللغــة :قال ابن منظــور« :عقد:

العقد :نقيض الحــل؛ عقده يعقده عقــدا وتعقادا

وعقده ...وعقد قلبه عىل اليشء :لزمه»(.)1

وقال ابــن فارس« :عقــد :العني والقــاف والدال

أصل واحد يدل عىل شد وشدة وثوق ....وعاقدته

مثل عاهدته ،وهو العقد والجمــع عقود ،قال الله
تعــاىل﴿ :أَ ْوفُوا بِالْ ُعقُو ِد﴾ ( ،)2والعقد :عقد اليمني،
((( لسان العرب :محمد بن مكرم بن عىل ،أبو الفضل ابن
منظور ،جامل الدين األنصــاري (املتوىف711 :هـ) ،دار

صادر ،بريوت ،ط1414 ،3هـ.298-296/3 ،

((( سورة املائدة :اآلية 1
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ومنه قوله تعــاىلَ ﴿ :ولَ ِك ْن يُ َؤ ِ
ص ِّد َق بها
اخ ُذكُ ْم بِ َــا َع َّق ْدتُ ُم العقيــدة« :هي األمــور التي يجــب أن يُ َ
يانَ﴾ ( ...)1وعقد قلبه عىل كذا فال ينزع عنه»( .)2القلب ،وتطمنئ إِليها النفس ،حتى تكون يقينا ثابتا
الْ َ ْ َ
وقال الفيومي« :عقدت الحبل عقدا من باب رضب ال ميازجها ريب ،وال يخالطها شك»(.)5

فانعقد ،والعقدة ما ميسكه ويوثقه ومنه قيل عقدت فاملعنى االصطالحي العام للعقيدة يتفق مع املعنى
البيــع ونحوه ،وعقدت اليمني وعقدتها بالتشــديد اللغوي للعقيدة من حيث التصديق واإلبرام والشد،

توكيــد وعاقدته عىل كذا.....عقــدة النكاح وغريه جــاء يف معجم لغة الفقهاء :العقيدة« :ما عقد عليه
إحكامه وإبرامه ،والعقد بالكــر القالدة والجمع القلب واطأمن إليه»(.)6

عقــود مثل حمل وحمــول ،واعتقدت كذا عقدت ثالثــا :العقيدة اإلســامية كمركــب« :هي ا ِ
إلميان
الجازم بربوبية الله تعاىل وأُلوهيته وأَسامئه وصفاته،
عليه القلب»(.)3
ومن خــال التعريف اللغوي نجد أن العقيدة تدور ومالئكته ،وكتبه ،ورسله ،واليوم اآلخر ،والقدر خريه
ت من أُمور الغيب ... ،والتسليم
حول اإلبرام والشــد والتوثيق .رســالة يف أســس ورشه ،وسائر ما ث َ َب َ
العقيدة.

التام لله تعاىل يف األَمر ،والحكم ،والطاعة ،واالتباع

ثانيــا :العقيــدة يف االصطــاح :قــال الحمريي :لرسوله -صىل الله عليه وعىل آله وسلم.)7(»-

«عقيدة الرجل :دينه الذي يعتقده»( ،)4وقال األثري :وعرف أيوب العقيدة اإلسالمية بقوله« :هي األصول
((( سورة املائدة :اآلية 89

التي تبنى عليها فروعه ،واألســس التي يقوم عليها

((( معجم مقاييس اللغة :أحمد بن زكريا القزويني الرازي ،بنيانه ،والحصون التي ال بد منها لحامية فكر املسلم
أبو الحســن ابن فارس (املتوىف395 :هـ) ،تحقيق :عبد من أخطار الشك وأعاصري التضليل والتزييف»(.)8

الســام محمد هارون ،دار الفكــر1399 ،هـ 1979 -م ،وأطلق بعض العلامء عىل العقيدة اإلســامية اسم

.86/4

((( املصبــاح املنري يف غريب الــرح الكبري :أحمد بن ((( الوجيز يف عقيدة الســلف الصالــح :عبد الله األثري،
محمد بن عيل ثم الحموي الفيومي ،أبو العباس (املتوىف :وزارة األوقاف ،السعودية ،ط1422 ،1هـ.24/1 ،

نحو 770هـ) ،املكتبة العلمية ،بريوت.421/2 ،

((( معجم لغــة الفقهاء :محمــد رواس قلعجي ،وحامد

((( شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم :نشوان بن صادق قنيبي ،دار النفائس للطباعة والنرش والتوزيع ،ط،2

سعيد اليمني الحمريي (املتوىف573 :هـ) ،تحقيق :حسني 1408هـ 1988 -م.318/1 ،

بن عبد الله العمري ،وآخرون ،دار الفكر املعارص (بريوت ((( الوجيز يف عقيدة السلف الصالح :األثري.24/1 ،

 -لبنان) ،دار الفكر (دمشــق  -ســورية) ،ط1420 ،1هـ  ((( -تبســيط العقائــد اإلســامية :حســن محمــد أيوب

1999م ،4662/7 ،وينظــر :املصبــاح املنري يف غريب (املتــوىف1429 :هـ) ،دار الندوة الجديدة ،بريوت ،لبنان،
الرشح الكبري :الفيومي .421/2

ط1403 ،5هـ 1983 -م)20/1( ،ز
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أصول الدين ،حيث أن دين اإلســام ينقســم إىل من تركه»(.)3

أحكام تتعلــق باالعتقاد وعمل ،وأحــكام متعلقة تقوم العقيدة االســامية عىل مجموعة من الركائز
بكيفية العمل ،كأحــكام الصالة والــزكاة والبيوع أو األصول التي جاءت بهــا نصوص الرشع ،وقد

وغريها ،وتسمى األحكام العملية بالفروع حيث أن ذكر الله تعاىل هذه األصول يف القرآن الكريم ،قوله
شقِ
جو َه ُك ْم ِق َب َل الْ َم ْ ِ
ْب أَ ْن ت ُ َولُّوا ُو ُ
س ال ِ َّ
صحة هذه األعــال مبني عىل صحة االعتقاد فإذا تعاىل ﴿ :لَ ْي َ
ال ِخ ِر
ْب َم ْن آ َم َن بِاللَّــ ِه َوالْ َي ْو ِم ْ
فســدت العقيدة مل تقبل العبــادة ،كام قال تعاىلَ :والْ َم ْغر ِ
ِب َولَ ِكــ َّن ال ِ َّ
﴿ َولَقَــ ْد أُ ِ
وح َي إِلَ ْي َ
ــك َوإِ َ
ن﴾( ،)4وقوله تعاىل:
َئ َوالْ َمالئِكَــ ِة َوالْ ِكتَ ِ
ل ال َِّذي َن ِمــ ْن قَ ْبلِ َك ل ِ ْ
اب َوال َّن ِب ِّيــ َ

اسي َن﴾ ﴿آ َم َن ال َّر ُس ُ
ــول بِ َا أُنْزِل إِل ْي ِه ِم ْن َربِّ ِه َوالْ ُم ْؤ ِم ُنو َن ك ٌُّل
خ ِِ
ح َبطَ َّن َع َمل َُك َولَتَكُونَ َّن ِم َن الْ َ
شك َ
ْت لَ َي ْ
أَ ْ َ
ح ٍد
[الزمر ،]65:وكذلك سميت العقيدة بالفقه األكرب ،آ َم َن بِاللَّ ِه َو َمالئِ َك ِت ِه َوكُتُ ِب ِه َو ُر ُســلِ ِه ال نُ َف ِّر ُق بَ ْ َ
ي أَ َ
وذلك ألن العقيدة هي أصل الدين ،والفقه العميل ِم ْن ُر ُســلِ ِه َوقَالُوا َس ِم ْع َنا َوأَطَ ْع َنا ُغ ْف َران ََك َربَّ َنا َوإِل ْي َك

الذي يسمى الفقه األصغر فروعه(.)1

•املطلب الثاين  :ركائز العقيدة اإلسالمية

الْ َم ِ
ري﴾( ،)5قال املاوردي« :وا ِ
إلميان بالله يكون
ص ُ

بأمرين :بتوحيده ,وقبول ما أنزل عىل رســوله ،ويف

إلميان باملالئكة وجهان :أحدهام :ا ِ
معلوم باألدلــة الرشعية من القرآن الكريم والســنة ا ِ
إلميان بأنهم

النبويــة ،أن األعــال واألقوال إمنــا تصح وتقبل رسل الله إىل أنبيائه .والثاين :ا ِ
إلميان بأن كل نفس
إذا كانت مســتمدة من عقيدة صحيحة ،فإن كانت منهم رقيب وشهيدَ ﴿ .وكُتُ ِب ِه﴾  ....فاملراد به جميع

العقيدة غري صحيحة بطل ما يتفرع عنها من أعامل ما أنزل الله منها عىل أنبيائه»(.)6

وأقوال ،كــا قال تعاىلَ ﴿ :و َم ْن يَ ْك ُف ْر بِالْ ِميَانِ فَ َق ْد
ح ِب َ
اسي َن﴾( ،)2قال
ف ْ
خ ِِ
ال ِخ َر ِة ِم َن الْ َ
ط َع َملُ ُه َو ُه َو ِ
َ
ابن عباس –ريض الله عنهام -يف تفسري هذه اآلية:

((( تفســر املنــار :محمــد رشــيد رضــا بــن عيل بن
محمد شــمس الديــن بن محمد بهــاء الدين الحســيني

«أخرب الله ســبحانه أن اإلميان هو العروة الوثقى( ،املتــوىف1354 :هـــ) ،الهيئــة املرصيــة العامــة
وأنه ال يقبل عمال إال بــه ،وال يحرم الجنة إال عىل للكتاب1990،م.152/ 6 ،
((( سورة البقرة :اآلية 177
((( سورة البقرة :اآلية 285

((( مخترص تســهيل العقيدة اإلســامية :عبد الله بن عبد ((( النكت والعيون :أبو الحســن عيل بن محمد بن محمد
العزيز بن حامدة الجربين  ،مكتبة الرشــد ،ط1424 ،2هـ ،بن حبيب البرصي املاوردي البغدادي (املتوىف450 :هـ)،

.5-4/1

((( سورة املائدة :اآلية 5

تحقيق :السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب
العلمية ،بريوت ،لبنان.362/1 ،
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وبني النبي-صىل الله عليه وســلم -أصول االعتقاد القلــب اإلميان ،ومن ثم كانت الهداية إىل اإلميان
الصحيح ،فعن ابن عمر -ريض الله عنهام -عن أبيه أجل نعمة ,وأفضل آالء الله عىل اإلطالق»(.)2

أنه قال :بينام نحن عند رسول الله -صىل الله عليه

ويقصــد به اإلميــان الجازم بوجــود الله تعاىل،

وســلم ،-إذ طلع علينا رجل شــديد بياض الثياب ،واإلميان بوحدانيتــه وربوبيته وألوهيته ،وهو وحده

شديد سواد الشعر ... ،حتى جلس إىل النبي -صىل ســبحانه املتصف بصفات الكامل واملنزه عن كل
الله عليه وسلم ، -فأسند ركبتيه إىل ركبتيه ،ووضع النقائص(.)3

كفيــه عىل فخذيــه ،وقال :يا محمــد أخربين عن ذكر اللــه تعاىل التوحيد يف كثري مــن آيات القرآن
اإلسالم ،فقال رســول الله -صىل الله عليه وسلم -الكريــم ،منها قوله تعــاىل﴿ :إِنَّ َا اللَّــ ُه إِل ٌه ِ
واح ٌد
ِ
ف
الس
اموات َوما ِ
« :اإلســام أن تشــهد أن ال إله إال الله وأن محمدا ُس ْبحانَ ُه أَ ْن يَكُو َن لَ ُه َولَ ٌد لَ ُه َما ِ
ف َّ
رسول الله -صىل الله عليه وسلم ،-وتقيم الصالة ،الْ َ ْر ِ
ض َوكَفى بِاللَّ ِه َوكِيالً﴾( ،)4قال القرطبي« :هذا

وتؤيت الــزكاة ،وتصوم رمضان ،وتحــج البيت إن ابتداء وخــر ،و» واحد» نعت له ويجوز أن يكون»

استطعت إليه سبيال» ،قال :صدقت ،قال :فعجبنا له إله» بدال من اســم الله عز وجــل و»واحد» خربه،
﴿ســبْحانَ ُه أَ ْن يَكُو َن لَ ُه
يســأله ،ويصدقه ،قال :فأخربين عن اإلميان ،قال :التقدير إمنا املعبود واحدُ ،

«أن تؤمن بالله ،ومالئكته ،وكتبه ،ورســله ،واليوم َولَــ ٌد﴾ أي تنزيها عن أن يكون له ولد.... ،أي كيف

اآلخر ،وتؤمن بالقدر خريه ورشه»(.)1

يكون له ولد؟ وولد الرجل مشــبه له ،وال شبيه لله

وجه الداللة أن النصوص الرشعية بينت األصول عز وجل»(.)5

واألســس التي تقــوم عليهــا العقيدة اإلســامية
الصحيحة ،وفيام ييل بيان هذه الركائز:

أوال :اإلميان باللــه« :اإلميان بالله ميثل أكرم صلة

((( العقائد اإلســامية :سيد سابق (املتوىف1420 :هـ)،

دار الكتاب العريب ،بريوت.79/1 ،

((( ينظر :العقد الثمــن يف رشح أحاديث أصول الدين:

بني اإلنســان وخالقه ذلك أن أرشف ما يف األرض حســن بن غنام األحســايئ النجدي املاليك (املتوىف:

اإلنسان ,وأرشف ما يف اإلنسان قلبه ,وأرشف ما يف 1225هـ) ،تحقيــق :محمد الهبدان ،مكتبــة امللك فهد
الوطنية ،ط1423 ،1هـ 2003 -م.46/ 1 ،

((( صحيح مسلم :أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشريي ((( سورة النساء :من اآلية .171

النيســابوري (املتوىف261 :هـ) ،كتــاب :اإلميان ،باب ((( :الجامع ألحكام القرآن :أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أيب

معرفة اإلميان ،واإلســام ،والقدر وعالمة الساعة ،تحقيق :بكر بن فرح األنصاري القرطبي (املتوىف671 :هـ) ،تحقيق:
محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،أحمد الربدوين وإبراهيم أطفيش ،دار الكتب املرصية ،القاهرة،

 ،36/1رقم.8:

الطبعة :الثانية1384 ،هـ 1964 -م.25/6 ،
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خلق
ثانيا :اإلميان باملالئكة :ويعني اإلميان بأنّهم ٌ
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واملالئكة مام خلق الله تعاىل ميرسون للطاعات،

من خلــقِ الله عز وجل ،وهم عبا ٌد ُمك َرمون ،ولكل مخلوقون من النور ،ال يوصفون بذكورة وال بأنوثة،
منهم مهام يختصون بها ،فمنهــم من أُوكِل بحمل معصومون من املعايص مسخرون بإذن الله تعاىل
عرش ال ّرحمن ،ومنهــم من أُوكِل بالج ّنــة وال ّنار ،يف حفظ العباد ،وكتابة أعاملهم ،أمناء عىل الوحي
ومنهــم من أُوكل بكتابة أعامل العباد ،ومن اإلميان يف حفظه وتبليغه(.)3

بهم اإلميــان أيضاً مبا َورد من أســائهم عن الله ثالثــا :اإلميان بالكتب :أي اإلميان مبا ســمى الله

سبحانه وتعاىل ورسوله عليه الصالة والسالم ،مثل :تعاىل منها يف كتابه ،من التوراة واإلنجيل والزبور،
جربيل أمني الوحي ،وميكائيل ،وإرسافيل صاحب واإلميان الجــازم بوجودها جميعها عىل أصلها(،)4

نص صحيح(.)1
مم جاء فيه ٌّ
الصور ،وغريهم ّ

قال الفوزان« :اإلميان بال ُكتُب كلها هو أحد أركان

قال البيهقــي« :واإلميان باملالئكــة ينتظم معاين اإلميان الســتّة ،اإلميان بالكُتب التــي أنزلها الله
أحدهــا :التصديــق بوجودهم ،واآلخــر :إنزالهم سبحانه وتعاىل عىل ُرســله ،يجب اإلميان بها ،ما
بكتاب
منازلهم ،وإثبات أنهم عباد الله .... ،وال يوصفون ســ ّمى الله منها وما مل يس ّم .أما الذي يؤمن
ٍ

بيشء يؤدي وصفهم بــه إىل إرشاكهم بالله تعاىل ويكفُر بالكتب األخرى فهذا كاف ٌر بالجميع»(.)5
جده ،وال يدعون آلهة كام ادعتهم األوائل ،والثالث

االعرتاف بأن منهم رســل الله يرسلهم إىل من يشاء

الخراســاين البيهقي ،أبو بكر (املتوىف458 :هـ) تحقيق:
عبد العيل عبد الحميد حامد ،مكتبة الرشد للنرش والتوزيع

من البرش ،وقد يجوز أن يرســل بعضهم إىل بعض ،بالرياض بالتعاون مع الدار الســلفية ببومباي بالهند ،ط،1
ويتبــع ذلك االعرتاف بــأن منهم حملــة العرش1423 ،هـ 2003 -م.296/1 ،
ومنهم الصافون ،ومنهــم خزنة الجنة ،ومنهم خزنة ((( ينظر :العقائد اإلسالمية من اآليات القرآنية واألحاديث

النار ،ومنهم كتبة األعامل ،ومنهم الذين يســوقون
السحاب ،وقد ورد القرآن بذلك كله ،أو بأكرثه»(.)2

النبويــة :عبــد الحميــد محمد بــن باديــس الصنهاجي

(املتــوىف1359 :هـ) ،مكتبة الرشكــة الجزائرية مرازقه بو
داود ورشكاؤهام ،الجزائر ،ط.98/1 ،2

((( ينظر :رشح العقيــدة الطحاوية :الصالحي ،ص،291

((( ينظر :رشح العقيدة الطحاوية :ابن أيب العز صدر الدين مذكرة التوحيــد :عفيفي عبد الرزاق (املتوىف1415 :هـ)،

يل بن محمد الحنفي الدمشــقي وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقاف والدعوة واإلرشــاد،
محمد بن عــاء الدين ع ّ

(املتوىف792 :هـ) ،تحقيق :أحمد شــاكر ،وزارة الشؤون السعودية ،ط1420 ،1هـ ،ص.4

اإلســامية ،واألوقاف والدعوة واإلرشاد ،ط1418 ،1هـ ((( ،إعانــة املســتفيد برشح كتــاب التوحيــد :صالح بن

.279/1

فوزان الفوزان ،مؤسســة الرسالة ،ط1423 ،3هـ 2002م،

((( شــعب اإلميان :أحمد بن الحسني بن عيل بن موىس .121/2

510

عقيدة اإلسالم وحارض املسلمني

د .نعامن نافع عبيد الكبييس

رابعا :اإلميان بالرســل :األنبياء واملرسلون عليهم ثم أوجد ما ســبق يف علمه أنه يوجد فكل محدث
الصالة والســام الذين نؤمن بهم كلهم .من عرفنا صادر عن علمه وقدرته وإرادته هذا هو املعلوم من

منهــم بتعريف اللــه ومن مل نعــرف يعني اإلميان الديــن بالرباهني القطعيــة»( ،)3وعرفه ابن عثيمني:

صديق الجاز َم بأ ّن الله سبحانه ،والرسل «وهو تقدير الله تعاىل للكائنات حســبام ســبق به
َ
بال ّرســل التّ
واألنبيــاء هم من اصطفاهم الله تعاىل من بني آدم ،علمه واقتضته حكمته»(.)4

وهم أهل الفضائــل والكــاالت ،وعصمهم من

•املطلب الثالث :سامت العقيدة اإلسالمية

الرذائل والنقائص وهيأهم ملالقاة املالئكة األطهار ،متتاز العقيدة اإلســامية بصفات تختص بها ،ومن
ليتلقوا منهم وحي الله وبيانه للعباد ،فيبلغوه إليهم ،أبرز تلك الصفات ما ييل:

ويكونوا قدوة لهم يف تنفيذه والعمل به(.)1

أوال :عقيدة اإلســام عقيدة توقيفية :فال يطرأ عليها

خامســا :اإلميان باليوم اآلخر :ومعناه اإلميان بكل التغيري مهــا تعاقبت األزمنة وتغــرت الظروف،

ما أخرب الله به ورسوله -صىل الله عليه وسلم -مام ذلك كونها مســتمدة من الوحــي املتمثل بكتاب

يكون بعد املوت كفتنــة القرب وعذابه ونعيمه ،وما الله تعاىل وسنة النبي-صىل الله عليه وسلم ،-قال

يكون يوم القيامة من األهوال والشــدائد والرصاط تعــاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ

وامليزان ،والحساب ،والجزاء ،ونرش الصحف بني ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆﭼ( ،5قــال ابــن

الناس ،فآخذ كتابه بيمينه ،وآخذ كتابه بشامله أو من عطية « :وإمتام النعمة هو يف ظهور اإلســام ونور

وراء ظهره (.)2

العقائد ،وإكامل الدين وسعة األحوال ،وغري ذلك

سادســا :اإلميان بالقدر خــره ورشه :أن من حقيقة مــا انتظمته هذه امللة الحنيفيــة إىل دخول الجنة

اإلميان بالقضــاء والقدر التســليم املطلق لله عز

وجل ،والرضــا بحكمه ،قال ابن حجــر« :أن الله

((( فتــح الباري رشح صحيح البخاري :أحمد بن عيل أبو

تعاىل علم مقادير األشــياء وأزمانهــا قبل إيجادها الفضل ابن حجر العسقالين الشــافعي(املتوىف852:ه)،
ترقيــم :محمد فؤاد عبــد الباقي ،تصحيــح :محب الدين

((( ينظر :العقائد إلســامية من اآليات القرآنية واألحاديث الخطيــب ،تعليــق :عبد العزيــز بن عبد الله بــن باز ،دار
النبوية :الصنهاجي ،ص.106

املعرفة ،بريوت1379 ،ه ،جزء 1صفحة.118

((( ينظر :العقيدة الصحيحة ومــا يضادها :عبد العزيز بن ((( عقيــدة أهل الســنة والجامعة :محمد بــن صالح بن
عبد الله ابن باز (املتوىف1420 :هـ) ،الجامعة اإلســامية محمد العثيمني (املتوىف1421 :هـ) ،الجامعة اإلسالمية،

باملدينة املنورة ،الطبعة :الســنة الســابعة ،العدد الثالث ،املدينة املنورة ،ط1422 ،4ه ،جزء 1صفحة.28

1395ه 1975 -م ،ص.9

((( سورة املائدة :اآلية .3
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والخلود يف رحمة الله»(.)1
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ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﭼ(،)5

وقــد بني النبي -صــى الله عليه وســلم -العقيدة «قال سعيد عن قتادة يف قوله :ﭽﭝ ﭞ ﭟ ﭼ،

اإلســامية بكتاب الله تعاىل وسنة النبي-صىل الله قال :بالبعث ،وبالحساب وبالجنة والنار ،وهذا كله
عليه وسلم ، -ويقتيض ذلك تحديد مصادر العقيدة ،غيب»(.)6

بأنها القرآن الكريم والســنة النبوية حرصا ،وااللتزام ثالثا :شــمولية العقيدة اإلســامية واحتوائها لكل

مبــا جاء بهام ،فليس ألحد أن يحدث أمرا من أمور متغريات الحياة ،حيث مل ترتك العقيدة اإلســامية
الدين ،ذلك أن الله سبحانه قد أكمل الدين ،وانقطع من أمــور الدنيــا إال وأخذته بالبيــان والتوضيح،

الوحي(.)2

فأعطت تصورا كامال عن الكون ونواميسه ،وبينت

ثانيا :العقيدة اإلسالمية تبحث يف قضايا الغيبيات :ســبل راحة واســتقرار اإلنســان يف الحياة الدنيا

والتــي ال مجال للعقل يف معرفتهــا ،ومبناها عىل واآلخرة ،فتناولت اإلنســان من والدته ،حتى وفاته،
التســليم والتصديق املطلق مبا جــاء عن الله عز وحتى يستقر يف الجنة ،أو يدخل النار(.)7

وجل ،وعن رســوله -صىل الله عليه وسلم -ظاهرا ومعــامل العقيــدة ظاهرة يف رشيعة اإلســام ،قال
وباطنا ،وسميت بالغيبيات ألنها أمور غائبة عنا وال الجربين« :ويتضح شمول العقيدة يف األمور الثالثة

أثر لها يف حياتنا يدلنا عليها داللة قطعية(.)3

اآلتية :األول :شمول العبادة  ....الثاين :أنها تشمل

واإلميان بالغيب حظ القلــب ،كام أن إقام الصالة عالقة العبد بربه ،وعالقة اإلنســان بغريه من البرش،

حظ البــدن ،واإلنفاق حظ املــال( ،)4قوله تعاىل :وذلك يف مباحــث التوحيد بأنواعــه الثالثة ،ويف
مبحث الوالء والرباء ،وغريها ،الثالث :أنها تشــمل

((( املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز :أبو محمد عبد

حال اإلنسان يف الحياة الدنيا ،ويف الحياة الربزخية

الحق بن غالب ابن عطيــة األندليس (املتوىف542 :هـ) ((( ،سورة البقرة :اآلية 3

تحقيق :عبد السالم عبد الشايف محمد ،دار الكتب العلمية ((( ،تفســر يحيى بن ســام :يحيى بن أيب ثعلبة ابن سالم

بريوت ،ط1422 ،1هـ.155/2 ،

البرصي (املتوىف200 :هـ) ،تقديم وتحقيق :هند شــلبي،

((( ينظر :املفيد يف مهامت التوحيد :عبد القادر بن محمد دار الكتــب العلميــة ،بــروت ،لبنــان ،ط1425 ،1هـ -
عطــا صــويف ،دار االعــام ،ط1422 ،1ه 1423 -هـ2004 ،م.231/1 ،

ص.29

((( ينظر :وســطية أهل الســنة بني الفرق :عبد الله محمد

ص.178

1994-م ،237 ،صــويف :املفيد يف مهــات التوحيد،

((( ينظر :تبســيط العقائد اإلسالمية :حسن محمد أيوب ،كريــم محمــد ،دار الراية للنرش والتوزيــع ،ط1415 ،1ه

((( ينظر :الجامع ألحكام القرآن :القرطبي179/1،

ص.31
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«القرب» ،ويف الحياة األخروية»(.)1

وإن من نعم الله تعاىل عىل أمة اإلسالم أن اختارهم

وقــد جاءت اآليات القرآنية مؤكدة عىل شــمولية ليكونــوا األمة الوســط ،قوله تعــاىل :ﭽﭪ

اإلســام ،قوله تعاىل :ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ

ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﭼ( ،)2قــال القرطبــي« :أي ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶﭼ( ،)6قال املاوردي:

يف القرآن أي ما تركنا شــيئا مــن أمر الدين إال وقد «أن الوســط من التوسط يف األمور ,ألن املسلمني
دللنــا عليه يف القــرآن ،إما داللــة مبينة مرشوحة ،تَ َو َّسطُوا يف الدين ,فال هم أهل غل ٍّو فيه ,وال هم أهل
وإما مجملة يتلقى بيانها من الرســول عليه الصالة تقصري فيه ,كاليهود الذين ب َّدلــوا كتاب الله وقتَّلوا

والسالم ،أو من اإلجامع ،أو من القياس الذي ثبت أنبياءهــم وكَذَبوا عىل ربهــم ,فوصفهم الله تعاىل
بنص الكتاب»(.)3

بأنهم وسط ,ألن أحب األمور إليه أوسطها»(.)7

رابعا :وســطية العقيدة اإلســامية :فهي وسط بني املبحث الثاين :املعامل العقدية للواقع اإلسالمي

اليهود والنصارى؛ بني اليهــود الذين وصفوا الرب

يشــهد العامل اإلنســاين تطورا هائال يف شــتى

ســبحانه وتعاىل بصفات النقــص التي يختص بها الجوانب االقتصادية واالجتامعية واملعرفية ،والتي
املخلوق ،وبــن النصارى الذين وصفوا املخلوق كان لها العديد من االنعكاسات املادية والنفسية يف

بصفات الخالق عز وجل؛ فشــبهوه به ،وقالوا :إن حياة املســلمني ،ومن ذلك يف الجانب االعتقادي
الله هو املسيح ابن مريم ،وإن املسيح ابن الله( .)4واإلمياين ،حيث ساهمت وسائل التواصل الحديثة
فمع وســطية وتكامل العقيدة اإلسالمية وتوازنها ،عــى االنفتاح املعــريف والثقايف عــى اختالف

تتحقق خاصية التوازن بــن األمور املتقابلة ،فيقع امللل والنحل ،ويف هذا املبحث نتناول أهم تلك

كل أمر أو جانب عىل قــدر معني باعتدال موزون ,االنعكاسات يف الجانب العقدي وذلك من خالل
بحكمة ربانية(.)5

((( تســهيل العقيدة اإلســامية :عبد الله بــن عبد العزيز
بن حامدة الجربين ،دار العصيمــي للنرش والتوزيع ،ط،2

ص.18-17

((( سورة األنعام :اآلية .38

((( ينظر :املفيد يف مهامت التوحيد :صويف ،ص.33

((( الجامع ألحكام القرآن :القرطبي .420/6 ،

املطالب التالية:

•املطلــب األول :املعــامل العقديــة يف الجانب
التعليمي

خلق الله تعاىل اإلنســان يف أحسن صورة وأجمل

قــوام ،وفضله عــى كثري مام خلــق ،قوله تعاىل:
1996م.392/1 ،

((( ينظــر :مدخــل لدراســة العقيدة اإلســامية :عثامن ((( سورة البقرة :اآلية .143

جمعة ضمريية ،مكتبة الســوادي للتوزيع ،ط1417 ،2هـ ((( -ينظر :النكت والعيون :املاوردي.199/1 ،
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ﭽﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭼ( ،)1قال ابن العريب :تستقى منه املعرفة هو الوحي ،فالوحي هو الطريق
«ليس لله تعاىل خلق هو أحســن من اإلنسان ،فإن الوحيد إىل معرفة الغيب الذي ال يعلمه إال الله عز
الله خلقه حيا عاملا ،قادرا ،مريدا ،متكلام ،سميعا ،وجــل ،أو من أخربه الله بــه ،قوله تعاىل :ﭽ ﯵ
بصريا ،مدبرا ،حكيام»(.)2

ﯶﯷ ﯸ ﯹﯺﯻ ﯽ ﯾﯿﰀ

وأنزل الله تعاىل القرآن الكريم للناس هدى ورحمة ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ(،)7

لتقويم الســلوك اإلنســاين ،قوله تعــاىل :ﭽﭟ قال البغوي« :عامل الغيب :فال يظهر ،ال يطلع ،عىل

ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ غيبه أحدا إال من ارتىض من رسول ،إال من يصطفيه

ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ( ،)3قــال لرسالته فيظهره عىل ما يشاء من الغيب ألنه يستدل
القرطبي« :بني أن الكتاب الذي أنزله الله عليه سبب عىل نبوته باآلية املعجزة التي تخرب عن الغيب»(.)8
اهتداء ،ومعنى ﭽ ﭣ ﭤ ﭥﭼ أي الطريقة التي
هي أسد وأعدل وأصوب»(.)4

فالوحــي هــو الطريق إىل معرفــة الغيوب ،وهو

الطريق إىل العلم الــذي هو نقيض الجهل ( ،)9قال

فالهداية التــي مبعثها القــرآن الكريم جاءت وحيا الجرجــاين« :العلم :هو االعتقــاد الجازم املطابق

من اللــه تعاىل ،فالقرآن هو وحي مــن الله تعاىل ،للواقــع .... ،وقيل:العلم هــو إدراك اليشء عىل

والوحــي يف معنــاه اللغوي هو اإلشــارة والكتابة ما هو به»(.)10
واإللهام والــكالم الخفي( ،)5واصطالحــاً« :يقال

للكلمة اإللهية التي تلقى إىل نبي من األنبياء ،وقد ((( سورة الجن :اآلية .٢٧ – ٢٦

انقطع بخاتم النبيني  -صىل الله عليه وسلم –»(.)6

((( معامل التنزيل :محيي الســنة ،أبو محمد الحســن بن

((( سورة التني :اآلية.4

العريب ،بريوت ،ط١٤٢٠ ،1هـ.163/5 ،

فالذي ينبغي أن يعتقده املسلم أن أول ما ميكن أن مســعود بن محمد بن الفراء البغوي الشــافعي (املتوىف :
٥١٠هـ) ،تحقيق :عبد الــرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث

((( أحــكام القــرآن :القايض محمد بن عبــد الله أبو بكر ((( ينظر :كتاب العني :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد

بن العريب املاليك (املتوىف٥٤٣ :هـــ) ،مراجعة :محمد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي (املتوىف170 :هـ)،
عبد القادر عطا ،دار الكتــب العلمية ،بريوت ،لبنان ،ط ،3املحقق :مهدي املخزومي ،براهيم السامرايئ ،دار ومكتبة

١٤٢٤هـ ٢٠٠٣ -م.465/4 ،

الهالل.152/2 ،

((( سورة اإلرساء :اآلية9

الرشيــف الجرجاين (املتوىف٨١٦ :هـــ) ،تحقيق :ضبطه

((( سورة اإلرساء :اآلية9

((( ينظر :لسان العرب :ابن منظور.379/15 ،
((( التعريفات الفقهية :املجددي ،ص.236

( ((1كتــاب التعريفــات :عيل بن محمــد بن عيل الزين
وصححه جامعة من العلــاء ،دار الكتب العلمية بريوت،

لبنان ،ط١٤٠٣ ،1هـ ١٩٨٣-م ،ص.155
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ولذلــك اهتم االســام منذ بزوغ فجــره بالعلم فال يظلم نفســه وال ميتد ظلمه لغريه ،قال الرازي:

والتعلم ،فمــع بداية نزول أول آية يف القرآن الكريم «اتفق املتكلمون عىل أن أول الواجبات معرفة الله

عىل نبينا محمــد -صىل الله عليه وســلم -حثت تعاىل ،أو النظــر يف معرفة الله أوالقصدإىلذلك

عىل القراءة ،وبدأ هذا االهتامم جليا مع تواتر نزول النظر»(.)3

اآليات القرآنية ،ذلك أن العلم هو غذاء العقل وقائده وقال الزمخرشي يف تفسري سورة العلقّ « :
فدل عىل

إىل كل معرفة ،ولنأخذ مثال سورة العلق التي نزلت كامل كرمه بأنه علم عباده ما مل يعلموا ،ونقلهم من

عىل النبي محمد -صىل الله عليه وســلم -ســورة ظلمةالجهلإىلنورالعلــم ،ونبه عىل فضل علم

ربطت بني القــراءة والكتابة والعلم ،قوله تعاىل :ﭽ الكتابة ملا فيه من املنافــع العظيمة التي ال يحيط

ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮆ ﮇ ﮈ بها إال هو ،وما دونت العلوم وال قيدت الحكم وال
ﮊ ﮋ ﮌ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﭼ( ،)1قــال الطربي :ضبطــت أخبار األولني ومقاالتهــم ،وال كتب الله

«وقولــه :ﭽ ﮆ ﮇ ﮈ ﭼ يقــول :اقرأ يا محمد املنزلة إال بالكتابة ،ولوال هي ملا اســتقامت أمور
خلْقَــ ُه للكتابة الدين والدنيا»(.)4
وربــك األكــرم ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ َ

والخط ،.....عن قتادة  :..قال :القلم :نعمة من الله كــا أن أول خطاب إِلهي موجــه للنبي صىل الله

عظيمة ،لوال ذلك مل يقم،ومليصلحعيش ،وقيل :عليه وســلم تدعوه للقراءة والكتابــة والعلم ،ألنه

إن هذه أ ّول ســورة نزلت يف القرآن عىل رسول الله شعار دين ا ِ
إلســام أي :اقرأ يا محمد القرآن مبتدئاً
صىل الله عليه وسلم» (.)2

بينت هذه الســورة عىل أنَه سبحانه أراد من املسلم

ومستعيناً باسم ربك الجليل(.)5

أن يكون عاملا عارفا بربه وبنفســه ،فكلام زاد علم ((( مفاتيــح الغيــب :أبو عبــد الله محمد بــن عمر بن
الحسن بن الحسني امللقب بفخر الدين الرازي (املتوىف:

اإلنسان تعمقت معرفته بخالقه ،وعرف الغاية التي

606هـ) ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت ،ط1420 ،3ه،

ألجلها خلق ،فيتعرف عــى الواجبات املأمور بها .217/32

مــن عبادات وطاعات ليؤدي حقــوق ربه ،كام أنه ((( الكشــاف عــن حقائق غوامض التنزيل :أبو القاســم

يتعرف عىل حقوق نفســه وواجباتها أمام اآلخرين محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخرشي جار الله (املتوىف:
538هـــ) ،دار الكتاب العريب ،بــروت ،ط1407 ،3هـ ،

((( سورة العلق :اآلية ٥_1

.776/4

((( جامــع البيــان يف تأويل القرآن :محمــد بن جرير بن ((( ينظر :أضواء البيــان يف إيضاح القرآن بالقرآن :محمد

يزيد أبو جعفر الطربي (املتوىف310 :هـ) ،تحقيق :أحمد األمني بن محمد املختار بن عبد القادر الشنقيطي (املتوىف

محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،ط1420 ،1ه.519/24 ،

1393 :هـ) ،دار الفكــر للطباعة والنرش والتوزيع بريوت،
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ومل يكن هــذا الخطاب الذي جاء به النبي صىل وهو الدعوة إىل القلم والقراءة والكتابة ،فذلك من

الله عليه وسلم خاصا بفرد أو مجتمع ،قوله تعاىل :النعــم التي أنعم الله بها عــى عباده ،إذ رسعان ما
ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﭼ( ،)1فأصبــح النبي صىل الله أقبل العرب األميون عىل القراءة والكتابة ،عىل أنها
عليه وسلم معلم اإلنســانية باصطفاء الله تعاىل له دعوة من دعوة الدين ،ولفتة مــن لفتات الرشيعة،
خامتــا لألنبياء واملرســلني ،قوله تعاىل:ﭽ ﭑ فتعلّموا وعلموا ما مل يكونوا يعلمون»(.)5

ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ

واالعتقاد الصحيح يف القراءة يكون عىل ســبيل

ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ االستمرار يف الحارض واملستقبل ،قال ابن عاشور:

ﭧﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭼ( ،)2قــال «واألمــربالقراءة مســتعمل يف حقيقته من الطلب
الشــنقيطي« :يبني الله  -جل وعــا  -فيه منته عىل لتحصيل فعل يف الحال أو االســتقبال ،فاملطلوب

هذا النبي الكريم ،بأنه علمه هذا القرآن العظيم ومل بقوله :اقرأ أن يفعل القراءة يف الحال أو املســتقبل
يكن يعلمه قبل ذلك ،وعلمه تفاصيل دين اإلسالم القريب من الحال ،لذا كان األمر بالقراءة وتحصيلها
ومل يكن يعلمها قبل ذلك»(.)3

يف الحال أو االستقبال»(.)6

فذلــك أن معــامل عقيــدة املســلم يف الجانب ويف قوله تعــاىل :ﭽ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﭼ تنويه

العلمــي تنصب عــى رضورة اإلميــان بالوحي إىل أن الوحي هو الســبيل إىل املعرفة والعلم ،قال

باعتباره املصدر األول للمعرفة( ،)4قال عبدالكريم الخطيــب« :وقد تكرر هذا املوقــف بني جربيل،
الخطيب« :تكون «اقْــ َرأْ» أول كلمة تفتتح بها هذه وبني النبــي ثالث مرات« :اقرأ»« ،مــا أنا بقاري!»
الرســالة ..ثم تتبع بكلمتي « َعلَّ َمبِالْ َقل َِم» ،وىف هذا أي ال أعرف القراءة ،وىف هذا تنويه بشــأن القراءة،
ما يؤذن النبي مبحتوى جديد من محتويات رسالته ،وأنها الســبيل إىل املعرفة والعلم ،ثم إن األمية وإن

لبنــان1415 ،هـــ 1995 -م ،14/9 ،وصفوة التفاســر:

كانت حائلة بني املرء وبني أن يقرأ يف كتاب ،فإنها

محمد عــي الصابــوين ،دار الصابــوين للطباعة والنرش ال تحــول بينه وبني العلم واملعرفــة ،فهناك كتاب
الوجود ،الذي يقرأ اإلنســان آياتــه بالنظر املتأمل
والتوزيع ،القاهرة ،ط1417 ،1هـ 1997 -م 554/3 ،

((( سورة األعىل :اآلية6

((( سورة الشورى :اآلية.52

((( التفسري القرآين للقرآن :عبد الكريم الخطيب (املتوىف:

.78/7

((( التحريــر والتنوير :محمد الطاهر بن محمد بن محمد

/salmanalodah.com/main

التونسية للنرش ،تونس1984 ،م.435/30 ،

((( أضــواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن :الشــنقيطي ،بعد1390هـ) ،دار الفكر العريب ،القاهرة.26/1 ،

((( ينظــر :موســوعة د .ســلامن العــودة https:// ،الطاهر بن عاشــور التونيس (املتــوىف1393 :هـ) ،الدار
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فيه ،والبصرية النافذة إىل أرساره ،وعجائبه ،ثم هناك ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ(،)5

التلقي عــن أهل العلم ،ممن يقرءون ويدرســون ،فال يســتوي من حيث املكانة وامليزات من عنده

فليكن اإلنسان قارئا أبدا ،عىل أي حال من أحواله ،علم مع من ليس عنده ،فاملراد أن املتصفني بالعلم

قارئا بنفسه ،أو قارئا متابعا لغريه»(.)1

ال يستوون مع غري املتصفني به (.)6

ومــا ينبغــي اإلميــان بــه أن الوحي قــد مدح كــا أن النبي-صــى الله عليه وســلم -أثنى عىل
العلامء وأثنى عليهــم يف مواطن عديدة من القرآن العلم والعلامء ،فعــن أيب الدرداء –ريض الله عنه-

الكريم ،قوله تعــاىل :ﭽﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ أن النبي-صىل الله عليه وســلم -قال« :من ســلك
ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ طريقا يطلب فيه علام سلك الله به طريقا من طرق

ﭶﭼ( ،)2قال ابن كثري« :قرن شهادة مالئكته الجنة ،وإن املالئكة لتضــع أجنحتها رضا لطالب
وأويل العلم بشــهادته ،فقالشهدالله أنه ال إله إال العلم ،وإن العامل ليســتغفر له من يف الســموات،

هو واملالئكة وأولوا العلم وهذه خصوصية عظيمة ومــن يف األرض ،والحيتــان يف جوف املاء ،وإن
للعلامء يف هذا املقام»(.)3

فضل العامل عىل العابد ،كفضــل القمر ليلة البدر

وقال القرطبي« :يف هذه اآلية دليل عىل فضل العلم عىل سائر الكواكب ،وإن العلامء ورثة األنبياء ،وإن

ورشف العلامء وفضلهــم ،فإنه لو كان أحد أرشف األنبياء مل يورثوا دينارا وال درهام ،ورثوا العلم فمن

من العلامء لقرنهم الله باســمه واسم مالئكته كام أخذه أخذ بحظ وافر» (.)7

قرن اسم العلامء» (.)4

فأهل العلم هم الطبقة العليا وأصحاب املنزلة الرفيعة ((( سورة الزمر :اآلية 9
يف املجتمــع ،قوله تعــاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ((( أضــواء البيان يف إيضاح القرآن بالقرآن :الشــنقيطي،
.400/7

((( سنن أيب داود :أبو داود ســليامن بن األشعث األزدي

((( التفســر القرآين للقرآن :عبد الكريم يونس الخطيب ،السجستاين ( ٢٧٥ - ٢٠٢هـ) ،تحقيق :شعيب األرنؤوط،

.1624/16

((( سورة آل عمران :اآلية ١٨

محمد كامل قره بليل ،دار الرسالة العاملية ،ط١٤٣٠ ،1هـ

٢٠٠٩ -م،أول كتــاب العلــم ،باب :الحــثِّ عىل طلب

((( تفســر القرآن العظيم :أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن العلم ،458/5 ،رقم ،55 ،3641 :ســنن الرتمذي :محمد

كثري القريش (املتوىف٧٧٤ :هـ) ،تحقيق :محمد حســن بن عيىس بن َســ ْورة بــن موىس بن الضحــاك ،أبو عيىس

شــمس الدين ،دار الكتب العلمية ،منشورات محمد عيل (املتوىف279 :هـ) ،تحقيق وتعليق :أحمد محمد شــاكر،

بيضون ،بريوت ،ط١٤١٩ ،1هـ.20/2 ،

((( الجامع ألحكام القرآن :القرطبي.41/4 ،

وآخرون ،رشكة مكتبــة ومطبعة مصطفى البــايب الحلبي،
مرص ،ط1395 ،2هـ 1975 -م،باب ما جاء يف فضل الفقه
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قال ابن بطال« :جاء يف كثري من اآلثار أن درجات والخطط ألبنائنا لرتســيخ القيم العقدية الســليمة

العلامء تتلو درجات األنبياء ،ودرجات أصحابهم ،والوقــوف بوجــه الشــبه والشــكوك ،واالنحالل
والعلامء ورثــة األنبياء ،وإمنا ورثــوا العلم وبينوه األخالقي بســبب التطور التكنولوجــي والضغط

لألمــة ،وذبوا عنه ،وحموه مــن تخريف الجاهلني املــادي الرهيب الذي رجــع بالقيم والفضائل إىل
وانتحال املبطلني» (.)1

الوراء ،وأن تكــون تلك الربامج ذات هدف تثقيفي

إن مظاهر العبث الفكري واالختالل العقدي الذي وتربوي وتسليحي منيع بوجه أفكار التيه والضالل
يظهر اليوم من خالل وســائل االتصال الحديثة ،ما واإللحاد (.)3

هي إال أفكار مستوردة تهدف إىل زعزعة املسلمني املطلــب الثــاين :معــامل العقيــدة يف الجانــب
يف عقيدتهم تحت حجة أن اإلسالم مناهض للعلم ،االقتصادي واملعايش

وأن الوحي يتعارض مــع العلم ،وكل هذه أكاذيب مــن املعلوم يف جانب العقيدة أن اإلميان بالقضاء
وافرتاءات اســتعارتها األقالم العربيــة من حضارة والقدر هو أحد أركان اإلميان ،قال األشقر« :اإلميان

الغرب بعــد أن أفرزتها قصة الرصاع بني الكنيســة بالقدر من أصول اإلميان التي ال يتم إميان العبد إال
4

بها»( ) ،ومام قدره اللــه تعاىل عىل بني آدم الرزق،
والعلم يف العصور الوسطى (.)2
وملا كان الجانب العقائدي يف اإلســام واالميان فالنــاس متفاوتون يف الرزق ،قولــه تعاىل﴿ :أَ ُه ْم

ح ُن ق ََس ْمنا بَيْ َن ُه ْم َم ِعيشَ تَ ُه ْم
ح َم َ
ت َربِّ َك نَ ْ
بالقيم العلمية ميثل األســاس لفعاليات املســلم يَق ِْســ ُمو َن َر ْ
ض َد َر ٍ
حيا ِة ال ُّدنْيا َو َرفَ ْعنا بَ ْعضَ ُه ْم فَ ْو َق بَ ْع ٍ
جات
واألنشــطة املجتمعية ،فإنه يجب أن تبذل الجهود ِ
ف الْ َ
لِ َيتَّ ِ
ي ِم َّم
ت َربِّ َك َ
خ َذ بَ ْعضُ ُه ْم بَ ْعضاً ُس ْ
ح َم ُ
خ ِريًّا َو َر ْ
خ ٌْ

ج َم ُعونَ﴾[الزخرف ،]82:قال الشنقيطي« :معناها
عــى العبادة ،48/5 ،رقم ،2682 :واللفظ أليب داود ،قال يَ ْ
األلبــاين :الحديث صحيح ،ينظر :صحيح الجامع الصغري

وزياداته :أبو عبد الرحمن محمــد نارص الدين ،بن الحاج

أنه جعلكم متفاوتني يف الرزق

»

5
( )

.

نوح بن نجايت بن آدم ،األشقودري األلباين (ت ١٤٢٠هـ) ((( ،ينظر :الوحي املحمدي :محمد رشــيد بن عيل رضا
املكتب اإلسالمي ،1079/2 ،رقم.2117 :

بن محمد شــمس الديــن القلموين الحســيني (املتوىف:

((( رشح صحيــح البخــاري البن بطال :ابــن بطال أبو ١٣٥٤هـــ) ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط١٤٢٦ ،1هـ -
الحســن عيل بن خلف (املتوىف٤٤٩ :هـــ) ،تحقيق :أبو ٢٠٠٥م ،ص.7-5

متيم يارس بن إبراهيم ،مكتبة الرشــد ،السعودية ،الرياض ((( ،القضاء والقدر :عمر بن ســليامن بن عبد الله العتيبي

ط١٤٢٣ ،2هـ ٢٠٠٣ -م.133/1 ،

األشــقر ،دار النفائس للنــر والتوزيــع ،األردن ،ط،13

((( ينظر :الوحي واإلنســان  -قراءة معرفية :محمد السيد 1425هـ 2005 -م ،ص.11

الجليند ،دار قباء للطباعة والترش والتوزيع ،القاهرة ،ص ((( .43أضواء البيــان يف إيضاح القرآن بالقرآن :الشــنقيطي،
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فالتاميز يف الرزق ســنة من ســنن اللــه تعاىل يف واالقتصادية ،فإن من لــوازم االعتقاد الصحيح أن

خلقه ،قوله تعاىل :ﭽﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ أركان اإلســام كلهــا عبادات محضــة لله تعاىل،

ﭲﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ[اإلرساء ،]30:وإذا نظرنــا فيها نجد أنها إما عبــادة بدنية كالصالة
قــال الشــنقيطي« :أن تفاوت النــاس يف األرزاق والصيام ،أو عبادة بدنية مالية كالحج ،أو عبادة مالية

والحظوظ ســنة من ســنن الله الســاوية الكونية كالزكاة(.)3

القدريــة ،ال يســتطيع أحد من أهــل األرض البتة ومن خالل تتبع النصــوص الرشعية يتضح لنا هذا
1

تبديلها ،وال تحويلها بوجه من الوجوه»( ).

ي ال َِّذي َن آ َم ُنوا يُ ِقي ُموا
املعنى ،قوله تعاىل﴿ :ق ُْل لِ ِع َبا ِد َ

سا َو َع َلنِ َي ًة ِم ْن قَ ْبلِ
واللــه تعاىل هو الذي يقدر األرزاق ،قوله تعاىل:
َّ
الص َل َة َويُ ْن ِفقُوا ِم َّم َر َزقْ َنا ُهــ ْم ِ ًّ
ت يَ ْو ٌم لَ بَ ْي ٌع ِفيــ ِه َو َل ِخ َل ٌل﴾[إبراهيم،]31:
ﭽﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ أَ ْن يَأْ ِ َ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ قال الزحييل« :أمر الله نبيه بأن يبلّغ الناس ويأمرهم

ﯻﯼ ﯽ ﯾ ﯿﭼ[النحــل ،]71:قال بإقامــة الصالة التي هي عبــادة بدنية ،واإلنفاق يف
ي ال َِّذي َن
الرازي« :نرى أكيس النــاس وأكرثهم عقال وفهام ســبيله وهو عبادة مالية ،فقال :ق ُْل لِ ِعبــا ِد َ

يفني عمــره يف طلب القدر القليل مــن الدنيا وال آ َم ُنوا ..أي يأمر الله تعاىل عباده بطاعته والقيام بحقه
يتيرس لــه ذلك ،ونرى أجهل الخلــق وأقلهم عقال واإلحسان إىل خلقه ،بأن يقيموا الصالة ،وهي عبادة

وفهــا تنفتح عليه أبواب الدنيــا ،وكل يشء خطر الله وحده ال رشيك له ،وأن ينفقوا مام رزقهم الله،

ببالــه ودار يف خياله فإنه يحصل له يف الحال ،ولو بأداء الزكوات ،والنفقة عىل القرابات ،واإلحســان

كان السبب جهد اإلنســان وعقله لوجب أن يكون إىل األباعد»(.)4

األعقل أفضل يف هذه األحوال ،فلام رأينا أن األعقل ومــن أهــم الترشيعــات اإلســامية يف الجانب

أقل نصيبا ،وأن األجهل األخس أوفر نصيبا ،علمنا االقتصادي الزكاة وهي عبــادة مالية ،تتعلق حرصا

أن ذلك بسبب قسمة القسام»(.)2

باملــال فتــؤدى عن ما يخــرج مــن زرع إذا زرع

ولضــان الــرزق للعبــاد وتحقيق االســتقرار ليكون طعا ًما ،والثامر كالعنب والتمر ،قوله تعاىل:

املعايش والحيايت رشع الله تعاىل األحكام املالية

((( ينظر :أصول مسائل العقيدة عند السلف وعند املبتدعة:

.411/2

سعود بن عبد العزيز الخلف1420 ،ه ـ1421 -هـ.92/2 ،

.35/8

بن مصطفى الزحييل ،دار الفكر املعارص ،دمشــق ،ط،2

((( أضواء البيــان يف إيضاح القرآن بالقرآن :الشــنقيطي ((( ،التفســر املنري يف العقيدة والرشيعــة واملنهج :وهبة

((( مفاتيح الغيب :الرازي243-242/20 ،

1418هـ.251/13 ،
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ﭽ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛﯜ ﯝ ﯞ وقد رتــب القرآن الكريــم آلية عمل الــزكاة أخذا
ﯟ ﯠﭼ[األنعام ،]141:فعن :أنس بن وعطاء ،فقد منح الله تعــاىل النبي-صىل الله عليه
مالك –ريض الله عنه ،-قال يف تفســر قوله تعاىل وســلم -الصالحيــة يف جمع أموال الــزكاة ،قوله
1
( )
.
ﭽﯕ ﯖ ﯗﯘﯙﭼ الزكاة املفروضة
َ
ص َدقَ ًة تُطَ ِّه ُر ُه ْم َوتُ َزكِّي ِه ْم
تعاىلُ ﴿ :
خــ ْذ ِم ْن أ ْموالِ ِه ْم َ
صالت ََك َس َك ٌن لَ ُه ْم َواللَّ ُه َس ِمي ٌع
ص ِّل َعلَ ْي ِه ْم إِ َّن َ
وتجــب الزكاة يف الذهــب والفضة ،قوله تعاىل :بِها َو َ

ﭽ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ َعلِي ٌم﴾[التوبة  ،]103:فاألمــر موجه للنبي-صىل
ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ الله عليه وسلم -وملن ييل أمر املسلمني من بعده،

ﮍﭼ[التوبة ،]٣٤ :قال القريواين« :والكنز :كل قال القرطبي« :قوله تعاىل :خذ من أموالهم صدقة»
مال وجبت فيه الزكاة ،فلم تؤد زكاته ،وقوله :ﭽ ﮆ مطلق غري مقيــد برشط يف املأخوذ واملأخوذ منه،
2

ﮇ ﭼ أي :ال يؤدون زكاتها»( ).

وال تبيني مقدار املأخــوذ وال املأخوذ منه ،وإمنا

وتجب يف النعم ،أي اإلبل والبقر والغنم ،وعروض بيان ذلك يف الســنة واإلجامع ،حســب ما نذكره
التجارة ،ويجب أداء الزكاة عن الزروع والثامر عند فتؤخذ الــزكاة من جميــع األمــوال ،وقد أوجب

الحصاد ،أما األصناف األخرى فال تؤدى زكاتها إال النبي -صىل الله عليه وســلم -الزكاة يف املوايش
إذا ظلت يف حوزة صاحبها حوال كامال من غري أن والحبوب والعني ،وهذا ما ال خالف فيه ،واختلفوا
3

تنقطع ملكيته لها( ).

4
( )

فيام سوى ذلك كالخيل وسائر العروض» .

ثم بني القرآن الكريم الجهات املستفيدة من الزكاة،

حيث توىل الله ســبحانه وتعاىل قسمتها ومل يكل
الصدَقاتُ لِلْ ُفقَرا ِء
((( ينظــر :جامع البيان عــن تأويل آي القــرآن :الطربي ،أمرها ألحد ،قوله تعــاىل﴿ :إِنَّ َا َّ

.158/12

ف
َوالْ َمســاكِ ِ
ني َعلَ ْيها َوالْ ُم َؤلَّ َف ِة قُلُوبُ ُه ْم َو ِ
ني َوالْعا ِملِ َ
((( الهداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن وتفسريه:
ِ
ِ
َّ
الســبِيلِ
ِيلِ
ِ
ب
ا
و
ه
ل
ال
ب
ــ
س
ف
و
ني
م
ر
ْغا
ل
ا
و
قــاب
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ِ
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ِ
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َ ْ
َ
َّ
َ َ
ِّ

ح ّموش بن محمد بن مختار
أبو محمد ميك بن أيب طالب َ

ح ِكي ٌم ﴾[التوبة،]60:
القيــي القريواين املاليك (املتــوىف437 :هـ) ،تحقيق :فَرِيضَ ًة ِم َن اللَّ ِه َواللَّ ُه َعلِيــ ٌم َ
جامعة الشــارقة ،كلية الرشيعة والدراســات اإلســامية ،قال القرطبــي« :خص الله ســبحانه بعض الناس
مجموعة بحوث الكتاب والسنة ،ط1429 ،1هـ 2008 -م ،باألموال دون بعض نعمة منه عليهم ،وجعل شــكر

.2976/4

((( ينظر :موجز دائرة املعارف اإلسالمية :مراجعة :حسن

5

ذلك منهم إخراج سهم يؤدونه إىل من ال مال له»( ).

حبيش وآخــرون ،مركز الشــارقة لإلبــداع الفكري ،ط ((( ،1الجامع ألحكام القرآن :القرطبي.246/8 ،

1418هـ 1998 -م.5262/17 ،

((( املصدر نفسه.167/8 ،
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ومــن أهم املعــامل اإلميانية لألحــكام الرشعية تعــاىل :ﭽﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

املتعلقة بالــزكاة ،هــي االنعكاســات اإليجابية ﮗ ﮘﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ
3

عىل النفس اإلنســانية ،فقد بني القــرآن الكريم أن ﭼ( ) ،فجعل الله الناس خالئف يف األرض ،يخلف

من معطيات الــزكاة تطهري وتزكيــة النفوس ،قوله بعضهم بعضا فيها ،بأن أهلك من قبلهم من القرون

تعــاىل :ﭽﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ واألمم الخالية ،واستخلفهم لعامرة األرض بعدهم،
ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ وجعلهم أيضا خلفاء أرضه ،فاإلنسان ليس املالك

ﮫﭼ[التوبة ]103:قال املــاوردي« :أي تطهر الحقيقي وإمنا هو مســتخلف من الله تعاىل عىل
1

ذنوبهم وتزيك أعاملهم»( ).

إن زعزعة االعتقاد الصحيح للمســلم يف الجانب

املــايل واالقتصادي ،يؤدي إىل ما يشــهده الواقع

4

هذا املال ،واملالك الحقيقي هو الله تعاىل( ).

•املطلــب الثالث :معــامل العقيــدة يف املجال
االجتامعي واألخالقي

اإلسالمي اليوم من فعاليات اقتصادية يرفضها الرشع يتعــرض املجتمع املســلم يف العــر الحارض
ويندد بها ،من ذلك انتشــار الربا والبيوع املحرمة ،لهزات شــديدة أمام تفوق الغرب املتغطرس عىل
وانعكاسات ذلك ســلبيا االقتصاد عىل اإلسالمي بالد اإلســام يف املجال الصناعــي ،ومع الرصاع

بشــكل عام وعدم االســتقرار النفيس واملجتمعي ضــد التخلف والدعــوة للخروج من هــذه األزمة
2

للمسلم بشكل خاص( ).

املســتحكمة ومواجهة التغلغــل الفكري الغريب،

ومام ال شــك فيه أن اإلميــان الحقيقي مبا جاء به صار هنالــك خطورة عىل قوة التامســك األرسي
اإلســام يف الجانــب املايل واالقتصــادي كفيل واملجتمعي ،نتيجة ملوجات من الفنت واملغريات

بتحقيــق الرخاء عىل املســتوى املجتمعي وعىل العرصية التي هبت عىل ديار املسلمني ووفدت إىل
املستوى الفردي ،حيث يعزز اإلسالم لدى املسلم مجتمعاتهم تحت شــعار املدنية يف صور متعددة
5

بأن املال ما هو إال وســيلة لتحقيق العيش بكرامة من الخالعة واالبتذال والسقوط األخالقي( ).
والقيام مبهام ما اســتخلف الله عليه اإلنسان ،قوله

((( النكت والعيون :املاوردي.398/2 ،

((( سورة الحديد :اآلية7

((( ينظر :التفســر املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج:

((( الربا  -أرضاره وآثاره يف ضوء الكتاب والسنة :سعيد بن الزحييل.130/8 ،

عيل بن وهف القحطاين ،تقديم :صالح بن فوزان الفوزان ((( ،ينظر:من قضايا الرتبية الدينية يف املجتمع اإلسالمي،

مطبعة ســفري ،الرياض ،توزيع :مؤسسة الجرييس للتوزيع كامل الدين عبــد الغني املــريس ،دار املعرفة الجامعية،

واإلعالن ،ص.72

ط١٤١٩ ،1هـ ~ ١٩٩٨م ،ص.172~ 171
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إن من أهم أسس االعتقاد الصحيح لبناء املجتمع عنكم عيبــة الجاهلية وفخرها باآلبــاء ،مؤمن تقى
5

اإلســامي هو وحدة األصل اإلنســاين يف املادة وفاجر شقى ،والناس بنو آدم وآدم من تراب»( ) ،قال

والنفس ،ففي الجانب املادي قوله تعاىل :ﭽﮕ الخطايب« :أنتم بنو آدم وآدممنتراب  ......وقوله
1

ﮖ ﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﭼ( ) ،قــال البغوي :مؤمن تقي وفاجر شــقي ،معنــاه أن الناس رجالن
«من طني ،يعني :طينة آدم ،والســالة :تولدت من مؤمن تقي وهو الخري الفاضل وإن مل يكن حســيبا
2

طــن خلق آدم منــه»( ) ،ويف جانــب النفس قوله يف قومه ،وفاجر شقي فهو الدين وإن كان يف أهله
6

تعــاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ رشيفا رفيعا»( ).

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭢ ﭣ وكذلــك فإن من أســس االعتقاد الصحيــح لبناء
3

ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭼ( ) ،املجتمع اإلسالمي اإلميان بأن التاميز الحقيقي بني
قال القاسمي« :خلقكممننفسواحدة أي فرعكم الناس يكون عىل أســاس تقوى الله تعاىل والقرب
من أصــل واحد ،وهو نفس أبيكــم آدم  .....وكذا منه ،من خالل االمتثال ملا أمر به واالنتهاء عام نهى

جعله تعاىل إياهــم صنوانا مفرعة من أرومة واحدة عنه ،قوله تعــاىل :ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ

من موجبات االحرتاز عن اإلخالل مبراعاة ما بينهم ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
7

من حقوق األخوة ،كام ينبئ عنه ما يأيت من اإلرشاد ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﭼ( ) ،قال القرطبي« :ويف
إىل صلة األرحام ،ورعاية حال األيتام ،والعدل يف
4

النكاح وغري ذلك»( ).

((( مســند اإلمام أحمد بن حنبل :أبو عبــد الله أحمد بن

وقد أكد النبي -صىل الله عليه وسلم -هذا املعنى ،محمد بن حنبل بن هالل بن أســد الشيباين (ت ٢٤١هـ)،
فعن أيب هريرة -ريض الله عنه -قال :قال رسول الله تحقيق :أحمد محمد شــاكر ،دار الحديث ،القاهرة ،ط،1

ج َّل قد أذهب
-صيل الله عليه وسلم « :-إن الله َع َّز َو َ

((( سورة املؤمنون :اآلية ١٢

((( معامل التنزيل :البغوي.361/3 ،
((( سورة النساء :اآلية.1

 ١٤١٦هـــ  ١٩٩٥ -م ،404/8 ،رقــم ،8721ســنن أيب

داود :أبــو داود ،أبواب :النوم ،باب التفاخر باألحســاب،

 ،438/7رقم ،5116قال األلباين :الحديث حسن ،ينظر:
صحيح الجامع الصغري وزياداته :األلباين،368~367/1 ،

رقم.1787

((( معامل الســنن ،وهو رشح ســنن أيب داود :أبو سليامن

((( محاســن التأويل :محمد جامل الدين بن محمد سعيد حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البســتي املعروف

بن قاسم الحالق القاسمي (املتوىف١٣٣٢ :هـ) ،تحقيق :بالخطايب (املتــوىف :املتوفة٣٨٨ :هـ) ،املطبعة العلمية،
محمد باســل عيون الســود ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،حلب ،ط١٣٥١ ،1هـ ١٩٣٢ -م.148/4 ،

ط١٤١٨ ،1هـ.5/3 ،

((( سورة الحجرات :اآلية.13
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هذه اآلية ما يدلك عىل أن التقوى هي املراعى عند ال بد من اإلميان الحقيقي مبــا جاءت به الرشيعة
1

الله تعاىل وعند رسوله ،دون الحسب والنسب»( ) .اإلسالمية من نظم وأحكام يف بناء األرسة والعالقات

وألجــل املحافظــة عــى البنيــان املجتمعي ،االجتامعية ،ومــن ذلك االعتقاد الصحيح أن اللبنة

للمســلمني رشع اإلســام الرشائــع واألحــكام األوىل لبناء األرسة املسلمة قائم عىل الزواج ،الذي
للمحافظة عىل حرية اإلنسان وكرامته وعقله ،وهو رشعه الله تعاىل يف كتابه وســنة رسوله -صىل الله

مــا اصطلح العلــاء عىل تســميتها بالرضوريّات عليه وسلم ،-والذي يكفل الحياة الهانئة الطيبة من

الخمســة ،التي تكفل بتحقيق التالحــم والتوافق خالل املودة والرحمة التي ال ميكن أن تأىت إال من
االجتامعــي ،والتــي تقــوم عليها مصالــح الدنيا خالل الزواج الرشعي ،قوله تعاىل :ﭽﮉ ﮊ

واآلخــرة ،قال الشــاطبي« :فقد اتفقــت األمة -بل ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ
ســائر امللل -عىل أن الرشيعة وضعت للمحافظة ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ
4

عىل الرضوريات الخمس ،وهي :الدين ،والنفس ،ﮝﭼ( ) ،قــال ابن كثري« :فال ألفة بني روحني
5

والنسل ،واملال ،والعقل»(.)2

أعظم مام بني الزوجني»( ).

وملا كانت األرسة هي الخلية األوىل لعملية التنشئة إن مــن أهــداف الزواج يف اإلســام اســتمرارية
االجتامعية والثقافية والسياســية واالقتصادية ،فقد النسل واالســتقرار النفيس والجســدي والتعاون

أوالها اإلســام أهمية كبرية يف ترشيعاته ،ألنه من عىل بنــاء الحياة وعــارة األرض ،وهذا ال ميكن
خاللها تنمو الثقافة العامة والخاصة لألفراد وتتحدد يف ظــل االنحــال الخلقي والقوانــن املنحرفة
3

هويتهم تتشكل شخصيتهم.) ( .

لغــر املســلمني ،ألن واقع النظــام األرسي لدى

ولحامية البيت واملجتمع املسلم من الدخول يف غري املســلمني ،فأضحت األرسة يف املجتمعات

متاهات النظم الغربية التي ينطيل زيفها عىل الناس ،الحديثة مفككة األوصال؛ ألن الحرية تحولت فيها
إىل استهتار بالقيم اإلنســانية واستخفاف بالكرامة

((( الجامع ألحكام القرآن ،القرطبي.345/16 ،

فانترشت الفاحشة وعمت صور الطالق واملخادنة
6
( )

((( املوافقات :أبو إســحاق إبراهيم بن موىس بن محمد وفوىض اإلجهاض .
اللخمي الشــاطبي (املتوىف ٧٩٠ :هـ) ،تحقيق :أبو عبيدة

مشــهور بن حسن آل ســلامن ،تقديم :بكر بن عبد الله أبو ((( سورة الروم :اآلية.21
زيد ،دار ابن عفان ،ط١٤١٧ ،1هـ ١٩٩٧ -م.31/1 ،

((( تفسري القرآن العظيم ،ابن كثري.474/3 ،

كامل الدين عبد الغني املريس ،دار ،ص.172

الخالق اليوســف ،الدار السلفية ،الكويت ،ط١٤٠٨ ،3هـ

((( ينظر:من قضايا الرتبية الدينية يف املجتمع اإلسالمي ((( ،ينظر:الزواج يف ظل اإلســام :عبــد الرحمن بن عبد
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الرزق وتوزيع األموال.

سادســا :تضمن العقيدة اإلســامية البناء السليم
للمجتمع اإلســامي القائم عــى مباديء اإلميان

بعد متام البحث بفضل اللــه تعاىل وكرمه يخلص بوحدة األصل اإلنســاين ،وأن التاميــز بني األفراد

الباحــث إىل مجموعة مــن النتائج ميكــن بيانها يكون عىل أساس الطاعة والقرب من الله تعاىل.

كام ييل:

أوال :العقيدة اإلسالمية هي األصول التي تبنى عليها
فروعه ،والسياج الرضوري لحامية فكر املسلم من

االنحراف والتيه والضالل.

ثانيا :ركائز العقيدة اإلســامية هــي اإلميان بالله

ومالئكته وكتبه ورســله واليوم اآلخر والقدر خريه
ورشه.

ثالثا :العقيدة اإلســامية هي عقيدة توقيفية تبحث
يف أمور الغيبيــات ومصدرها الوحــي ،ومن أهم

ميزات العقيدة اإلسالمية الوسطية ،وكذلك قدرتها
االستيعابية ملتغريات الحياة.

رابعا :تكفــل العقيدة اإلســامية التطور املعريف
والعلمي من خــال الرجوع ملبــادي الوحي يف

تجذير األســس العلمية الصحيحــة للبناء العلمي
والثقايف.

خامســا :تحقــق العقيدة اإلســامية االســتقرار

االقتصادي عىل املستوى الفردي واملجتمعي من
خالل تفعيل القواعد اإلميانيــة فيام يتعلق بقدرية

 ١٩٨٨م ،ص ،23~21مــن قضايــا الرتبيــة الدينية يفاملجتمع اإلســامي ،كــال الدين عبــد الغني املريس،

ص.171
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قائمة المصادر والمراجع

والتوزيع ،ط.2

 -8التعريفــات :عيل بــن محمد بن عــي الزين
الرشيف الجرجاين (املتــوىف٨١٦ :هـ) ،تحقيق:

 -بعد القرآن الكريم.

ضبطــه وصححه جامعة من العلــاء ،دار الكتب

بن العــريب (املتوىف٥٤٣ :هـــ) ،مراجعة :محمد

 -9تفســر القرآن العظيم :أبو الفداء إسامعيل بن

١٤٢٤هـ ٢٠٠٣ -م.

محمد حسني شــمس الدين ،دار الكتب العلمية،

 -1أحــكام القــرآن :القايض محمد بــن عبد الله العلمية بريوت ،لبنان ،ط١٤٠٣ ،1هـ ١٩٨٣-م.

عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط ،3عمر بن كثري القريش (املتوىف٧٧٤ :هـ) ،تحقيق:
 -2أصــول مســائل العقيــدة عند الســلف وعند منشــورات محمد عــي بيضون ،بــروت ،ط،1
املبتدعة :سعود بن عبد العزيز الخلف1420 ،هـ١٤١٩ -هـ.

1421هـ.

 -10التفســر القرآين للقرآن :عبد الكريم الخطيب

 -3أضواء البيان يف إيضــاح القرآن بالقرآن :محمد (املتــوىف :بعد1390هـــ) ،دار الفكــر العريب،
األمني بن محمد املختار بن عبد القادر الشنقيطي القاهرة.

(املتوىف 1393 :هـــ) ،دار الفكر للطباعة والنرش  -11التفسري املنري يف العقيدة والرشيعة واملنهج:
والتوزيع بريوت ،لبنان1415 ،هـ 1995 -م.

وهبــة بن مصطفى الزحيــي ،دار الفكر املعارص،

 -4إعانة املستفيد برشح كتاب التوحيد :صالح بن دمشق ،ط1418 ،2هـ.

فوزان الفوزان ،مؤسســة الرســالة ،ط1423 ،3هـ  -12تفسري يحيى بن سالم :يحيى بن أيب ثعلبة ابن

2002م.

ســام البرصي (املتوىف200 :هـ) ،وتحقيق :هند

 -5تبسيط العقائد اإلســامية :حسن محمد أيوب شــلبي ،دار الكتب العلمية ،بــروت ،لبنان ،ط،1
(املتوىف1429 :هـ) ،دار الندوة الجديدة ،بريوت1425 ،هـ 2004 -م.

لبنان ،ط1403 ،5هـ 1983 -م.

 -13جامع البيان عــن تأويل آي القرآن :محمد بن

 -6التحريــر والتنويــر :محمد الطاهــر بن محمد جرير بن يزيد بن كثري بن غالب الطربي (املتوىف:

بــن محمد الطاهر بن عاشــور التونيس (املتوىف310 :هـ) ،تحقيق :عبد الله بن عبد املحسن الرتيك،
1393هـ) ،الدار التونسية للنرش ،تونس1984 ،م .دار هجر للطباعة والنرش والتوزيع واإلعالن ،ط،1
 -7تســهيل العقيدة اإلســامية :عبد الله بن عبد 1422هـ 2001 -م.

العزيز بــن حامدة الجربيــن ،دار العصيمي للنرش  -14الجامــع ألحكام القرآن :أبــو عبد الله محمد
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بن أحمد بن أيب بكر بن فــرح األنصاري القرطبي أبو الحســن عيل بن خلف (املتــوىف٤٤٩ :هـ)،
(املتــوىف671 :هـــ) ،تحقيق :أحمــد الربدوين تحقيق :أبو متيم يارس بن إبراهيم ،مكتبة الرشــد،
وإبراهيم أطفيش ،دار الكتــب املرصية ،القاهرة ،السعودية ،الرياض ،ط١٤٢٣ ،2هـ ٢٠٠٣ -م.
الطبعة :الثانية1384 ،هـ 1964 -م.

 -21شــعب اإلميان :أحمد بن الحســن بن عيل

 -15الربا  -أرضاره وآثاره يف ضوء الكتاب والسنة :بن موىس الخراســاين البيهقي ،أبو بكر (املتوىف:

ســعيد بن عيل بن وهف القحطاين ،تقديم :صالح 458هـــ) تحقيق :عبد العيل عبــد الحميد ،مكتبة
بن فوزان الفوزان ،مطبعة ســفري ،الرياض ،توزيع :الرشــد للنرش والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار

مؤسسة الجرييس للتوزيع واإلعالن.

السلفية ببومباي بالهند ،ط1423 ،1هـ 2003 -م.

 -16الزواج يف ظل اإلســام :عبد الرحمن بن عبد  -22شــمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم:

الخالق اليوســف ،الدار الســلفية ،الكويت ،ط ،3نشــوان بن ســعيد الحمريي (املتوىف573 :هـ)،
١٤٠٨هـ ١٩٨٨ -م.

تحقيق :حســن بن عبد الله العمري ،وآخرون ،دار

-17ســنن أيب داود :أبو داود سليامن بن األشعث الفكــر املعارص ،لبنان ،دار الفكر ،دمشــق ،ط،1

األزدي السجســتاين ( ٢٧٥ - ٢٠٢هـــ) ،تحقيق1420 :هـ 1999 -م.

شعيب األرنؤوط ،محمد كامل قره بليل ،دار الرسالة  -23صحيــح الجامع الصغري وزياداتــه :أبو عبد
العاملية ،ط١٤٣٠ ،1هـ ٢٠٠٩ -م.

الرحمن محمــد نارص الدين ،بــن الحاج نوح بن

-18ســنن الرتمذي :محمد بن عيىس بن َس ْورة بن نجايت بن آدم ،األشقودري األلباين (ت ١٤٢٠هـ)،

موىس بن الضحاك ،أبو عيىس (املتوىف279 :هـ) ،املكتب اإلسالمي.

تحقيق وتعليق :أحمد محمد شاكر ،وآخرون ،رشكة  -24صحيح مسلم :أبو الحسن مسلم بن الحجاج
مكتبة ومطبعة مصطفى البايب الحلبي ،مرص ،ط ،2القشريي النيســابوري (املتوىف261 :هـ) ،كتاب:

1395هـ 1975 -م.

اإلميــان ،باب :معرفة اإلميان ،واإلســام ،والقدر

 -19رشح العقيــدة الطحاويــة :ابن أيب العز صدر وعالمة الســاعة ،تحقيق :محمد فؤاد عبد الباقي،
يل بن محمد الحنفي دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت.
الدين محمد بن عالء الدين ع ّ

الدمشــقي (املتــوىف792 :هـ) ،تحقيــق :أحمد  -25صفوة التفاســر :محمد عيل الصابوين ،دار

شاكر ،وزارة الشؤون اإلسالمية ،واألوقاف والدعوة الصابوين للطباعة والنرش والتوزيع ،القاهرة ،ط،1
واإلرشاد ،ط1418 ،1هـ.

1417هـ 1997 -م .

 -20رشح صحيح البخــاري البن بطال :ابن بطال  -26العقائــد اإلســامية مــن اآليــات القرآنيــة

526

عقيدة اإلسالم وحارض املسلمني

د .نعامن نافع عبيد الكبييس

واألحاديث النبويــة :عبد الحميد محمد بن باديس مهدي املخزومي ،براهيم الســامرايئ ،دار ومكتبة
الصنهاجــي (املتوىف1359 :هـــ) ،مكتبة الرشكة الهالل.

الجزائرية مرازقه بو داود ورشكاؤهام ،الجزائر ،ط -34 .2الكشــاف عن حقائق غوامــض التنزيل :أبو
 -27العقائد اإلســامية :ســيد ســابق (املتوىف :القاســم محمود بن أحمد ،الزمخــري جار الله

1420هـ) ،دار الكتاب العريب ،بريوت.

(املتوىف538 :هـــ) ،دار الكتاب العريب ،بريوت،

 -28العقد الثمني يف رشح أحاديث أصول الدين :ط1407 ،3هـ .

حســن بن غنام النجدي (املتــوىف1225 :هـ) -35 ،لســان العــرب :محمــد بن مكــرم بن عىل،
تحقيق :محمد الهبــدان ،مكتبة امللك فهد ،ط ،1أبو الفضل ابــن منظور ،جامل الديــن األنصاري

1423هـ 2003 -م.

(املتــوىف711 :هـــ) ،دار صادر ،بــروت ،ط،3

 -29العقيدة الصحيحة ومــا يضادها :عبد العزيز 1414هـ.

بن عبد الله ابن باز (املتوىف1420 :هـ) ،الجامعة  -36محاسن التأويل :محمد جامل الدين الحالق

اإلسالمية باملدينة املنورة ،الطبعة :السنة السابعة ،القاســمي (املتوىف١٣٣٢ :هـــ) ،تحقيق :محمد
العدد الثالث1395 ،هـ 1975 -م.

باســل عيون الســود ،دار الكتب العلمية ،بريوت،

-30عقيدة أهل السنة والجامعة :محمد بن صالح ط١٤١٨ ،1هـ.

بن محمد العثيمني (املتوىف1421 :هـ) ،الجامعة  -37املحــرر الوجيز :أبو محمــد عبد الحق ابن
اإلسالمية ،املدينة املنورة ،ط1422 ،4هـ.

عطية األندلــي (املتوىف542 :هـ) ،تحقيق :عبد

 -31فتــح البــاري رشح صحيــح البخــاري :الســام عبد الشــايف محمد ،دار الكتب العلمية،
أحمد بن عــي أبو الفضل ابن حجر العســقالين بريوت ،ط1422 ،1هـ.

الشــافعي(املتوىف852:هـ) ،ترقيــم :محمد فؤاد  -38مخترص تســهيل العقيدة اإلسالمية :عبد الله

عبــد الباقي ،تعليق :عبد العزيز بن عبد الله بن باز ،بن عبد العزيز بن حامدة الجربين  ،مكتبة الرشــد،
دار املعرفة ،بريوت1379 ،هـ.

ط1424 ،2هـ.

 -32القضــاء والقــدر :عمر بن ســليامن بن عبد -39مدخل لدراسة العقيدة اإلسالمية :عثامن جمعة

الله العتيبي األشــقر ،دار النفائس للنرش والتوزيع ،ضمريية ،مكتبة السوادي للتوزيع ،ط1417 ،2هـ-
األردن ،ط1425 ،13هـ 2005 -م.

1996م.

 -33كتاب العني :أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد  -40مذكرة التوحيد :عفيفي عبد الرزاق (املتوىف:
الفراهيدي البرصي (املتوىف170 :هـ) ،املحقق1415 :هـ) ،وزارة الشــؤون اإلســامية واألوقاف
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ط1420 ،3هـ.

 -41مســند اإلمام أحمد :أبو عبــد الله أحمد بن  -48املفيــد يف مهامت التوحيــد :عبد القادر بن

حنبــل د الشــيباين (ت ٢٤١هـــ) ،تحقيق :أحمد محمد عطــا صويف ،دار االعالم ،ط1422 ،1هـ -
محمد شاكر ،دار الحديث ،القاهرة ،ط١٤١٦ ،1هـ 1423هـ.

١٩٩٥ -م.

 -49مــن قضايــا الرتبيــة الدينيــة يف املجتمــع

 -42املصبــاح املنري يف غريب الــرح الكبري :اإلســامي ،كامل الدين عبد الغنــي املريس ،دار

أحمد بن محمــد بن عيل ثم الحمــوي الفيومي ،املعرفة الجامعية ،ط١٤١٩ ،1هـ ١٩٩٨ -م.

أبــو العباس (املتــوىف :نحو 770هـــ) ،املكتبة  -50املنار :محمد رشــيد رضا بن عيل بن محمد
العلمية ،بريوت.

شــمس الديــن بن محمد بهــاء الدين الحســيني

 -43معــامل التنزيل :محيي الســنة ،الحســن بن (املتــوىف1354 :هـــ) ،الهيئة املرصيــة العامة

مســعود البغوي (املتوىف ٥١٠ :هـ) ،تحقيق :عبد للكتاب1990،م.

الرزاق املهدي ،دار إحياء الرتاث العريب ،بريوت -51 ،املوافقــات :أبو إســحاق إبراهيم بن موىس
ط١٤٢٠ ،1هـ.

الشــاطبي (املتوىف ٧٩٠ :هـ) ،تحقيق :مشــهور

 -44معامل الســنن :أبو سليامن حمد بن محمد بن آل ســلامن ،تقديم :بكر أبو زيــد ،دار ابن عفان،
إبراهيم بن الخطاب البســتي املعروف بالخطايب ط١٩٩٧ ،1م.

(املتوىف٣٨٨ :هـ) ،املطبعة العلمية ،حلب ،ط -52 ،1موجز دائــرة املعارف اإلســامية :مراجعة:

١٣٥١هـ ١٩٣٢ -م.

حســن حبيش وآخرون ،مركــز الشــارقة لإلبداع

 -45معجــم لغة الفقهاء :محمــد رواس قلعجي ،الفكري ،ط1418 ،1هـ 1998 -م.
وحامد صــادق قنيبي ،دار النفائس للطباعة والنرش
والتوزيع ،ط1408 ،2هـ 1988 -م.

 -53موســوعة د .ســلامن العــودةhttps:// ،

/salmanalodah.com/main

-46معجم مقاييس اللغة :أحمد بن زكريا القزويني  -54النكت والعيون :أبو الحســن عيل بن محمد
ابن فارس (املتوىف395 :هـ) ،تحقيق :عبد السالم املاوردي (املتوىف450 :هـ) ،تحقيق :الســيد ابن
محمد هارون ،دار الفكر1399 ،هـ 1979 -م.

عبد املقصود بن عبد الرحيم ،دار الكتب العلمية،

 -47مفاتيــح الغيب :أبو عبد اللــه محمد بن عمر بريوت.

بن الحسن بن الحســن التيمي الرازي (املتوىف -55 :الهداية إىل بلوغ النهاية يف علم معاين القرآن

606هـــ) ،دار إحيــاء الــراث العــريب ،بريوت ،وتفســره :أبو محمد ميك بن أيب طالب القريواين
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(املتوىف437 :هـ) ،تحقيق :جامعة الشارقة ،ط،1

2008م.

 -56الوجيز يف عقيدة الســلف الصالح :عبد الله
بن عبد الحميد األثري ،وزارة األوقاف ،السعودية،

ط1422 ،1هـ.

 -57الوحــي املحمــدي :محمد رشــيد بن عيل
رضا بن محمد شــمس الدين القلموين الحســيني
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